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1.1.
Vi må ha balanse mellom forbruk og produksjon
Elektrisitet er ferskvare, og det må til enhver tid produseres like mye strøm som det
forbrukes. Dette omtales som den momentane balansen i kraftsystemet, og den kontinuerlige
balanseringen er avgjørende for driftssikkerheten1.
I Norge er denne oppgaven ved konsesjon tildelt Statnett, som systemansvarlig for
kraftsystemet. I den løpende driftskoordineringen sørger Statnett for at det hele tiden er
balanse mellom forbruk, kraftproduksjon og kraftutveksling, og at balansen opprettholdes
uavhengig av hydrologiske forhold, planlagte driftsstanser og driftsforstyrrelser. Alle
situasjoner må håndteres, også de ekstreme. Ved ubalanse sørger systemansvarlig for at
balansen gjenopprettes, enten ved å justere produksjonen, forbruket eller utvekslingen.
I tillegg til å sikre momentan balanse i kraftsystemet skal Statnett legge til rette for at
nettkundene mottar elektrisitet med en tilfredsstillende kvalitet. Dette notatet presenterer
Statnetts virkemidler for å løse dette oppdraget på et overordnet nivå. For mer detaljer om
Statnetts praktisering av systemansvaret se statnett.no.
1.2.
Et nordisk kraftsystem fordrer tett samarbeid
Frekvensen er et mål på den momentane balansen i kraftsystemet. Norden, med unntak av
Jylland og Island, er ett synkronområde. Det innebærer at kraftsystemet har én felles
frekvens og at ubalanser i hvilket som helst område vil kunne påvirke hele synkronområdet.
Teknisk sett er det derfor påkrevet med et tett samarbeid mellom de nordiske TSOene2 når
det gjelder balansering av systemet, vurdering av krav til frekvenskvalitet og nettutvikling.
Når det er balanse mellom forbruk og produksjon i det nordiske systemet, er frekvensen lik
50,0 Hz. Avvik fra denne verdien indikerer en ubalanse og at systemet kan være sårbart for
feil.
Ansvaret for balanseringen og driftssikkerheten i de nasjonale delsystemene og den fysiske
utvekslingen mellom landene ligger hos de respektive lands TSOer. Driftstekniske forhold
mellom de nordiske systemansvarlige er regulert gjennom en nordisk systemdriftsavtale
(SOA)3. I dag har Sverige og Norge, gjennom den nordiske systemdriftsavtalen,
hovedansvaret for å balansere synkronsystemet.
1

Driftssikkerhet: Kraftsystemets evne til å motstå enhver hendelse i form av utfall av komponenter i
systemet.
2 Transmission system operator
3 https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/nordic/Pages/default.aspx
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Samarbeidet er nødvendig og effektivt
Den fysiske sammenkoblingen mellom de nordiske systemene og et felles kraftmarked
legger til rette for å utnytte samspillet mellom ulike produksjonskilder. Dette er viktig både for
å legge til rette for klimaløsninger og verdiskaping:




Ved å eksportere eller importere kraft mellom de nordiske områdene kan vi benytte
de rimeligste ressursene først, slik at den totale kostnaden for kraft i Norden
reduseres.
Sammenkoblingen mellom systemer gjør det mulig for land å fase ut fossil
kraftproduksjon og øke bruken av fornybare energikilder, ved utnytte samspillet
mellom de ulike produksjonsressurser. F.eks. har den fleksible vannkraften i Norge
vært viktig Danmarks satsning på vindkraft.

Norden har siden tidlig 90-tallet vært i førersetet når det gjelder utvikling av kraftmarkeder.
Nord Pool ble verdens første internasjonale børs for omsetning av elektrisk energi, etter at
Sverige, Danmark og Finland kom med fra 1996 og utover. Når det gjelder utvikling av felles
markedsløsninger for balansering har også Norden vært et foregangsland. For eksempel har
et felles nordisk regulerkraftmarked har bidratt til en mer effektiv balansering av det nordiske
kraftsystemet.
1.3.
Kraftsystemet må ha riktig funksjonalitet
For å kunne balansere kraftsystemet og sikre tilfredsstillende leveringskvalitet4 til enhver tid
er man avhengig av at tekniske anlegg tilknyttet kraftsystemet har riktig funksjonalitet, dvs.
nødvendige egenskaper, som understøtter sikker drift.
Riktig funksjonalitet er viktig både under normaldrift og ved større driftsforstyrrelser.
Manglende funksjonalitet i kraftsystemet vil blant annet kunne påvirke:
•

•

•

Frekvenskvaliteten i det nordiske synkronområdet: Frekvensen indikerer hvordan vi
håndterer balanseringen i kraftsystemet under normal drift og ved større hendelser.
Skulle ubalansen/frekvensavviket bli altfor stort vil komponenter og forbruk automatisk
kobles ut eller bli ødelagt, og man risikerer større strømbrudd i systemet.
Spenningsstabiliteten: Stabilitet betyr kraftsystemets evne til å vende tilbake til en
akseptabel stasjonær tilstand etter en forstyrrelse. For lav spenning kan resultere i at
nettet kollapser (spenningskollaps). For høy spenning kan medføre kortere levetid på
komponenter og i verste tilfelle overslag (kortslutning).
Kortslutningsytelsen: Ved lav kortslutningsytelse vil spenningen i nettet bli mer
påvirket av endringer i forbruk og produksjon.

1.4.
Systemansvarliges virkemidler
Markedsbaserte løsninger er vårt fremste virkemiddel
Som systemansvarlig har Statnett et sett med virkemidler for å balansere systemet og sikre
riktig funksjonalitet i kraftsystemet, slik at tilfredsstillende driftssikkerhet og leveringskvalitet
kan oppnås. Dette gjøres gjennom å utvikle markedsløsninger og stille krav til anleggenes
funksjonalitet. Løsningene skal være basert på samfunnsøkonomiske prinsipper, som bidrar
til å sikre en effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet. Det betyr at Statnett har ansvar
for at de operative utfordringene i systemdriften og aktørenes verdiskaping er ivaretatt.
I henhold til Forskrift om systemansvaret (fos) skal systemansvarlig i størst mulig utstrekning
gjøre bruk av virkemidler som er basert på markedsmessige prinsipper. Dette er fordi det i
mange tilfeller vil være den mest effektive måten å utnytte og fordele tjenester i samfunnet
4

Leveringskvalitet: Kvalitet på levering av elektrisitet i henhold til gitte kriterier, og omfatter
leveringspålitelighet, spenningskvalitet og kunderelasjoner (jf. forskrift om leveringskvalitet).
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på, gjennom å konkurranseutsette leveranse av tjenester. Utformingen av kraftmarkedene er
et eksempel på et viktig virkemiddel for å sikre en effektiv balansering av forbruk og
produksjon i planfasen. Dette reduserer behovet for tiltak under driften, hvor marginene er
mindre. Videre legger balansemarkedene til rette for en effektiv anskaffelse av
reguleringsressurser under driften.
Nødvendig funksjonalitet må sikres i systemet
I situasjoner hvor behovene er veldig kritiske, geografisk betinget og/eller tidsbegrenset, vil
markedsløsninger ikke være tilstrekkelig, hensiktsmessig eller mulig for å sikre
strømforsyningen. I slike tilfeller har Statnett i henhold til forskriften myndighet til å stille krav
til aktørene og fatte systemkritiske vedtak. Vedtak om funksjonalitet iht. fos §14 skal sikre at
anlegg har nødvendig funksjonalitet for å ivareta forsyningssikkerheten på kort og lang sikt.
Statnetts veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) beskriver de minimumskrav til
funksjonalitet som normalt legges til grunn i vedtak etter fos § 14. Funksjonskravene kan
grovt deles inn i tre hovedgrupper:
•
•
•

Funksjonskrav knyttet til frekvensreguleringen/balanseringen av kraftsystemet
Funksjonskrav knyttet til spenningsregulering og reaktive reserver
Funksjoner som skaper et robust og fleksibelt kraftsystem som skal fungere under
påregnelige driftssituasjoner

Vedtak kan også benyttes for å sikre balanse i kraftsystemet. Etter fos §8 har Statnett
muligheten til å pålegge aktører å tilpasse sine produksjonsplaner. Dette benyttes for å
redusere ubalansene som oppstår i planfasen eller for å håndtere begrensninger som har
oppstått i overføringsnettet på grunn av driftsstanser eller driftsforstyrrelser.

1.5.
Dagens energimarkedsløsninger
Energimarkedene balanser kraftsystemet i planleggingsfasen
Kraftmarkedene skal understøtte det fysiske behovet for momentan balanse mellom
produksjon, forbruk og utveksling. Kraftmarkedene har flere oppgaver:



Sett fra aktørenes side ønskes likvide og effektive handelsplasser for kjøp og salg av
kraft, som legger til rette for verdiskaping.
Sett fra systemansvarlig sin side er det sentralt med markedsplasser der aktørene
kan handle seg i balanse i forkant av driftsøyeblikket. Balanseringen i planfasen
reduserer behovet for tiltak under driften hvor marginene er mindre. Informasjonen
fra markedskareringen gir også verdifull informasjon til driftspersonellet planverktøy.

Statnett har en plikt til å utarbeide og distribuere informasjon om forhold i kraftsystemet som
er av betydning for kraftmarkedet, f.eks. fastsetting av elspotområder og
kapasitetsbegrensninger. Statnett er i dag medeier i kraftbørsen Nord Pool sammen med de
andre nordiske og baltiske TSOene, som reguleres av Norges vassdrags- og
energidirektorat.
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Figur 1
Energimarkedsprosessen sett fra systemdriften .

Elspot
Den grove balansering av det nordiske kraftsystemet skjer i forkant av driftsøyeblikket,
gjennom børshandel i Elspotmarkedet. Her klareres markedet på timesbasis.
Handelskapasitet på mellomlandsforbindelser mellom nordiske land blir disponert gjennom
energiauksjonen (implisitt auksjon) organisert av Nord Pool. Tilsvarende håndteres
kapasiteten mellom Norge og Nederland, mellom Sverige og Tyskland og mellom Danmark
og Tyskland.
Elbas
Når resultatene fra Elspotmarkedet for etterfølgende dag
foreligger, gjøres den ledige nettkapasiteten tilgjengelig til
intradag-handel (Elbas). Elbas gir aktørene mulighet for å benytte
oppdaterte og forbedrede prognoser for forbruk og produksjon til
forbedre energibalansen i forkant av driftstimen gjennom handel.
Bruk av elspotområder
Overføringskapasiteten i det nordiske kraftnettet er begrenset.
Elspotområdene sikrer at markedet klarerer priser, dvs. fastsetter
forbruk- og produksjonsnivå, som tar hensyn til
kapasitetsbegrensningene og bidrar slik til sikker drift.
Elspotområder, som reflekterer de fysiske i flaskehalsene nettet,
opprettes for å håndtere store og langvarige begrensninger i
nettet og situasjoner med forventet energiknapphet. Videre
stimulerer elspotområdene til effektiv ressursbruk ved at de
billigste ressursene utnyttes først.
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Figur 2
Gjeldende elspotområder
i Norden og Baltikum.
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Kapasitetsfastsettelse og driftstansskoordinering
Statnett har ansvaret for planlegging og koordinering av driftsstanser (revisjoner/utkoblinger)
i det norske kraftsystemet. Statnett beregner den tilgjengelige kapasiteten i nettet og
videreformidler dette til Nord Pool. Videre overvåkes kapasitetsgrensene i driften, og
overskridelser håndteres løpende normalt ved bruk av systemtjenester, som beskrives i
kapittel 1.6.
Hovedprinsippet for fastsettelse av overføringskapasitet i Norge er at sentralnettet skal
driftes etter N-1-kriteriet. Dette innebærer at feil på én enkeltkomponent i kraftsystemet,
uavhengig av hvilken komponent, ikke skal gi utfall av forbruk eller overlast på andre
komponenter.
For å overholde N-1-kriteriet beregnes snittkapasiteter, dvs. kapasitetsgrenser for summen
av to eller flere linjer inn til et geografisk område, som tar utgangspunkt i at den sterkeste
komponenten kan falle ut og at det gjenværende nettet tåler den ekstra belastningen det blir
påført. Hvor mye kraft en linje kan overføre er gitt ut fra termiske-, stabilitets- eller
spenningskriterier.
Det er imidlertid ikke samfunnsøkonomisk rasjonelt eller mulig å opprettholde N-1-kriteriet til
enhver tid ved bruk av eksisterende virkemidler. Statnett har derfor i sin driftspolicy definert
noen minimumskrav til driftssikkerheten:




Med intakt nett tillater driftspolicyen at enkeltutfall maksimalt berører 200 MW forbruk
og med varighet opptil én time
I perioder med planlagt vedlikehold tillates høyere risikoeksponering, maksimalt 500
MW med varighet opptil to timer
En driftsforstyrrelse skal ikke belaste enkeltkomponenter mer enn de er fastsatt til å
tåle

Det nordiske nettet skal driftes slik at feil ikke skal gi uakseptable konsekvenser med hensyn
til frekvensfall, termiske belastninger, stabilitet og spenningsgrenser.
1.6.
Bruk av systemtjenester
Systemtjenester er nødvendige for sikre driften av kraftsystemet
Systemtjenester er ytelser som er nødvendige for å ivareta driftssikkerheten og
tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet. Som systemansvarlig fatter Statnett vedtak
om hvilke ytelser aktørene skal levere og hvordan de skal betales for disse i henhold til fos.
Systemtjenester anskaffes både gjennom markedsløsninger og krav til det enkelte anlegg.
Balansetjenester sikrer den momentane balansen i kraftsystemet
Forbruk og produksjon skal i hovedsak balanseres gjennom energimarkedene beskrevet
ovenfor. På grunn av feil i prognoser, uforutsette hendelser og imperfeksjoner i
markedsdesignet vil det likevel kunne oppstå ubalanser i driften. For å sikre den momentane
balansen i kraftsystemet må systemansvarlig derfor ha tilgjengelig ulike typer
balansetjenester (reserver) for opp- og nedregulering av kraft. I tillegg må det være
tilgjengelige ressurser til å regulere ved en eventuell større hendelse i kraftsystemet5.
Balansetjenester for større hendelser i systemet anskaffes i dag både fra større
industriforbruk og fra kraftproduksjon. Reguleringsressurser for kontinuerlig håndtering av
løpende ubalanser anskaffes i dag i hovedsak fra større vannkraftverk. I Norge og Sverige

5 Dimensjonerende feil er definert som det største produksjonsutfallet eller bortfall av import som systemet skal være dimensjonert for å tåle.

Normalt er dimensjonerende utfall i Norge 1200 MW.

5

utgjør regulerbar vannkraftproduksjon en betydelig andel av den samlede kraftproduksjonen,
og det har stort sett vært god tilgang til kraftressurser for balansering.
Det er avgjørende for driftssikkerheten i kraftsystemet at systemansvarlig har tilstrekkelig og
sikker tilgang på balansetjenester. Reserver som anskaffes må være tilgjengelige og gi
forventet respons. I Norden opereres det med følgende reserver:




Automatisk primærreserve for normaldrift og driftsforstyrrelser (FCR6-N og FCR-D)
Automatisk sekundærreserve (aFRR7)
Manuell tertiærreserve/regulerkraft (mFRR7)

Reservene har ulike egenskaper for å ivareta balanseringen av kraftsystemet på en effektiv
og sikker måte. Blant annet stilles det ulike krav til responstid og budvolum. Samme reserve
kan ikke selges i flere markeder samtidig.

Figur 3: Sammenhengen mellom respons og aktiveringstid på de tre typene reserver som benyttes
i dag når en ubalanse i systemet inntreffer. Den lilla linjen illustrer kraftsystemets naturlige
frekvensregulering/treghet.

Produksjonsflytting
Systemtjenesten produksjonsflytting (kvartersflytting) innebærer en framskynding eller
utsettelse av planlagt produksjonsendring med inntil femten minutter med den hensikt å få
bedre samsvar mellom planlagt produksjon og forventet forbruksutvikling, og slik redusere de
strukturelle ubalansene8 i kraftsystemet. Landssentralen informerer aktørene om behov for
kvartersflytting i forkant av den planlagte produksjonsendringen. Tjenesten og betalingen for
denne er i dag samordnet i Norden, hvilket også innebærer at alle nordiske TSOer er med å
betale for dette.
Produksjonsglatting
Fra 2015 ble systemtjenesten produksjonsglatting innført for å redusere de strukturelle
ubalansene i kraftsystemet. Kraftprodusenter som jevnlig, normalt ukentlig, har
produksjonsendringer større eller lik 200 MW kan delta i produksjonsglatting. Aktørene som
deltar i ordningen leverer produksjonsglatting basert på bestillinger fra systemansvarlig, i
stedet for kvartersplaner i henhold til faste krav.

6

Frequency containment reserve
Frequency restoration reserve
8 Strukturelle ubalanser er ubalanser innenfor driftstimen som skyldes en forutsigbar og ikke ideell
tilpasning i planfasen mellom produksjon, forbruk og utveksling som følge av at profilene på endringer
i produksjon, forbruk og kraftflyt ut/inn av systemet er ulike.
7
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Eksempel på vedtaksbaserte virkemidler i balanseringen: Produksjonstilpasning
Ved feil eller revisjoner er hovedregelen at flaskehalser i nettet skal håndteres med bruk av
tilgjengelige manuelle reserve (mFRR). Produksjonstilpasning benyttes i spesialtilfeller.
Årsaker til bruk av produksjonstilpasning kan være:
•

Balansering i separatområder, med uten eller med lite forbruk som følge av revisjon
av nettanlegg eller feil.
I tilfeller hvor det i realiteten kun er én eller ingen balanseansvarlig aktør som normalt
deltar i balanse-/regulerkraftmarkedet med aggregater i området begrenset av
flaskehalsen.
I tilfeller der det oppstår begrenset kapasitet over lengre tid som ikke lar seg løse ved
bruk av markedsområder.

•

•

I tilfeller som angitt over skal produksjonen tilpasse seg nettkapasiteten, uten noen form for
kompensasjon, jf. fos § 8, åttende ledd.

Tabell 1 oppsummerer de ulike balansetjenestene og formålet med dem. For nærmere
informasjon om reservene vises det til Statnetts nettsider og vilkår for reservemarkedene.
Tabell 1: Balansetjenester og øvrige virkemidler for balansering
Tiltak

Systemkrav

Formål

Anskaffelse

Aktivering/respondering

Håndtere ubalanser
"momentant" gjennom
automatisk desentral
regulering av
produksjon.
Påvirker
frekvenskvaliteten.

Krav til statikkinnstilling for
generatorer med kapasitet
over 10 MVA.
Det norske markedet for
primærreserver (ARES)
består av et døgn- og
ukemarked. FCR-N/D tilbys i
døgnmarkedet, mens
produktet i ukemarkedet er
kun FCR-N.
Restleveranse utenfor
markedet godtgjøres etter
gitte satser.

Umiddelbar aktivering ved
frekvensendring ved feil eller
avvik i kraftsystemet.

Anskaffelsen av aFRR
gjøres foreløpig nasjonalt.

Aktiveres automatisk ved å
endre innstilt settpunkt på
produksjon etter signal fra
TSOene.

Automatisk primærreserve, FCR
Frequency
containment
reserves, FCR
Består av
normal
driftsreserver
FCR-N
(tidligere FNR),
og
driftsforstyrrel
ses-reserve
FCR-D
(tidligere FDR)

FCR-N: 600 MW
(nordisk krav).
Norges andel har
variert mellom 205210 MW
FCR-D: 1200 MW
(nordisk krav).
Norges andel er på
drøyt 350 MW (2013)

Automatisk sekundærreserve, aFRR
Automatic
Under vurdering
Frequency
restoration
reserve, aFRR

Håndtere ubalanser.
Bringe frekvensen
nærmere nominell
verdi. Frigjøre
primærreservene slik
at de igjen kan hurtig
håndtere eventuelle
nye feil og ubalanser.

Nordisk arbeid pågår for å
etablere et felles nordisk
kapasitets- og
aktiveringsmarked for aFRR.

FCR-N aktiveres ved 49,9 Hz
< f < 50,1 Hz, og skal ha en
opp/ned-reguleringstid på 2-3
minutter.
FCR-D aktiveres ved 49,5 Hz
< f < 49,9 Hz, og skal
respondere innen 5 sekunder
og være fullt aktivert innen 30
sekunder.

Respons innen 120-210 sek
etter mottatt signal fra TSOen

Manuell tertiærreserve (Regulerkraft), mFRR
Frequency
restoration
reserves,
mFRR

Krav på 1200 MW
(Norge) for å
håndtere
dimensjonerende
feil. Hvert land har
egne krav.
Særegent norsk krav
om 500 MW for
håndtering av
flaskehalser og
ubalanser.

Håndtere ubalanser
og frigjøre primær- og
sekundærreserver

Regulerkraftmarkedet
(RKM): Felles nordisk
balansemarked med
deltakelse fra både
produksjon- og forbruk.

Tilgjengelige bud benyttes
som hovedregel etter
prisrekkefølge.
Aktivering innen 15 minutter.

RKOM: Norsk
reservekapasitetsmarked for
å sikre tilstrekkelig volum
med bud i RK-markedet
Bilaterale avtaler:
Langsiktige avtaler med
aktører om leveranse av
reserver.
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Andre ordninger for håndtering av ubalanser
Produksjonsflytting
(Kvartersflytting)
Jf. fos § 8, 7. ledd.

Produksjonsglatting

Produksjonstilpasning
Jf. fos § 8, 8. ledd.

Justere ubalanser
innenfor timen, ved å
flytte produksjon.
Håndtere flaskehalser.
Benyttes der
ubalansene er for
korte til at aktivering
av mFRR er
hensiktsmessig.
Redusere strukturelle
ubalanser ved å
fordele endring i
produksjonsplan hos
større
produksjonsenheter
innenfor driftstimen
Håndtering av
redusert nettkapasitet
hvor bruk av
regulerkraftmarkedet
ikke er hensiktsmessig

Systemansvarlig vedtar å
fremskynde eller utsette
planlagt produksjonsendring
med inntil 15 minutter.
Betales basert på
markedspriser.

Systemkritisk vedtak overfor
aktør per telefon.

Frivilling løsning som tilbys
konsesjonærer som
oppfyller visse kriterier.

Kvelden før driftsdøgnet
bestiller Statnett en justering
av tidspunkt for planlagt
opp/nedkjøring av produksjon
15 og 30 minutter før/etter
timeskift.

Systemkritisk vedtak overfor
aktører.

Systemansvarlig skal ved
revisjoner i nettanlegg
informere de
balanseansvarlige aktørene i
god tid slik at de
balanseansvarlige aktørene
kan tilpasse seg den
begrensede nettkapasiteten.

Systemvern
Med systemvern menes en kontrollert automatikk som benyttes for å øke utnyttelsen av
nettet for å unngå sammenbrudd eller overlast ved utfall, jf. fos §21. I det norske
kraftsystemet benyttes det ulike former for systemvern i det norske systemet:
•
•
•
•

Produksjonsfrakobling (PFK)
Belastningsfrakobling (BFK)
Nettsplittingsvern
Nødeffekt fra HVDC-kabler

Systemvernene løses ut ved utfall av gitte komponenter eller store frekvensavvik. Signal
sendes da for å aktivere utkobling av linjer og last, eller opp- eller nedkjøring av
produksjon/eksport på kabler, for å sikre at det resterende nettet ikke overbelastes. Mengden
last eller produksjon som er armert på systemvern kan kontrolleres og er avhengig av
driftssituasjonen.
Reaktiv effekt
Reaktiv effekt er en lokal tjeneste knyttet til spenningen i nettet. Ulike nettkomponenter vil
kunne bidra både til å levere og fjerne reaktiv effekt. Generelt gjelder at det i tunglast i nettet
er behov for leveranse av reaktiv effekt mens det i lettlast er behov for å fjerne reaktiv effekt.
Slike forhold håndteres i hovedsak ved hjelp av spesielle installasjoner som batterier, spoler
og SVC-anlegg.
Når det gjelder raske endringer i spenningen i nettet pga. plutselige hendelser vil imidlertid
produksjonen kunne gi et viktig bidrag til å stabilisere forløpet slik at mer alvorlige hendelser
unngås. Det tilstrebes derfor at produksjonsenheter normalt skal ligge med null-leveranse av
reaktiv effekt for å kunne både øke og redusere spenningen raskt.
Øvrige systemtjenester
Tabell 1 oppsummerer de ulike systemtjenestene, med unntak av balansetjenester som er
gitt i tabell 2, og øvrige løsninger i systemdriften. For nærmere informasjon vises det til
Statnetts nettsider.
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Tabell 2: Systemtjenester og øvrige ordninger
Tiltak

Formål

Anskaffelse

Aktivering/respondering

Vedtak fra systemansvarlig.
Iht. fos skal alle produksjonsenheter
tilknyttet regional- og sentralnettet
bidra med produksjon av reaktiv
effekt innenfor enhetenes tekniske
begrensninger.
Generelt godtgjøres aggregater >
10 MVA med en fast sats pr MVA.
Iht. fos betales pålagt produksjon av
reaktiv effekt ut over fastsatte
grenser, med markedspris for
ekstra påførte fysiske tap i
transformator.
Vedtak fra systemansvarlig.
Iht. fos kan systemansvarlig kreve
installasjon og drift av utstyr for
automatiske inngrep i kraftsystemet
for å unngå sammenbrudd eller for
å øke overføringsgrenser i regionalog sentralnettet (systemvern).

Automatisk regulering.
Spenningsregulatoren på generatorene
skal virke fritt og uten unødig
begrensning innenfor ytelsesgrensene.

Vedtaksbaserte systemtjenester
Spenningsstøtte /
utveksling av reaktiv
effekt fra
produksjonsenheter.
Jf. fos § 15, 4. ledd.

Lokal
spenningsregulering i
normaldrift, og reaktive
reserver for å håndtere
større
hendelser/endringer i
systemet.
Sikre
overføringskapasitet og
driftssikkerhet.

Systemvern
Hendelsesstyrt
belastningsfrakobling
(BFK)
Frekvensstyrt
belastningsfrakobling
(BFK frekvensvern)
Produksjonsfrakobling
(PFK)
Nettsplitt
Nødeffekt

Øke
overføringskapasitet.
Håndtere drift med
redusert driftssikkerhet.
Driftssikkerhet / unngå
nettsammenbrudd ved
større driftsforstyrrelser.
"Sisteskansevern" for å
hindre totalkollaps på
systemnivå.
Øke
overføringskapasitet /
økt utnyttelse av
kraftsystemet.

Betales i henhold til dokumenterte
faktiske kostnader.

BFK: hendelsesstyrt: Ved visse feil vil
forbruk med systemvern kobles ut via
installert bryter.
BFK frekvensstyrt: Ved svært lave
frekvenser ved større driftsforstyrrelser,
kobles forbruk automatisk trinnvis ut ved
fallende frekvens.
Utvalgte kraftstasjoner med installert PFK
kobles ut automatisk ved bryterfall eller
kritisk overlast i nettet.
Nødeffekt: Reduserer import/eksporten
på utenlandskabler blant annet ved
overlast og utfall på utvalgte
overføringslinjer.

Jf. fos § 21

Øvrige ordninger
Tvangsmessig
utkobling av forbruk
Jf. fos § 13

Håndtering av
effektknapphet eller
større driftsforstyrrelser.

Systemansvarlig skal godkjenne
planer for håndtering av
tvangsmessig utkobling ved vedtak.
Systemansvarlig kan også ved
vedtak pålegge endringer.
Pålegg fra systemansvarlig om
kortvarig utkobling av forbruk.

Vedtak om utkobling effektueres manuelt.

Tariff for fleksibelt
forbruk

Håndtere akutt eller
forventet
effektknapphet, grunnet
høy last, flaskehalser,
driftsforstyrrelser.
Effektiv utnyttelse av
overføringskapasiteten.
Stimulere til økt
forbrukerfleksibilitet.

Utkobling etter varsling. Det opereres
med tre kategorier ut fra varslingstid (tid
fra beskjed er gitt fra systemansvarlig til
forbruk er koblet ut) og varighet på
utkoblingstid:
- 15 minutter, uten begrensning
- 2 timer, uten begrensning
- 15 minutter, maksimalt 2 timer

Energiopsjoner i
forbruk
Jf. fos § 22a.

Håndtere perioder med
svært anstrengt
kraftsituasjon.

Frivillig ordning.
Nettselskapene i regionalnettet
tilbyr fleksibelt forbruk fra
sluttkunder i eget nett.
Deltakerne i insentiv-ordningen får
en prosentvis rabatt i tariffens faste
ledd avhengig av responstid på
aktivering og behov for hviletid. Det
gis ingen kompensasjon ved
utkobling.
Systemansvarlig kjøper
energiopsjoner i forbruk. Gir rett til å
kreve redusert forbruk av elektrisitet
over en lengre periode (minimum 2
uker).

Reservekraftverk
Jf. fos § 22a.

Håndtere perioder med
svært anstrengt
kraftsituasjon.

Statnett har investert i
reservekraftverk med kapasitet på
til sammen 300 MW, som kan
startes ved erklæring av SAKS.
SAKS erklæres av NVE.

Effektuering krever at NVE har godkjent
bruk gjennom å ha erklært "svært
anstrengt kraftsituasjon" (SAKS).

Effektuering krever at NVE har godkjent
bruk gjennom å ha erklært "svært
anstrengt kraftsituasjon" (SAKS).
Varslingstiden er minimum syv
kalenderdager.

1.7.
Velfungerende IKT-systemer er avgjørende for en sikker og effektiv systemdrift
Systemdriften er helt avhengig av velfungerende IKT-verktøy gjennom hele verdikjeden, fra
vannverdiberegning og prognoser hos produsentene, via omsetning på kraftbørsene til
planlegging og drift av det fysiske kraftsystemet. Med markedsbaserte løsninger og økt
kompleksitet i driften har IKT-verktøyenes rolle blitt stadig viktigere. Gode systemer for
prognosering, planlegging og omsetning legger til rette for effektiv ressursutnyttelse både i
produksjonsapparatet og i overføringsnettet. Tilsvarende gir pålitelige plattformer for måling,
overvåkning og informasjonsutveksling mulighet til å kombinere høy nettutnyttelse med
sikker drift.
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