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Agenda

09:00 Velkommen og innledning – ved Tore

09:15 Status driftskoder – ved Olga Ingrid

09:40 Fornyet nordisk samarbeid om balansering  - ved Olga Ingrid

10:05 Pause

10:20 Mer om Nordic Balancing Concept - ved Gunnar

11:00 European stakeholder commitee – ved Stein Øvstebø, Norsk Industri / Hydro

11:15 Konsultasjoner og aktørinvolvering videre – åpen diskusjon

11:30 Lunsj

Fremtiden er elektrisk



Hva dere er opptatt av:

Fremtiden er elektrisk

Hvilke vesentlige forskjeller mener Statnett at norsk industri tilknyttet dagens regional- og transmisjonsnett, vil 
oppleve etter innføring av driftskodene (System Operation Guideline og NC Electricity Emergency and 
Restoration), når det gjelder Statnetts utøvelse av systemansvaret, sammenlignet med slik man i dag kjenner 
dette fra systemansvarsforskriften og balansemarkedene? Kommentarer bør systematiseres med hensyn til 
normale driftssituasjoner, under driftsforstyrrelser, ifm revisjoner, samt under ekstraordinære 
(beredskaps)situasjoner.

- Transparens i TSO data og operasjoner
- Samarbeid TSO/DSO inkl datautveksling
- Reservekrav og markeder for reserveprodukter
- Prosess og tidsplan for implementering av kodene



Status: Retningslinje om systemdrift

Fremdrift

• Vedtatt 4. mai 2016

• Trådte i kraft 14. september 2017

Viktige saker akkurat nå

• Fornyet Nordisk samarbeid

• Etablering av RSC og CGM
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Formål

• Harmonisert systemdrift 
i Europa

• Ivareta driftsikkerhet, 
frekvenskvalitet og
effektiv bruk av det
samlede Europeiske
kraftsystemet

Omfang

• 3 All TSO proposals

• 3 All NRA approvals

• 19 Regional proposals

• 19 Regional NRA 
approvals

• 192 artikler med 
subartiker over 136 
sider



Viktigste konsekvens

• Det meste av teknisk innhold og oppgaver utføres 
allerede av Statnett og de nordiske TSOene

• SO GL hjemler eksistens, navn og rolle til Regional Service 
Provider (RSC) som skal levere tjenester til TSOene –
TSOene har fortsatt ansvaret.  

• Driftskodene medfører utarbeidelse av nye avtaler og 
mer formalisering av rutiner og prosesser

• Mellom TSOer – særlig regionalt (synkronområde og blokk)

• Mellom TSOer, SGUer og DSOer
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Implementering av GL SO skjer på 

flere nivåer….

• Europeisk - utvikling av metodologier og 
implementering som omfatter "all TSOs"

• Regionalt - Utvikle metodologier og vilkår for vår(e) 
region(er) 

• Ny systemdriftsavtale for Nordiske TSOer
• Etablere nordisk RSC 

• Nasjonalt (NCS) – sikre at vi oppfyller krav i koden 
gjennom avtaler, rutiner og systemer i utførelse av 
systemdriften
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RSC – Regional sikkerhetskoordinator

• Utarbeide felles nettmodell for Norden (CGM)
• Gjennomføre koordinerte sikkerhetsanalyser
• Koordinere beregning av kapasiteter i nettet (følger av 

CACM)
• Gjennomføre analyser for å se om det er tilstrekkelig effekt 

for å dekke etterspørselen
• Legge til rette for å koordinere planlegging av utkoblinger i 

Norden
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SOA - Ny nordisk systemdriftsavtale
• Ny SOA vil utformes iht. de nye europeiske retningslinjene 

for systemdrift 
• Krav til hva som skal avtales for en blokk
• Krav til hva som skal avtales for synkronområdet
• Andre krav i koden til forhold som skal avtales mellom TSOer

• Den nye systemdriftsavtalen vil blant annet inneholde:
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• Mål om frekvenskvalitet
• Metodikk for dimensjonering av FCR og FRR
• Metodikk for geografisk fordeling av FCR og FRR
• Restriksjoner for deling og utveksling av reserver 

innad i et synkronområde og mellom 
synkronområder

• Beskrivelse av ansvars- og rollefordeling mellom 
de nordiske systemansvarlige



Det er flere drivere for endring av 

regionale krav og avtaleverk
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Kobling mot Svk-SN initiativ for 

fornyet Nordisk TSO-samarbeid og 

endret balanseringskonsept



Gjennom implementering av SO GL og etablering av 

ny nordisk SOA settes rammer for markedene
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Vi mener det er nødvendig å basere implementeringen 

på at vi innfører et nytt balanseringskonsept



Milepæler for regionen (Norden)

TSOs of concerned region …

• Felles forslag per synkronområde for å definere blokkstruktur innen 4 måneder

• Metoder, betingelser og verdier som skal inngå i synkronområdeavtale innen 12 måneder
• Herunder en rekke forhold knyttet til dimensjonering, krav og anskaffelse av FCR (frequency containment 

reserve)

• Metoder og betingelser som må inngå i LFC-blokk avtalen innen 12 måneder
• Herunder rampingrestriksjoner og dimensjoneringskriterier for FRR (frequency restoration reserves)

• Metode, minimum per synkronområde, for å vurdere anlegg sin relevans for vedlikeholdskoordinering innen 15 
måneder* 

• Skadebegrensningstiltak for synkronområdet og LFC blokkområdet innen 12 måneder

• Felles bestemmelser per kapasitetsberegningsregion for regional koordinering av driftssikkerhet innen 21 
måneder*

•
• Metode per synkronområde for å fastslå minimumskrav til inertia innen 24 måneder

… etter at retningslinjene har trått i kraft (14.09.2017)….
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14. Januar 2018



Milepæler "all TSOs"

All TSOs shall…

• Foreslå organisatoriske hovedprinsipper, roller og ansvar for utveksling av
data med betydning for driftsikkerhet innen 6 måneder

• Foreslå metode for å bygge felles nettmodell innen 12 måneder

• Foreslå metode for koordinerte driftssikkerhetsanalyser innen 12 måneder

… etter at retningslinjene har trått i kraft (14.09.2017)…...
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Videreutvikling av system- og 

balansetjenester i tråd med krav i GL SO

Fra tiltaksplanen til Statnett
• Fastsette nordiske mål for frekvenskvalitet og krav til 

dimensjonering av reserver  art 127,153,157
• Innføre prekvalifisering for leverandører av 

balansetjenester  art 155, 159
• Utvikle ordning for å sikre rotasjonsenergi i Norden  art 

39.3
• Innføre nye nordiske spesifikasjonskrav for FCR  154.2

Fremtiden er elektrisk



Fremtiden er elektrisk

Level Description

40(6)

key organizational requirements, roles and responsibilities in relation to data exchange related to operational 

security 

67(1)and70 methodology for building the common grid models

75 methodology for coordinating operational security analysis

39(3)(b) methodology for each synchronous area for the definition of minimum inertia

76 common provisions for each capacity calculation region for regional operational security coordination

84 methodology, at least per synchronous area, for assessing the relevance of assets for outage coordination

118 methodologies, conditions and values included in the synchronous area operational agreements

127 Frequency quality target parameters

153 FCR dimensioning

154(2) FCR technical minimum requirements

156(10) FCR provision - all TSOs proposal concerning the minimum activation period

156(11) FCR provision - cost-benefit analysis to assess time period required for FCR providers

163(2) the limits for the exchange of FCR

176(1) og177(1) Limits on the amount of exchange of FRR between synchronous areas

178(1) og 179(1) Limits on the amount of exchange of RR between synchronous areas

119 methodologies and conditions included in the LFC block operational agreements

137(3)and(4) Ramping restrictions for active power output

152(14) Implement coordinated actions to reduce the FRCE

152(16 Measures to reduce the FRCE

157(1) FRR dimensioning rules

138 mitigation measures per SA or LFC block

141(2) common proposal per SA for the determination of LFC blocks

40(5) scope of data exchange with DSOs and significant grid users

154(3) additional requirements for FCR providing groups

154(4) exclusion of FCR providing groups from the provision of FCR

156(9) the proposal concerning the interim minimum activation period to be ensured by FCR providers

158(3) FRR technical requirements defined by the TSO

159(7) rejection of FRR providing groups from the provision of FRR 

161(3) technical requirements for the connection of RR providing units and RR providing groups defined by the TSO

162(6) rejection of RR providing groups from the provision of RRS
ub
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the Union
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Subject to individual

approval

GL SO – regulatorgodkjenning



Konsultasjon med bransjen –

hvordan vil dette foregå?

• Formelle krav iht koden vil følge en regional prosess (som 
CACM). 

• Konsultasjon for "all TSO proposals" og regionale forslag vil foregå etter 
ENTSO-E mal 

• Aktørinvolvering i henhold til norsk nasjonal lovgiving/praksis 
kommer i tillegg

• De fleste regionale forslagene (knyttet til ny SOA) har 12 mnd frist 
etter at koden trer i kraft – mye vil komme på ca samme tid

• Første konsultasjoner etter SO GL kommer allerede i høst
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Status: Forordning om nødsituasjoner  og 

gjenoppretting

Fremdrift

• Vedtatt 25. oktober 2016

• Forventet ikrafttredelse Q2 2017

Viktige saker akkurat nå

• Kobling mellom krav i NC ER og 
nasjonal tilpasning av 
tilknytningskoder. 

Fremtiden er elektrisk

Formål
• Hindre at 
driftsforstyrrelser sprer
seg til større områder. 
Harmonisere prosedyrer
for gjenoppretting etter
nødsituasjoner og black-
outs.  

Omfang
• 5 TSO forslag

• 5 NRA godkjennelser

• 55 artikler over 43 sider



Network Code on Emergency

and restoration (ER) –
Nødsituasjoner og gjenoppretting

Fremtiden er elektrisk

• plan for beskyttelse/forsvar av kraftsystemet "System 

defence plan"

• plan for gjenoppretting

• markedssuspensjon

• informasjonsutveksling og kommunikasjon, verktøy og 

systemer

• overholdelse av krav "Compliance testing"



Milepæler
Til godkjenning hos regulator…

• terms and conditions to act as defence service providers on a contractual basis [12 months] *
• terms and conditions to act as restoration service providers on a contractual basis [12 months] *
• list of SGUs responsible for implementing on their installations the measures that result from mandatory 

requirements set out in Regulations  (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 and (EU) 2016/1447and/or from 
national legislation and the list of the measures to be implemented by these SGUs, identified by the 
TSOs under Art. 11(4)(c) and 23(4)(c)  [12 months]

• list of high priority significant grid users (..) and the terms and conditions for disconnecting and re-
energizing the high priority grid users [12 months]

• rules for suspension and restoration of market activities [12 months]
• specific rules for imbalance settlement and settlement of balancing energy in case of suspension of 

market activities [12 months]
• define a test plan in consultation with the DSOs, the SGUs identified pursuant to Articles 11(4) and 

23(4), the defence service providers and the restoration service providers [24 months]

' Alt. National Regulation

… etter at koden har trått i kraft (Q4 2017?)
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