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Revidert nettavtale for transmisjonsnettet på høring
Kontroll på kapasitet i alle punkter

• Videre løp
o
o
o
o

Koordinert bidrag til spenningsregulering

Frist for høringsinnspill 1. sept. 2021
Ferdigstilling revidert nettavtale høst 2021
Ny tilknytningsportal 2021-22
Implementering nye avtaler 2022 ->

• Bransjesamarbeid viktig
o Forvalte kapasitet effektivt på tvers av
nettnivåer, sikre best mulig utnyttelse
o Kompatible avtaler, prinsipper og verktøy

Monitorering og kundeoppfølging

Gå inn på statnett.no for å abonnere på
Høringer og konsultasjoner | Statnett

Møter, webinarer og arrangementer | Statnett

Økt volum av tilknytningssaker styrker behovet for
tydelige grensesnitt og avtaler
Omsøkt og reservert volum
2018 - 2019 - 2020
19 000

14 000

8 000

4 500

5 000
3 500

Langsiktig markedsanalyse
Oktober 2020
Forbruk

produksjon

Omsøkt volum (MW)
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totalt

Reservert volum (MW)

NVE/RME utfordrer bransjen til å bli bedre

Anbefaling fra RME til OED
2/11 - 2020

Anbefalinger fra ekspertgruppen

Implementering av EU-regelverk
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•
•
•
•
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Samarbeid
Informasjonsutveksling
Ansvarsfordeling
Digitalisering
Tydelige avtaler

Revidert nettavtale og bedre verktøy for kundeoppfølging
11. Revidert nettavtale
• Intern prosess i Statnett
• Dialog med kundene
• Dialog med RME/NVE
Tema for revisjon

Mål med endring av nettavtalen

Kapasitet / Effektgrenser

• Oppfylle tilknytningsplikten
• Utnytte kraftsystemet mer optimalt

Spenningsregulering

• Bedre utnyttelse av eksisterende
reguleringsressurser

Koordinering av
driftsstans

• Bedre samordning av driftsstanser
med kundene

Produksjons – og
forbruksbegrensning

• Iht. nytt regelverk

Anleggsbidrag og
utredningskostnader

• Iht. nytt regelverk

KILE

• Legge til rette for individuelle KILEavtaler

2 2. Muliggjøring gjennom bedre systemer for samhandling

Digitalisering av nettavtalen og
tilknytningsprosessen muliggjør
bedre samhandling mellom
Kundene og Statnett

Bedre nettplanlegging og økt forutsigbarhet

Bedre utnyttelse av nettet og reduserte kostnader
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Statnetts verktøy for håndtering av kapasitet
fornyes og forbedres

Tilknytningsportal

Nettavtale

Kundereise

Vilkår for kapasitet

Tilknytningsprosess

Monitorering i drift

Kunden
Nettselskap
Sluttbruker
Produsent

Digital kundeplattform og effektive analyser

Kundeoppfølging
Endret behov

Dialog
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God utnyttelse av kapasitet krever tydelige vilkår og
verktøy for effektiv oppfølging

•
•

Kapasitetsgrenser per snitt
Vilkår om produksjons – og
forbruksbegrensning øker behov for
kontroll
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God utnyttelse av kapasitet krever kontroll og
samarbeid mellom nettnivåer
Nettselskap 2

Dato

Global kø

Kunde

Dato

1

Oppdrett # 1

12.1.20

1

Oppdrett # 1

12.1.20
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Data # 1

25.3.20

2

Oppdrett # 2

17.1.20

3

Transport # 1

7.4.20

3

Industri # 1

1.3.20

4

Data # 2

20.3.20

Lokal kø

Nettselskap 3

Dato

5

Data # 1

25.3.20

1

Oppdrett # 2

17.1.20

6

Transport # 1

7.4.20

2

Data # 2

20.3.20

7

Industri # 2

19.4.20

3

Transport # 2

21.5.20

8

Transport # 2

21.5.20

--

---

--

Lokal kø

Nettselskap 1

Dato

1

Industri # 1

1.3.20

2

Industri # 2

19.4.20

Nettselskap 1: X MW
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Lokal kø

Kapasitet i nettavtalen – tiltak oppsummert

1

2
3
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Tydeligere avtalevilkår for kapasitet
• Mer presis definering av effektgrenser
• Kapasitet angis for snitt der det er hensiktsmessig
• Avtaler om produksjon/forbruksbegrensning skal integreres
Styrket oppfølging av effektgrenser
• Full oversikt og monitorering i kundeportal
• Varsling og pro-aktiv dialog

Oppdatering av avtaler i alle punkt/snitt 2022
• Basert på historisk makslast
• Kapasitetsvedlegg godkjennes digitalt i kundeportal
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Svekket spenningskvalitet er et økende problem
flere steder i nettet

Ønsket
spenningskvalitet

•
•

Kun til illustrasjon

•

Større og hyppigere flytendringer
Mangelfull utnyttelse av funksjonalitet for
spenningsregulering i tilknyttede anlegg
Mangelfull koordinering

•
•
•

Økte tap og kostnader
Økte investeringer i reaktive tiltak
Økt risiko for skade på komponenter

Erfaringer fra spenningsprosjektet tyder på at
økt samarbeid kan gi stor gevinst
Ønsket spenning

Nettavtale
Statnett
&
Kunden

Vedtak fra
systemansvarlig om
funksjonalitet for
spenningsregulering

Føringer for bruk av
funksjonalitet og
innstilling av anlegg

Riktig innstilling av
tilknyttede anlegg

Aktiv netteier
Kundeoppfølging

'Spenningsreguleringsprosjektet' satt i system!

Spenningsregulering og reaktiv effekt tas inn i Nettavtalen
- Sentrale prinsipper og parametere avtales
Kunde

Prinsipper avtales

Parametere avtales

Nettselskap

• Avtalt spenningsnivå skal normalt oppnås uten reaktiv utveksling, - annet kan avtales
når det er gunstig for begge parter.
• Ved vedvarende avvik: Analyse av årsak og tiltak.
• Statnett og kunden sørger for at ressurser i eget nett bidrar med dynamisk
spenningsstøtte.

• Normalt spenningsbånd,
ref tilknytningspunktet i tnettet.

Produsent

Forbruk med
dynamisk
regulering
Sluttbruker
uten evne til
dynamisk
regulering

•
•
•
•
•

Anlegget skal ha fri spenningsregulering, med mindre vedtak om annet.
Anleggets nominelle ytelser og driftsdiagram legges til grunn.
Dynamisk respons kan avtales dersom det ikke er vedtak fra systemansvarlig.
Resettfunksjonalitet for settpunkt skal benyttes der det er tilgjengelig.
Normalbånd (neste side) definerer forventet normal utveksling. Ved utveksling over
dette: Analyser av årsak og tiltak.

• Anlegget skal ha fri spenningsregulering, med mindre vedtak om annet.
• Anleggets nominelle ytelser og driftsdiagram legges til grunn.
• Dynamisk respons kan avtales dersom det ikke er vedtak fra systemansvarlig

• Aktiv og reaktiv statikk.
• Spenningssettpunkt.
• Normalbånd for reaktiv
utveksling
• Reaktiv statikk.
• Spenningssettpunkt.
• Normalbånd for reaktiv
utveksling.
•

• Eget reaktivt forbruk skal normalt være fullkompensert.

Kan avtale annet nivå
dersom begge parter er
interessert i det

Normalbånd for reaktiv utveksling (produsenter)
• Det er ikke ønskelig at produksjonsanlegg
benyttes som betydelig stasjonær
kompensering.
• Dersom produsenter blir liggende utenfor
et definert normalbånd skal Statnett og
kunden i samråd analysere årsak og
vurdere justeringer/tiltak.

MVAr
Qmax
% av Qmax

• Statnett ønsker å monitorere innstillinger
og reaktive bidrag i en pilotperiode, før
betalingsmodell for avtalte bidrag utenfor
normalbåndet vurderes.
• Verdier for Qmax og Qmin tar
utgangspunkt i driftsdiagrammet, dvs
Qmax ved nominell P
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t > 1 time

% av Qmin

Qmin

tid

Spenningsregulering – tiltak oppsummert

1

Tydeligere avtalevilkår
• Krav til innstilling av anlegg
• Sikre hensiktsmessig bruk av funksjonalitet og unngå motregulering

2

Styrket oppfølging
• Monitorering av reaktiv utveksling mot normalbånd (produsenter og
forbrukskunder med evne til dynamisk spenningsregulering)
• Felles oppfølging ved avvik
• Dialog med andre nettselskaper

3

Oppdatering av avtaler i alle punkt 2021-22
• Registrering av parametere
• Samarbeid knyttet til beregninger for riktig innstilling av anlegg
(videreføring av spenningsreguleringsprosjektet)
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