
Forum for systemtjenester 2018
31. oktober 2018

Fremtiden er elektrisk

Formål med dagen:

Invitere aktørene til dialog rundt problemstillinger knyttet til 

betaling for systemtjenester etter fos § 27 og utvikling av 

nye markedsløsninger og produkter

Mer informasjon om forumet og presentasjoner fra tidligere 

arrangementer finner dere her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-

bransjen/Forum-for-systemtjenester/

Tidspunkt: Onsdag 31.oktober, kl.10.00-16.30

Sted: Statnetts lokaler, Nydalen Allé 33, Oslo

Foreløpig agenda
• Erfaringer fra systemdriften 

• Vedtak for betaling av systemtjenester

• Nye retningslinjer for praktisering av systemansvaret

• Endring av vilkår for balansetjenester

• Rapportering fra arbeidsgrupper 

Påfølgende middag kl. 17.00, Vi har bord på Nydalen 

Spiseri og Bryggeri, noen minutters gange fra Statnett



Agenda

Fremtiden er elektrisk

Klokka Tema Hvem

10:00

Introduksjon

Dialog med bransjen

Kristin Lucie Munthe/ 

Bernt Anders Hoff

11:30 Erfaringer fra driften Idar Gimmestad

12:00 Lunsj

12:45 FCR-utvikling Norge/Norden Alexander Jansson

13:15 Inertia / Fast Frequency Reserves Alexander Jansson

13:40 Spenningsreguleringsprosjektet Geir Kåsa

14:00

Vedtak om betaling for 

systemtjenester Martha Marie Øberg

14:20

Nye retningslinjer for praktisering av 

systemansvaret Martha Marie Øberg

14:45 Pause

15:00

IKT-gruppe for Systemtjenester og 

Balanseansvaret Lars Martin Teigset

15:30 Vilkårsendringer Martha Marie Øberg

16:00 Avslutning Bernt Anders Hoff



Introduksjon
Forum for systemtjenester 2018, Bernt Anders Hoff, Kjell Arne Barmsnes

Nydalen, 31.10.2018



Fremtiden er elektrisk

Kort tilbakeblikk på fjorårets møte



Fremtiden er elektrisk

Nordic Balancing Model 
- Enighet om nordisk veikart

http://nordicbalancingmodel.net/

http://nordicbalancingmodel.net/


• Forslag om nordisk kapasitetsmarkedet for sekundærreserve 

(aFRR)

• Konsultasjon ferdig

• Inkluderer metode for allokering av overføringskapasitet til utveksling

• Kapasitetsmarkeder er viktig del av NBM

• Test på nordisk beslutningsprosesser

• Statnett og Svenska Kraftnät er "service providers"

• Leverer IT-løsning

• Opererer markedet

Sted, datoFremtiden er elektrisk

Nordisk kapasitetsmarked for aFRR



Hva skal til for at vi lykkes med 

implementeringen?

Fremtiden er elektrisk

Felles nordisk forslag
Aksept fra 

markedsaktører
Regulator-

godkjenning
Utvikling av IT-

verktøy

Nye

Markedsvilkår/ 
teknisk spek.

Implementering 
hos 

markedsaktører



• Europeisk regelverk – på vei mot implementering

• Status for europeiske markeder for balansering

• Status for Clean Energy Package

Fremtiden er elektrisk

Europeisk utvikling 



• Arbeidet er omfattende, og veien mot implementering er lang

• Tredje elmarkedspakke ble vedtatt i EU 2009 

• Vi jobber fortsatt med å utvikle metodene for felles energi- og balansemarkeder

Fremtiden er elektrisk

Europeisk utvikling

ENTSO-E

Utkast på regelverk

ACER

Forslag til 
regelverk

Pre-
komitologi

Komitologi

Endelig forslag

EU

Godkjennelse 
regelverk

EFTA/EØS

ENTSO-E/TSO Utkast på 
metode/ prinsipper

Høring
ENTSO-E/ 

TSO 
forslag

Regulator-
godkjenning

Evt. 
ACER

EFTA/EØS
Impleme
ntering

2014 Q3 

2021

Fastsette 

Network codes/ 

guidelines

Detaljere 

regelverket –

utvikle og 

godkjenne 

metoder/prinsipper



TSO-
hørings-
forslag

TSO-forslag 
basert på 

høringsinnspill

NRA-
godkjennelse

ACER-
godkjennelse
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Mange som skal bli enige om 

utgangspunktet for nye løsninger

Ofte er forslagene til metoder/prinsipper overordnet, og mange detaljer må utarbeides 



MoU
Design
-fase

Implementasjonsrammeverk (ENTSO-E)
Spesifikasjon og 
Implementasjon

• Metodeforslagene utarbeides i stor grad i implementasjonsprosjektene PICASSO 

(aFRR) og MARI (mFRR)

• Besluttes i Entso-E

• TSOene vil innen 18. desember foreslå et rammeverket for implementering 

• Overordnet design for plattformen

• Beskrivelse av standardproduktet

• Åpne og lukketid for leverandører

• Det er krevende å finne felles løsninger som tilfredsstiller alle lands behov og ønsker
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Europeiske markeder for balansering

Her er vi nå

Uformell høring 

desember-januar

Formell høring 

mai-juli
Oversendelse til 

regulator 18.12
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Veien videre for PICASSO og MARI
• Rammeverket for implementering skal godkjennes av alle

regulatorer. 

• Regulatorene kan be om justeringer eller sende saken videre til 
ACER ved manglende enighet.

• Etter godkjennelse:
 6 måneder: Utpeke opererende enhet 

 18 måneder: TSOene lager evt. forslag til modifiseringer

 30 måneder: Plattform implementert (dvs. tidligst desember 2021)

• Fokus hos TSOene det kommende året:
• Dialog i sluttstilling av rammeverket

• Styringsstruktur – på vei over i en ny fase
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Felles prinsipper for prising og oppgjør

TSO-Leverandør

Balancing Energy

- Forslag til 
prisingsregler sendes 

til regulatorgodkjenning 
18.12.18

Blancing Capacity

- Forslag utformes 
nasjonalt/regionalt

TSO-TSO

Intended Exchange of energy

• Cross Zonal Capacity

• Balancing processes (FRR, RR, IN)

• Δk (FCR)

• Ramping

•Forslag til oppgjørsregler sendes 
til regulatorgodkjenning 18.12.18

Unintended Exchange of energy

• ACE

•Forslag til oppgjørsregler sendes 
til regulatorgodkjenning 
18.06.2019, per synkronområde 
og mellom synkronområder

TSO-
Balanseansvarlig

Ubalanseoppgjør

- Europeisk forslag om 
rammeverk for 

ubalanseprising sendes 
til regulatorgodkjenning 

18.12.18

- Regler for å fastsette 
ubalanseprisen utformes 

nasjonalt/regionalt
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Utviklingen skjer på flere nivå

Europeisk 
Regelverk

Europeiske 
metoder 

/prinsipper

Regionale 
avtaler

Nasjonale 
vilkår



• Kapasitetsallokering fortsatt usikkert 

– ikke sammenheng mellom marked 

og fysikk

• Regional TSO-samarbeid (RCC) –

ikke beslutningsmakt, men tilført 

flere oppgaver 

• Flaskehalsinntektene kan fortsatt 

benyttes i tariffgrunnlaget

• ACER blir ikke mer omfattende

• Økt samarbeid mellom DSOene i 

Europa (og med TSOene) 
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Sluttforhandlingene rundt Clean Energy Package
- mål om enighet før jul



• Nok en pakke?

• Hvordan er dette sammenlignet med andre regelverk?

• Når vil det tre i kraft?

Fremtiden er elektrisk

Clean Energy Package



• Dialogforum

• Bransjeorganisasjonene møter på vegne av sine medlemmer. 

• Diskuterer erfaringer med samarbeidet og mulige forbedringer.

• Neste møte 12.12.18 

• Referansegruppe / arbeidsgruppe

• Diskutere løsninger før TSOer fremmer sitt endelige forslag

• Referansegruppe for Finere tidsoppløsning og balansering

• Referansegruppe for ny veileder for funksjonskrav i kraftsystemet

• Referansegruppe for kapasitetsberegningsmetodikk/flytbasert planlegges

• Høringer

• Informasjon på statnett.no

• Transparent, men det kan være krevende å se sammenhenger og forstå materialet 

• Høringsmøter/webinar

• Gir oss anledning til å gjennomgå materialet og forslag til løsning

• Interesse for slike møter fra bransjen. Positive erfaringer med webinar

• Brukertest av IT-verktøy

• Eks: mange ønsker å teste løsninger for nordisk aFRR-marked

Fremtiden er elektrisk

Hvordan involvere aktørene?

Informasjon om Statnetts 

dialog og samarbeid med 

bransjen finnes på 

http://www.statnett.no/Kraft

systemet/Dialog-og-

samarbeid-med-bransjen/

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-bransjen/


Mengden forslag til harmonisering/utvikling er 

omfattende – Både for Statnett og aktører
Regulering Tema / innhold Tidspunkt Høringsmøter
SOGL Sentrale organisatoriske krav, roller og ansvar ved datautveksling okt-des 2017

EBGL Markedsdesign europeisk aktiveringsplattform for mFRR, MARI nov-des 2017 23.nov

EBGL Markedsdesign europeisk aktiveringsplattform for aFRR, PICASSO nov-des 2017 23.nov

SOGL Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet nov-des 2017

CACM

Forslag til metodikk for koordinert spesialregulering og mothandel i 

kapasitetsberegningsregion Hansa des-jan 2018

CACM

Forslag til metodikk for koordinert spesialregulering og mothandel i 

kapasitetsberegningsregion Norden des-jan 2018

SOGL

Forslag til metodikk for kost nytte analyse for FCR fra enheter med begrenset 

energireservoar jan-feb 2018

SOGL Forslag til metodikk for å vurdere relevansen av aktiva for koordinering av utfall feb-april 2018

SOGL Forslag til metodikk for koordinert analyse av driftssikkerhetsanalyser feb-april 2018

SOGL Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet mars-april 2018

CACM

Forslag til endring i ordning for flere Nominated Electricity Market Operators (NEMOs) i 

kapasitetsregion Norden april-mai 2018

EBGL Implementasjonsrammeverk for europeisk plattform for utveksling av aFRR,  PICASSO. april-juni 2018

07.06.2018 + 26-27.mars 

(EU), 20.6.18(EU)

EBGL Implementasjonsrammeverk for europeisk plattform for utveksling av mFRR,  MARI mai-juli 2018 07.jun

SOGL

Forslag til metodikker relatert til frekvenskvalitet og FCR knyttet til utvikling av ny nordisk 

systemdriftsavtale (SOA) juni-juli 2018 26.jun

SOGL

Forslag til metodikker relater til FRR og FRCE / frekvenskvalitet knyttet til utvikling av ny 

nordisk systemdriftsavtale (SOA) juli-aug 2018

- Forslag til endring av vilkår for FCR, aFRR, RKM og RKOM juli-sept 2018 7.juni, 3.sept

EBGL Forslag til harmonisering av ubalanseavregning juli-sept 2018 20.6.18 (EU)

EBGL Forslag til nordisk marked for aFRR kapasitet sept-okt 2018 Webinar 20.9 + 26.9

EBGL Forslag om klassifisering av aktiveringsformål for balanseenergi sept-nov 2018 16.okt (EU)

EBGL

Forslag om metode for prising av balanseenergi og overføringskapasitet for å utveklse 

balanseenergi eller ubalansenetting sept-nov 2019 16.okt (EU)

Der Statnett har vurdert at 

det er særskilt viktig med 

innspill fra aktørene har vi 

arrangert høringsmøter

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/


Vi møtes oftere og på flere arenaer

Oppdatert 20.8.2018

Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Febr.

Større åpne arrangementer

Systemoperatørforum 5.6.

Forum for Systemtjenester 30-31.10

Avregningskonferansen 20-21-9.

Driftsteknisk møte Nord 6-7.2.

Driftsteknisk møte Sør

Faste mindre fora

Dialogforum med bransjen 16.5.

ISB IKT-gruppe 21.3. 25.10.

Kundeforum balanseavregning 5.4. 19.9.

Norsk Ediel ekspertgruppe 20.3. 23.5. 19.9.

Referansegrupper utviklingstiltak

FCR Vurderes

TSO/DSO - piloter / avtaler 26.1. 14.2. Oppstart Nov/Des.

Nasjonal veileder for funksjonskrav 19.6. 12.9. 14.11. 17.1.

Finere tidsoppløsning og balansering 26.4. 22.8.

Flytbasert markedskobling Oppstart

Fagmøter ifm høringer 

Metodikk for spesialregulering og mothandel 19.1.

Europeiske markedsplattformer Picasso og MARI. 26-27.3.

Nasjonale vilkår for balansetjenester 3.9.

Retningslinjer - Tilpasning til endringer i fos * Uke 39

System Operation Guideline (SOA) - FCR

System Operation Guideline (SOA) - Blokkavtale Vurderes

Balancing Workshop ENTSO-E (MARI, Picasso, pricing) 20-21.6.

Andre fagmøter

Europeisk forordning - Markedskodene 8.2.

Europeisk forordning - Driftskodene

Finere tidsoppløsning / 15 min. avregning. Webinar 8.6. Vurderes

Fast Frequency Reserves (FFR) 28.2.

Temadag 4.4.

Roller og aggregering i reservemarkedene 09.05.

Nordisk møte om aggregering og fleksibilitet

Annet: Arbeidsmøter, kurs mm

AutoFos 20-21-8.

* Tidligere planlagt møte om retningslinjer 29.8 er avlyst pga liten interesse for deltakelse.

7.6.

Vurderes

Vurderes

Møteplan, oversikt over 

møtearenaer, samt 

kontaktpersoner er 

tilgjengelig på statnett.no

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-bransjen/Forum-for-systemtjenester/


• Mange må gjøre endringer og ta beslutninger koordinert
• TSOer

• Markedsaktører

• Regulatorer

• Overgang fra dagens virkemidler til nye virkemidler

• Mange detaljer og faktisk implementering gjenstår
• Hvordan vil ambisiøse løsninger fungere i praksis i operativ drift

• Ressurskrevende å implementere
• Mange prosesser

• Kompliserte tekniske prosesser

• Høyt krav til at løsningene fungerer

Fremtiden er elektrisk

Hvilke utfordringer ser vi i dag?



• Mange prosesser pågår fortsatt i Norge, Norden og 

Europa

• Implementering av fremtidens balanseringsmarked er i 

startfasen

• God dialog med aktørene vil fortsatt være viktig

Fremtiden er elektrisk

Oppsummering



Erfaringer fra 

systemdriften

Idar Gimmestad

Forum for systemtjenester 2018



Systemdriftskostnader
• Ligger noe under budsjett totalt

• Høyere kostnader i RKOM 

• (Prognose:100 mill, Budsjett: 70 mill)

• Spesial ligger noe under budsjett.

• Primær og sekundær ligger nær budsjett.

• Både primær og sekundær har pristopper i flomperioder.

• Viktigste årsak til spesialregulering er utbyggingen av Vestre 

korridor og utkoblinger i Nord-Norge.

• Få feil.
Fremtiden er elektrisk



VINDKRAFT
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Spesialregulering ned på vindkraft

• Økt mengde vindkraft i svake nett medfører spesialregulering 

ned.

• Endret prinsippene for nedregulering av vindkraft i sommer.

• Flaskehalser som følge av for mye vindkraft blir nå håndtert 

ved spesialregulering i prisrekkefølge, uavhengig av om 

vindkraftanlegg produserer over innmeldt produksjonsplan.

• Før ble aktører som produserte mer enn plan først bedt om å 

gå til plan, noe som var en driftsmessig og 

samfunnsøkonomisk dårligere løsning.

Fremtiden er elektrisk
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RK opp uke 43
Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Min sum RK opp 5869 6064 3713 3877 1748

Fremtiden er elektrisk

Vi sikrer reserver 

for en uke av 

gangen.

Utfordrende å 

treffe når vi må 

bruke prognoser 

for opptil en uke 

frem i tid.



RKOM-sesong
• Tilbakemelding om kjøp blir publisert til markedet i dag.

• Endring før årets sesong er at RKOM-sesong kun dekker 

ukedagene.

• Fremdeles fokus på å skaffe mer reserver i NO1.

• Mer reserver i NO1 har en direkte konsekvens på kapasiteten 

gitt til energimarkedet.

Fremtiden er elektrisk



Frekvenskvalitet

• Vanskelig periode i høst

• Store og varierende 

ubalanser

• Flom i Sør-Norge

• Store produksjonsendringer 

og mye ramping på HVDC.

Fremtiden er elektrisk



Erfaringer aFRR

• 2018 første år med leveranse hele året!

• 300 MW som før i Norden, men antall timer har økt.

• Uke 1-39: 7 timer/dag

• Uke 40-52: 8 timer/dag

• Weeks 40-52, morning hours 4:00-8:00 (CET), evening hours 

19:00-23:00 (CET)

Fremtiden er elektrisk



EKSEMPEL UKE 44
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Mandag morgen

Fremtiden er elektrisk

19 000 MW

20 200 MW

Markedets prognose

Gjeldende prognose

Prognose D-1



• Norge ligger rundt 1000 MW 

tungt store deler av dagen. 

• Tyskland og Danmark har et 

stort overskudd 8-900 MW. 

Det at vi ligger tungt 

muliggjør at vi kan ta imot 

denne kraften og levere til 

Sverige.

• I tillegg er vi oppregulert 900 

MW i Norden.

Fremtiden er elektrisk

Mandag



Tirsdag

• Finland har feil på 
grenseforbindelse mot Sverige i 
nord. Kapasitet redusert med 
1000MW

• Norge og Danmark ligger tungt.

• Kl. 10:00 er vi 1700 MW 
oppregulert for balanse + at 
Finland har 800 MW spesial opp 
pga. feilen.

• Av oppreguleringen for balanse 
har Norge 95% av budene.

Fremtiden er elektrisk
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• I time 10 har Statnett 6300 MW på RK-lista.

• Ved å regulere opp 1600 MW er RK-prisen 5 

EUR høyere enn elspotpris.

• I time 13 var vi 3300 MW oppregulert totalt i 

Norden.

• Mest forbruksubalanser, men sannsynligvis også 

noe vindkraft.



FCR
• Kravet i Norge er 214 MW.

• Hele volumet blir anskaffet i markedsløsning

• Kan ikke overlappe med annen reserve

• 12 % generell statikkinnstilling for å sikre geografisk distribusjon

• Viktig for å sikre at der er reserver i områder som kan bli separatområder.

• Grunnleveransen kan overlappe med andre reserver, f.eks RK.

• All leveranse kan tilbys i markedet, også den som ellers ville vært grunnleveranse.

• I sum gir dette betydelig mer reserve enn kravet. Overleveransen gjør at flyten varierer 
mye med frekvensen.

• Løsning: Fritak fra 12 % statikk, og FCR-I-funksjonalitet med dødbånd!

Fremtiden er elektrisk



Erfaringer FCR (sommer)

• Med lav magasinfylling i sommer lå forholdene til rette 

for knapphet og høye priser på FCR.

• Produksjonsnivået ble likevel høyt, med hovedsakelig 

eksport gjennom sommeren.

• Høyere priser enn foregående år, men ikke "høye".

• Høyest priser ble det i ukene rundt snøsmeltingen, og i 

flomperioden rundt uke 38.

Fremtiden er elektrisk



Inertia

• Inertia 2018: 

• Overvåking av inertia i sanntid

• Reduksjon av dimensjonerende feil ved behov

• Flere tilfeller av nedregulering av største 

kjernekraftblokk.

• Lav inertia vil bli håndtert på denne måten også i 2019.

Fremtiden er elektrisk



ELEKTRONISK BESTILLING
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• 14 deltakende aktører

• I 3 måneders godkjenningsperiode fra primo juni – primo 
september 2018 ble drøyt 16 000 bestillinger sendt ut og ca. 
94,5 % av disse ble besvart OK. Av de resterende 5,5 % var 
dominerende årsak at 3 min svarfrist ikke ble overholdt

• Operatørene på Landssentralen er fornøyde med eBestill

• God stabilitet på involverte systemløsninger, men det skal 
jobbes videre med forbedringer i funksjonalitet og IKT 
overvåking av løsningene

• 2 av 14 aktører har koblet eBestill mot AGC (Automatic 
Generation Control)

Fremtiden er elektrisk

Erfaring etter oppstart juni 2018



• Statnett har stilt krav om at alle aktører som deltar i 

Tertiærmarkedet (mFRR) skal støtte eBestill innen utgangen 

av 2019

• Bakgrunnen for dette er et fremtidig målbilde om en 

automatisk bestillingsfunksjon basert på prognoserte 

ubalanser. Finere tidsoppløsning vil også medføre behov for i 

større grad å bruke elektroniske bestillingsløsninger

• Det er derfor viktig at aktører som ikke deltar i eBestill pr. 

oktober 2018 arbeider for å kunne delta i løpet av 2019

Fremtiden er elektrisk

Krav om bruk av eBestill



• Planlagt (Statnett)
• Muliggjøre bestilling av stasjonsgrupper mot BSP og ikke bare BRP

• Tydeligere varsling til operatør Landssentral om at bestillinger ikke er besvart

• Utbedre bestilling av deler av bud og produksjonsflytting

• Forhindre bestilling av produksjonsflytting på stasjonsgrupper som bare består 
av pumpestasjoner

• Ønsket (Statnett)
• Vurdere alternativer til dagens varsling. 

• Syklisk sjekk av at kommunikasjon er oppe. Ønskelig å avdekke om systemene 
er oppe ende til ende også i perioder der det ikke er hyppige aktiveringer

• Robusthet: Generelt sikre at løsningene overvåkes (eks. at disker ikke går fulle) 
og at varsling ved feil forbedres både mot operatører og IKT personell

Fremtiden er elektrisk

Planlagte og ønskede forbedringer
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FCR utvikling Norge/Norden

Inertia

Erik Alexander Jansson

Forum for systemtjenester 2018



FCR utvikling Norge/Norden
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Innehold
1. FCR-N/D utvikling – recap

2. FCR-D design

3. Implementering nye krav

4. Fjerning grunnleveranse
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FCR-N/D utvikling - recap

• Nordisk FCR utvikling avsluttet Q2 '17 (publisert)

• Forslag til nye tekniske krav til FCR-N/D inklusive tydelige prekvalifiseringskrav

• Fortsatt FCR-D utvikling – pågående arbeide med å lukke åpne punkter

• Liten jobb uten referansegruppe…

• Planlagt avslutt Q4 '18

• Prosess for å fjerne grunnleveranse – trinn 1 initiert

• Anlegg "ikke relevante for separatdrift" gis mulighet å søke fritak fra vedtak om 

grunnleveranse

Fremtiden er elektrisk
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FCR-D design
• Samme form som tidligere

1. Evne – sikre 51,0 > f > 49,0 Hz ved dim.utfall i Norden

2. Stabilitet – ikke gi oscillasjoner 

3. Prekvalifiseringskrav – krav til test og dokumentasjon

Ikke stabil regulering i separatdrift.

• Rammevilkår

1. Lav inertia

2. Store dimensjonerende utfall (HVDC/kjernekraft 1400 MW)

3. Prekvalifisert kapasitet/land

→ FCR-D som har relativt dårlig ytelse (raskhet) og det trengs alternative, raskere reserver "24/7"…

• Risiko: trengs ny runde med endring av rammevilkår og dermed forsinkelse i implementering.

• Akseptere mindre pre-kvalifisert kapasitet i enkelte land?

• Optimal løsning FCR-D + nye raske reserver? 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Utvikling-av-kraftsystemet/Nordisk-frekvensstabilitet/


Hvordan implementere? - mulighetsstudie

• Nasjonal/nordisk mulighetsstudie for implementering av nye krav/vilkår

• Identifisere tekniske/markedsmessige/kompetansemessige barrierer

• Fasevis implementering

• Proof of concept (~ 20 anlegg/land)

• Evaluering + komplett overgang til nye vilkår.

Anlegg prekvalifisert = forblir prekvalifisert inntil tid for rekvalifisiering (SO GL, 5 år…) 

• Utfordringer før vi kan starte en implementering?

• FCR-D…

• Andre prosesser og prosjekter…

• Prioritering…

Fremtiden er elektrisk
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2019 2020 2021 2022 2023

Feasibility study

Phase 1- Proof of concept

Phase 2 - transition

SOA amendment process

Aktivitet

Update of req.

Tidsplan – draft…



Regulering i separatdrift

• Implementering av nye nordiske felles krav/vilkår for FCR, tilpasset 
"samkjøring", trengs ny teknisk løsning for å sikre regulering i separatdrift 

= FCR-I

• FCR-I – v1.0 utviklet sammen med ref.gruppe
• Detektering separatdrift

• Deaktivering dødbånd og overgang til stabile parameterset for regulering

• Blir del av 
• markedsvilkår ny FCR-N/D – høring ('19 – '20)

• "retningslinjer til systemansvaret" – høring ('19)

• Trinn 2 – fjerning grunnleveranse, redusere overleveranse av FCR i Norge
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Fjerning grunnleveranse – trinn 2
• Åpnet opp for søknad "fritak fra vedtak om levering av 

grunnleveranse, anlegg ikke relevante for separatdrift i Q3 '17 
("trinn 1")"

• Planlegger "trinn 2"- åpne opp for fritak for anlegg relevante for 
separatdrift (N-0)

• Prosess lik trinn 1

• Bruk av dødbånd/ statikk > 12%

• Krav til FCR-I v1.0 (inkl. test av funksjonalitet)

• Plan: initiering Q4 '18

• Kommuniseres via meldingstjeneste og Energi Norge

• Søknad til fcr@statnett.no

• Relevant dokumentasjon ut på www.statnett.no

Fremtiden er elektrisk
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Sikring av funksjonalitet i anlegg

• Effekt av trinn 1, 2 begrenses av teknisk evne i anlegg

→ Viktig å sikre god funksjonalitet i anlegg når vel endringer planlegges/ 
gjennomføres

• Vedlegg til fos14-prosessen – anbefaling om "fordelaktig" 
funksjonalitet for…

i. deltakelse i kommende FCR-marked (dødbånd, fjernstyring, FCR-I….)

ii. for fritak fra krav om grunnleveranse (høy statikk, fjernstyrt dødbånd, FCR-I)

• Kommuniseres

• fos14 behandlingsside

• Informasjonsskriv – satt til behandling

Sikring av korrekt funksjonalitet
Statikk, dødbånd, FCR-I 

Trinn 1

Fritak > N-1 anlegg

Trinn 2

Fritak N-0 / N-1 anlegg

Nordisk FCP implementering
FCR-N/D/I

Fritak, statikk
Sikre fritak i samband med fos14-prosess
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Summering

1. FCR-D nære avslutting, men risiko for at vi ikke er helt ferdige…

2. Mulighetsstudie for implementering ny FCR – i startgropen, men må ses 

i sammenheng med andre pågående prosjekter

3. Fjerning grunnleveranse – åpner fra søknad for alle anlegg
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Inertia

Fremtiden er elektrisk



Tidligere informasjon…

• Forum for systemtjenester 2016

Bakgrunn/problembeskrivning/pågående arbeide/konsepter

• Nordic Challenges/Nordic Solutions
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Innehold

1. Problembeskrivning - recap

2. 2020 – behov og løsninger

3. Fast Frequency Reserves (FFR) pilot

4. Veien videre
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Inertia viktig for 

frekvensstabiliteten

Fremtiden er elektrisk

Desto mindre roterende masse (inertia)

• desto raskere frekvensfall

• desto større frekvensfall

når en driftsforstyrrelse inntreffer.

...og desto større utfordring å få FCR-D til 

arrestere frekvensfallet.

Og?

BFK



2020 – behov og løsninger
• 2020 - en "game changer"

• fler timer med lite rotasjonsenergi (NordLink i drift, kjernekraft ut, mer fornybart…)

• fler timer der FCR-D ikke klarer å sikre f > 49.0 Hz

• Nordisk studie – tiltak for frekvensstabilitet

i. Sikre roterende masse

ii. Redusere dimensjonerende feil

iii. Raske reserver 

• Løsninger til 2020

• Løsning for å redusere dimensjonerende hendelse i driften implementert

• FFR = Fast Frequency Reserves = raske reserver = raskere enn FCR-D

• "200 – 400 MW"…

Fremtiden er elektrisk
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Fast Frequency Reserves 
- Pilot sommeren '18

• Hvorfor? 
• Mulighetsstudie. Finnes FFR-ressursene og kan de gjøres tilgjengelige? 

• Kommunisere ut forventninger til bransjen

• Forberedelse til fullskalaløsning i 2020

• Omfatning?
• Anskaffelse av 100 MW evne ("2 sekunder responstid ved frekvens < 49,6 Hz") 

• Implementering og test

• Beredskap og kompensasjon (MW), 

midt juli – midt aug



Fast Frequency Reserves – produktkrav

Produksjon Forbruk
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18.juli
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Erfaring

• Fast Frequency Reserves (FFR)…

• er en samfunnsøkonomisk måte å sikre frekvensstabiliteten

• har god potensial for å kunne implementeres til 2020

• kan leveres fra en bredde av teknologier

• Krever

• Tydelige krav til prekvalifisering

• Robuste løsninger for ny teknologi
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Kritiske elementer til 2020

• Markedsløsninger/avtaler

• IKT – overvåkning av reserver

• Nordiske avtaler
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Vei videre

Fremtiden er elektrisk

Q2 '20

Norsk/nordisk 

drift/markedsløsning

Q3 '18

Evaluering pilot

"CBA" FFR

Q2 '19

Norsk/nordisk

FFR spesifikasjon v1.0

Kapasitetsevaluering

Q2 '18

FFR pilot Norge 

'17 Q1-Q4

Nordic inertia analys

Q2 '20

NordLink

Post '20 

FFR v2.0

Aktørinvolvering...





Prosjekt 

spenningsregulering
Forum for systemtjenester, 31.10.18

G. Kåsa



 Spenningskvalitet 

 Prinsipper for spenningsregulering
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Krav til spenningskvalitet

Følgende fastsetter spenningsgrenser:

 DSB

 Driftsleder dersom det er behov for 

andre grenser innenfor de som er 

fast av DSB.

Grensene er hovedsakelig fastsatt ut ifra hva 

utstyr kan tåle.

Selskap kan søke om dispensasjon fra disse 

dersom det kan dokumenteres at dette ikke 

påvirker utstyrets tåleevne.

Fremtiden er elektrisk

Statnetts praktisering av systemansvaret, FoS § 15



Konsekvenser av dårlig 

spenningskvalitet

Fremtiden er elektrisk

• Havari av utstyr med dertil tilhørende konsekvenser, 
både økonomisk og i forhold til personsikkerhet 
(Brann, eksplosjon osv.).

• Forringer levetiden på utstyr som øker behovet for 
reinvesteringer.

For høy 
spenning

• I verste fall spenningskollaps som igjen kan 
medføre utfall.

For lav 
spenning



Dagens spenningskvalitet i Sør Norge
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Spenning > 301 og 421, > 3 min.

Spenning < 285 og 405, > 3 min.

Spenningsavvik i transmisjonsnettet

 Høye spenninger – utfordringene er størst i lettlast perioder pga. lite produksjon innfaset og mange linjer på tomgang.

 Lave spenninger – utfordringene er størst i tunglast pga. mangelfull tilgang på reaktiv ytelse.

2017

• Borgund

• Smestad

• Sogn

• Bærum 

Røykås

• Vardal

• Rød

• Nedre 

Vinstra

• Håvik

• Halden

Dager



Hvordan sikre tilfredsstillende 

spenningskvalitet

Fremtiden er elektrisk

• Sikre tilgang på nødvendig og riktig reaktiv 
ytelse gjennom hele året, inkludert revisjons-
sesongen og i lettlastperioder. 

• Velge anleggsløsninger der den reaktive 
komponenten ikke blir utilgjengelig ved feil på 
andre anleggsdeler.                                                                                                

Nødvendig 
tilgang

• Sikre at komponenter som kan bidra med 
reaktiv ytelse er riktig innstilt.

Riktig 
innstillinger 

• Legge til rette for en mer automatisert 
spenningsregulering gjennom at anlegg som 
rehabiliteres eller bygges designes for å 
kunne automatiseres.

Økt 
automatisering 

Plassering: Reaktive komponenter bør 

kobles direkte mot samleskinner via egne 

brytersystem, dvs. hver enkelt reaktiv 

komponent utrustes med egen effektbryter(e), 

skillebryter(e) og strømtransformatorer mot 

samleskinne(r).                                                                                                              

Ytelse: Reaktive komponenter bør ikke 

forårsake spenningssprang over 5 kV (tilsier 

enhetsytelser på 25-100 MVAr). 



Spenningsregulerings-prinsipper

Fremtiden er elektrisk

Trinn 1: Mindre behov for reaktiv effekt: 

Bidrag fra produksjonsanlegg.

Trinn 2: Middels stort behov for reaktiv effekt: 

Bidrag fra produksjonsanlegg + opptil fullt bidrag fra 

transmisjons- og regionalnettseier sine egne reaktive 

komponenter.

Trinn 3: Stort behov for reaktiv effekt:

Fullt bidrag fra transmisjons- og regionalnettseiere sine 

egne reaktive komponenter + opptil fullt bidrag fra aktuelle 

produksjonsanlegg.

Dette forutsetter:

 MVAr overvåking mellom transmisjonsnett og regionalnett

 Automatikk og/eller manuelle rutiner mellom transmisjons- og 

regionalnettseiere



 Prosjektleveranser
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 Sør-Norge
 Statnett anlegg

Eksisterende innstillinger på Statnett sine reaktive komponenter, ca. 100 stk., er 
kartlagt og forslag til nye innstillinger er utarbeidet. Implementeringen av disse har 
startet.
"Etter å ha endret spenningsgrensene for inn/ut kobling av kondensatorbatteriene i Halden stasjon har bruken av automatikken som er etablert for disse 
batteriene økt fra 1 % til 68 % med en tilsvarende reduksjon i manuelle koblinger. Resultatet av dette for de ni første månedene av 2018 viser at 
utfordringen med lave spenninger i Halden stasjon er tilnærmet borte. Dette eksempelet er med på å styrke Statnett sin antagelse om at 
spenningskvaliteten i transmisjonsnettet kan bedres betydelig gjennom kun å sikre at eksisterende reaktive komponenter fungerer som tenkt" 

 Produksjonsanlegg (enkelt aggregater ≥ 100 MVA)
Alle berørte konsesjonærer, totalt 12 konsesjonærer og ca. 95 enkelt aggregater, 
har blitt kontaktet gjennom e-post og brev hvor Statnett redegjør for tiltaket. 
Dialogen med enkelte konsesjonærer har startet.

Fremtiden er elektrisk
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 Nord-Norge
 Statnett anlegg

Eksisterende innstillinger på Statnett sine reaktive komponenter, ca. 60 stk., 

er kartlagt og utarbeidelsen av nye innstillinger har startet. 

 Produksjonsanlegg (enkelt aggregater ≥ 50 MVA)
Henvendelser til alle berørte konsesjonærer, totalt 14 konsesjonærer og ca. 

107 enkelt aggregater/vindparker, er klargjort.
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2019 2020

 Sør-Norge
 Statnett anlegg

Fortsette/fullføre implementeringen av nye innstillinger.

 Produksjonsanlegg (enkelt aggregater ≥ 100 MVA)
Starte opp/fullføre implementering av nye innstillinger.

 Nord-Norge
 Statnett anlegg

Ferdigstille utarbeidelsen av nye innstillinger og starte opp/fullføre 
implementeringen av disse.

 Produksjonsanlegg (enkelt aggregater ≥ 50 MVA)
Starte opp/fullføre implementering av nye innstillinger.



Varsel om vedtak

Betaling for 

systemtjenester jf.§27

Forum for systemtjenester, Martha Marie Øberg

31.10.2018



Varsel om vedtak om betaling for 

systemtjenester omfatter:

1. Produksjonsflytting (lastfølge)

• Tjenesten og betalingen av denne er samordnet i Norden.

 Gjeldende vedtak videreføres for 2019

 Ingen konkrete planer om endringer, men virkemiddelpakken vurderes i NBM.

2. Restleveranse

• Kompensasjon for restleveranse som ikke er tilbudt i markedet eller som ikke har fått tilslag i markedet (grunnleveranse) 

 Gjeldende vedtak videreføres for 2019, men liten justering i ordlyd.

 Det pågår et arbeid med å fjerne grunnleveransen. 

3. Reaktiv effekt

• Fast betalingsmodell etter generatorytelse og variabel betalingsmodell ved bidrag utover krav

 Gjeldende vedtak videreføres for 2019. 

 Det pågår arbeid med å forbedre spenningsreguleringen og samhandling med DSO. Kompensasjonsmodell vil vurderes 
i etterkant av dette arbeidet.

4. Systemvern

• Enkeltvedtak om betaling for systemvern, PFK/BFK, fos § 21

 Faste satser for betaling for PFK videreføres for 2019 etter KPI-justering. Presisert at en vindkraftpark godtgjøres på 
samme måte som ett vannkraftaggregat mht. standardsatser.

 Prinsipper for betaling for systemvern endres f.o.m. 1. juli 2019 som følge av ny forskrift. Forslag til retningslinjer på 
høring 1.11.2018-.1.2.2018.

Publisert på Statnett.no link

Frist for å gi innspill til varslet er 

16. november

http://h1-adm-360prod/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.2&recno=435424&module=Document&VerID=406787&subtype=2
http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/


Produksjonsflytting

Varsel om vedtak for betaling: Gjeldende vedtak videreføres for 2019

• For produksjonsflytting (lastfølge) vil beregningsgrunnlaget for godtgjørelse fra 1.1.2018 være: 
• Ved tidsforskyvning i et timeskift (dvs. ubalanse i kvarter 1 eller 4) registreres en regulering med referanse til 

den for leverandøren gunstigste elspotpris (områdepris) i de timene produksjonen skyves fra/til. Ved økt 
leveranse betales leverandør med 110 % av gunstigste timepris, og ved redusert leveranse belastes 
konsesjonær med 90 % av gunstigste timepris, for energiavviket som følge av avtalt tidsforskyvning.

• Ved tidsforskyvning utenom timeskift (det vil si ubalanse i kvarter 2 eller 3) betales leverandør med 110 % av 
områdepris i inneværende time ved økt leveranse og belastes med 90 % av områdepris i inneværende time 
ved redusert leveranse. Prisen skal være minst områdepris i etterfølgende time ved økt leveranse og ikke 
være høyere enn områdepris i etterfølgende time ved redusert leveranse.

• Ved tidsforskjøvet effektuering av planlagt produksjonsendring gjelder at dersom det er mest gunstig for 
leverandøren at energiubalansen avregnes etter marginal regulerkraftpris i samme retning som aktørens 
ubalanse i aktuell time, velges dette som grunnlag for betaling fremfor påslag/reduksjon med referanse til 
områdepris. 
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Restleveranse

Varsel om vedtak for betaling: Gjeldende vedtak videreføres for 2019

• For regulerstyrke som ikke er tilbudt i markedet eller som ikke har fått 
tilslag i markedet (restleveranse) vil godtgjørelsen for kapasitet fra 
1.1.2018 være:

• Ved drift med statikk for frekvensregulering: 2 kr/MW/h

• Leveranse av frekvensstyrte reserver (FCR-D) i separatområder skal 
primært betales basert på markedspris, eller dersom denne ikke er 
tilgjengelig med en sats på 20 kr/MW/h. 

• Ved energiavvik i separatområder på mer enn 10 MWh/h godtgjøres dette 
som spesialregulering, dvs. i henhold til aktørens anmeldte RK-pris.
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Reaktiv effekt

Varsel om vedtak for betaling: Gjeldende vedtak videreføres for 2019

• Reaktiv effekt betales etter en fast betalingsmodell. Ved systematisk høy utveksling kan det i tillegg 
godtgjøres for leveranser ut over fastsatte grenser etter en variabel betalingsmodell. 

• Fast betalingsmodell:
• For aggregater ≥ 10 MVA som er tilknyttet regional- og sentralnettet og som bidrar med utveksling 

av reaktiv effekt, betales 200 kr per installert generatorytelse (MVA) per år. 
• Variabel betalingsmodell:

• For aggregater ≥ 10 MVA som er tilknyttet regional- og sentralnettet og etter avtale med eller vedtak 
fra systemansvarlig bidrar med høy systematisk leveranse av reaktiv effekt, kan det i tillegg betales 
etter følgende formel:

B = k × Sp × L

B: Betaling (kr)  
k: Generell tapskoeffisient for levering og uttak av reaktiv effekt (MW/MVAr). 
• For leveranser til nettet (kapasitivt) estimert til 0,012. 
• For uttak fra nettet (induktivt) 0,007. 
Sp: Gjennomsnittlig elspot systempris foregående år (kr/MWh)
L: Reaktiv leveranse (MVArh) ut over fastsatte grenser (ut over +40 og -20 prosent av faktisk aktiv produksjon). Basert på målinger av faktisk 
reaktiv ytelse, og beregnet volum ut over fastsatte grenser.
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Systemvern

Varsel om vedtak for betaling: Gjeldende vedtak videreføres for 2019

• Systemansvarlig vil gi egne varsler og vedtak om betaling knyttet til 

systemvern, basert på gjeldende forskrift.

• Satsene for PFK videreføres med KPI-justering
1. Fast årlig godtgjørelse 

• For aggregat med ytelse mindre enn 180 MVA: kr. 152.500,- pr. aggregat 

• For aggregat med ytelse lik eller større enn 180 MVA: kr. 232.000,- pr. aggregat 

2. Fast sats per utløsning
• For aggregat med ytelse mindre enn 180 MVA: kr. 131.000,- pr. frakoblet aggregat

• For aggregat med ytelse lik eller større enn 180 MVA: kr. 152.500,- pr. frakoblet aggregat

• Presiseres at en vindkraftpark godtgjøres på samme måte som ett vannkraftaggregat 

mht. standardsatser.

• Ny forskrift og retningslinjer trer i kraft fra 1.7.2019. Retningslinjer på høring 1.11.2018-1.2.2019
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Retningslinjer for 

systemansvaret

Forum for systemtjenester, Martha Marie Øberg

Oslo, 31.10.2018



• NVE har innført ny bestemmelse om retningslinjer i 
systemansvarsforskriften

• Systemansvarliges vedtak skal være basert på godkjente 
retningslinjer

• Systemansvarlig skal utarbeide forslag til retningslinjer som 
sendes berørte aktører på høring

• Retningslinjene skal godkjennes av NVE
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Retningslinjer –

Ny måte å regulere systemansvaret på



• Systemansvarlig skal utøve myndigheten som nevnt i denne forskrift §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 
14a, 21 og 22 i tråd med retningslinjer godkjent av NVE.

• Systemansvarlig skal utarbeide forslag til retningslinjer som sendes berørte aktører på 
høring. Forslaget sendes deretter til NVE for godkjenning sammen med en 
oppsummering av høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom NVE finner at 
retningslinjene ikke er hensiktsmessig utformet. Før iverksettelse skal berørte aktører 
varsles og gis en rimelig frist for å tilpasse seg de nye retningslinjene.

• Annet ledd gjelder tilsvarende ved endring av retningslinjene. NVE kan gi pålegg om 
endring av retningslinjene.

• Ved fastsettelse av systemkritiske vedtak kan retningslinjene fravikes dersom dette er 
nødvendig for å forhindre eller begrense konsekvensene av anstrengte driftssituasjoner 
eller driftsforstyrrelser. I slike tilfeller skal systemansvarlig i etterkant innen rimelig tid gi 
NVE og berørte aktører en skriftlig begrunnelse for vedtaket.
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• Informasjon om hvilke kriterier som systemansvarlig vil basere sine vedtak på

• Kriterier for bruk av og valg mellom ulike virkemidler

• Dagens praktiseringsdokument kan tjene som utgangspunkt for retningslinjene, men bør 
utfylles og forbedres

• Utformes i tråd med til enhver tid relevant EØS-regelverk

• Høring med berørte aktører

• 3 måneder ved etablering av nye retningslinjer og ved alle vesentlige endringer

• Systemansvarlig skal bearbeide innspill fra bransjen etter høring, og evt. 
begrunne hvorfor innspill fra bransjen ikke tas inn i retningslinjene

• Ikke krav til et omforent syn før oversendelse til NVE

• Skal godkjennes av NVE

• Gjeldende fra 1.7.2019
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Føringer fra NVE 



• Høringsperiode 1.11.2018-1.02.2019

• Gi begrunnede tilbakemeldinger, gjerne med alternativ eller 

konkret måte å håndtere problemstillingen på

• Kommenter på retningslinjene - Plikter fastlagt i forskriften er 

det ikke mulighet til å kommentere på
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Tilbakemeldinger fra bransjen



• For detaljert
• Umulig å beskrive hvordan vi i detalj håndterer alle driftssituasjoner

• Ulike driftssituasjoner krever ulik virkemiddelbruk

• Krevende å fange opp alle regionale problemstillinger

• For overordnet
• Gir ingen nytte, verken for aktørene, systemansvarlig eller NVE

Balansert
Bedre informasjon om kriteriene og bruk av systemansvarliges virkemidler 

enn dagens praktiseringsdokument

 Tilfredsstille krav til offentlig informasjon  – Kan ikke avdekke kraft-/ 
markedssensitiv informasjon

Fremtiden er elektrisk

Balansegang ved utarbeidelse av 

innholdet i retningslinjene



• Etablering retningslinjer berører disse bestemmelsene

• § 5 Flaskehalser og budområder

• § 6 Fastsettelse av handelskapasitet

• § 8 Anmelding (Produksjonsflytting)

• § 8a Planlegging av produksjon

• § 8b Planlagt effektregulering

• § 14a Rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse

• § 21 Systemvern

• (§ 22 om feilanalyse er nå på høring – høringsfrist 1.10.2018)

Fremtiden er elektrisk

Berørte bestemmelser



• Produksjonsflytting (lastfølge) – fos § 8 syvende ledd

• Ingen endring i ordlyd

• Regulerstyrke – fos § 9 første ledd

• Ikke revidert

• Reaktiv effekt – fos § 15 

• Ikke revidert

• Systemvern – fos § 21

• Endringer i ordlyd

Fremtiden er elektrisk

Kobling til betaling for systemtjenester §27



Vedtatte endringer i fos §21

Fremtiden er elektrisk

Hvilke systemvern skal 

systemansvarlig betale for

Nye prinsipper for betaling for 

forbruksfrakobling

Når skal systemansvarlig betale for 

utløsning av systemvern

Systemansvarlig kan pålegge endring 

av innstillinger på systemvern

Nye prinsipper for betaling ved 

utløsning av frekvensvern ved 

overnasjonale hendelser



• Presisere hvilke kostnader knyttet til systemvern som skal betales

• Varigheten for systemvernhendelsen 

• Tidsrommet fra utløsning av systemvern til tidspunkt for gjeninnkobling eller til det er fattet vedtak 
om tiltak for håndtering av konsekvensen av en langvarig hendelse, og maks 1 time.

• Betaling for installasjon, drift og avvikling:

• Baseres på dokumenterte kostnader

• Betaling ved belastningsfrakobling (BFK):

• Betaling for aktivering av BFK baseres på dokumenterte kostnader

• Betalingen for utløsning baseres på KILE-satser

• Betaling ved produksjonsfrakobling (PFK):

• Bruk av faste satser for aktivering og utløsning 

• Tilfeller som ikke medfører betaling for systemvern

• Utløsing av systemvern som følge av anleggsfeil/utilsiktet hendelse behandles som andre typer 
avbrudd som skjer som følge av feil på anleggsdeler. Dvs. det betales ikke for 
systemvernutløsning iht. fos § 21, men anleggseier blir belastet KILE)

Fremtiden er elektrisk

Forslag til retningslinjer for systemvern ½
- Betaling for systemtjenester



• Presisere krav til innsending av data og frister vedrørende 

betaling for systemvern

• Konsesjonær eller berørt nettselskap skal sende inn underlag til 

systemansvarlig

• Systemansvarlig har selv ikke målinger for alle systemvern

• 3 års foreldelsesfrist

Fremtiden er elektrisk

Forslag til retningslinjer for systemvern 2/2
- Betaling for systemtjenester



Agenda

Fremtiden er elektrisk

Klokka Tema Hvem

10:00

Introduksjon

Dialog med bransjen

Kristin Lucie Munthe/ 

Bernt Anders Hoff

11:30 Erfaringer fra driften Idar Gimmestad

12:00 Lunsj

12:45 FCR-utvikling Norge/Norden Alexander Jansson

13:15 Inertia / Fast Frequency Reserves Alexander Jansson

13:40 Spenningsreguleringsprosjektet Geir Kåsa

14:00

Vedtak om betaling for 

systemtjenester Martha Marie Øberg

14:20

Nye retningslinjer for praktisering av 

systemansvaret Martha Marie Øberg

14:45 Pause

15:00

IKT-gruppe for Systemtjenester og 

Balanseansvaret Lars Martin Teigset

15:30 Vilkårsendringer Martha Marie Øberg

16:00 Avslutning Bernt Anders Hoff



Forum for Systemtjenester

31. Oktober 2018
Rapport fra ISB,   Lars Teigset

Nydalen, 31. oktober 2018



• ISB-gruppen ble opprettet i 2011 som en undergruppe 

under "Forum for Systemtjenester". 

• ISB fungerer som koordineringsforum mellom aktørene i 

bransjen og Statnett, og fokuserer spesielt på endringer 

i funksjonalitet med IKT grensesnitt. Dette gjelder 

funksjonalitet som vil bli implementert i de neste 1- 2 

årene.
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ISB: IKT-gruppe for Systemtjenester og Balanseansvaret



• ISB har normalt 2 møter i året (Typisk oktober og mars)

• Ca. 15 medlemmer: Aktører i bransjen samt 

leverandører av aktørenes fagsystemer.

• Vi ønsker oss også noen medlemmer fra industri- og 

mindre aktører i bransjen! 

Fremtiden er elektrisk

ISB: Fortsetter



• Det er nå laget eget sted på 
statnett.no for ISB-
informasjon

• http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-
med-bransjen/ISB--IKT-gruppe-for-systemtjenester-og-
balanseansvaret/

• Møtereferat fra møtet i mars 
er lastet opp

• Møtereferat fra forrige møte 
vil bli lagt inn på samme sted

Sted, datoFremtiden er elektrisk

ISB på statnett.no

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-bransjen/ISB--IKT-gruppe-for-systemtjenester-og-balanseansvaret/


ISB hadde møte den 25. oktober 2018

Agenda:

• Elektronisk bestilling 

• Nordic Unavailability (NUCS) og ny 
Meldingsplattform (ECP)

• NUCS

• Nytt Dashboard ECP

• Oppgradering av ECP 4 

• aFRR Kapasitetsmarked

• FIFTY MMS

• FIFTY versjon 14

• FIFTY versjon 15 

• Kort om vilkår og prosesser

Fremtiden er elektrisk

Saker som var på agendaen på forrige ISB-møte

Når:

Delvis implementert, krav slutten av 2019

Medio desember 2018 (NUCS 1.1), nye versjoner senere

November 2018

Fortløpende

Q3 2019

5. Mars 2019



Endring av vilkår for 

balansemarkedene

FFS, Martha Marie Øberg  

31.10.2018, Statnett – Nydalen



Bakgrunn endring av vilkår

• Statnett reviderte eksisterende vilkår for balansemarkedene våren 2018
• Statnett foreslo endringer for å endre eller presisere gjeldende praksis

• Drivere for endringer
• Effektivisere markedsdesign

• Mer effektivt innkjøp av reserver
• Tilpasse vilkår basert på erfaringer fra prøveordning med RKOM i NO1
• Legge til rette for økt deltakelse - Hensynta forespørsler fra aktører

• IT-utvikling i samarbeid med Svk (Fifty)
• Utnytte tilgjengelig funksjonalitet i Fifty, bl.a. som følge av harmonisering med Svk

• Implementering av europeisk regelverk 
• Electricity Balancing Guideline
• Clean Energy Package
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Nye vilkår for balansemarkedene

• Primærreserve, FCR

• Sekundærreserve, aFRR

• Regulerkraftmarkdet, mFRR

• Regularkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

 Vilkår for produksjonsglatting

Fremtiden er elektrisk http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Reservemarkeder

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/


Tidsplan

Fremtiden er elektrisk

3. sept

Høringsmøte Høringsfrist

Reviderte vilkår 

offentliggjøres

Reviderte vilkår 

trer i kraft 

Høring publiseres

FCR, aFRR, RK

RKOM

2. juli

5. mars 2019

12. november 

2018

Reviderte vilkår offentliggjøres

Invitasjon til RKOM-sesong

1. oktober

24. oktober

10. sept 31. okt

Forum for 

systemtjenester

Produksjonsglatting 20. august

21. mars

ISB



Høringsprosess

• Mottok innspill fra:
• Lyse Produksjon

• Eidsiva vannkraft AS

• Hydro Energi AS

• Agder Energi AS

• Trønderenergi AS

• Ustekveikja Energi AS

• LOS Energy AS

Fremtiden er elektrisk

Alle innspill fra 

bransjen er 

kommentert i 

oppsummering av 

høringsinnspill og 

publisert sammen med 

nye vilkår



Endringer i 

primærreservemarkedet, FCR

• EUR blir ny hovedvaluta for budgivning og avregning
• Fortsatt mulig å tilby i NOK, omregning til euro utføres av Statnett

• Nye leverandører/reguleringsobjekter må sende inn søknad for 
å delta i markedet

Innspill fra aktørene 
• Bransjen har behov for mer tid til implementering
• Ønske om tekniske spesifikasjoner
• Behov for blokkbud i FCR D-2 marked
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Endringer produksjonsglatting

• Som følge av ny standardvaluta i budgivning og 
avregning for FCR- og regulerkraftmarkedet, foreslås det 
å samtidig endre utbetalingen av kompensasjon for 
glattet volum og energiavvik fra NOK til euro.

• Dvs. at det faste beløpet på 5 NOK/MWh for levert glattet 
volum omregnes av Statnett fra NOK til euro.

• Kompensasjonen for energiavviket vil være angitt i euro når 
nye vilkår for regulerkraftmarkedet trer i kraft.
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Endringer 

sekundærreservemarkedet, aFRR

• Mulig å overføre handelsforpliktelser mellom stasjonsgrupper 

innenfor budområde

• Mulig å tilby reserver via FiftyWeb i tillegg til EDIFACT-format

Innspill fra aktørene 

• Ønsker mulighet til å overføre forpliktelser mellom aktører og 

budområder

Fremtiden er elektrisk



Endringer for 

regulerkraftmarkedet (RKM)
• EUR blir ny hovedvaluta for budgivning og avregning

• Mulighet til å by i NOK og Euro. Steg 5 NOK og 50 eurocent

• Reduksjon av minstevolum i NO1 til 5 MW.
• Maks ett bud fra 5 til 9 MW per stasjonsgruppe.

• Nye leverandører/reguleringsobjekter må sende inn søknad for å delta i 
markedet

Innspill fra aktørene:
• Ønsker endret minste budvolum ved elektronisk bestilling
• Krav til prissteg forhindrer optimal kjøring av sammenkoblede stasjoner

Fremtiden er elektrisk



Endringer RKOM, 

regulerkraftopsjonsmarkedet

• Tillate fleksibelt forbruk med avtale om redusert tariff å delta i 
RKOM

• Separate oppkjøp hverdag (man-fre) og helg (lør-søn) for RKOM 
uke. 

• Hverdag handles på fredager kl.12 før uke, helg på torsdager kl.12 før helg

• Oppkjøp kun hverdag (man-fre) for RKOM-sesong

Innspill fra aktører:
• Ønsker differensiering av avkortningsfaktor for kunder innad i en aktørs 

portefølje

Fremtiden er elektrisk



• IKT-utvikling med 
Svenska Kraftnät

• Overgang fra 
Ukemarked til D-2

Mulig 
løsning

• IKT-arbeidsgruppe for 
systemtjenester og 
balanseansvaret 21. 
mars

• Positiv respons fra 
bransjen på konsept

Dialog med 
bransjen • Statnett foreslår 

overgang til D-2

• Høring 2. juli-10.sept

• Implementering foreslått 
november

Høring

• Bransjen har behov for 
tekniske detaljer og mer 
tid til implementering

• Fifty v.14 utsatt til mars

Vurdering
• Publiseres 23. oktober

• Statnett utsetter 
overgang til D-2 og 
beholder dagens 
ukemarked, dvs. 
inkluderes ikke i v.14

Nye vilkår

Fremtiden er elektrisk

Eksempel: Nytt D-2 marked for 

FCR

Viktig lærdom
Statnett må være tidligere ute med vedtak/beslutninger for at aktørene kan implementere 

nye løsninger. Krevende å sikre hurtig implementering og god involvering av aktører.



Dagen i dag
Oppsummering og evaluering


