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Retningslinjer for fos § 6 – Fastsettelse av handelskapasitet 
Første ledd 
Systemansvarlig sin metode for å fastsette handelskapasiteten mellom budområder er basert på Net 
Transfer Capacity (NTC). NTC=TTC -TRM, hvor NTC er handelskapasiteten gitt til markedet, TTC (Total 
Transfer Capacity) er handelskapasiteten inkludert TRM (Transfer Reliability Margin) som er en margin 
for variasjoner i kraftflyt. 
 
Systemansvarlig fastsetter handelskapasitet for handelskorridorer tilhørende de norske budområdene 
for døgnmarkedet og intradag-markeder på timesbasis. Dette omfatter kapasiteter internt mellom de 
norske områdene og handelskorridorer fra/til norske områder gjennom mellomlandsforbindelser. For 
mellomlandsforbindelser fastsettes og koordineres den endelige handelskapasiteten av begge parter i 
samråd, hvor den laveste foreslåtte handelskapasiteten normalt blir gjeldende.  
 
Den maksimale handelskapasiteten for hver korridor fastsettes med bruk av kraftsystemsimulator som 
kan beregne konsekvenser ved enkeltutfall (n-1) av anleggsdeler (dvs. linjer, transformatorer, HVDC-
anlegg):  

- For hver analyseperiode benyttes etforbruk som er representativt for den aktuelle 
analyseperioden i det gitte nettområdet som analyseres. Forbruket kan dermed representere 
lastsituasjonen gitt av f.eks. sesong, tid på døgnet eller særegne forbruksmønstre som kan 
forventes i drift. 

- Deretter gjennomføres en simulering for å finne maksimal handelskapasitet. Dette gjøres ved å 
endre produksjonsnivå og geografisk fordeling av produksjonen i simuleringsmodellen for å 
finne driftssituasjoner i hvert budområde, og i kraftsystemet som helhet, som akkurat 
tilfredsstiller kravene til driftssikkerhet ved de verste enkeltutfallene i hovednettet. Kravene til 
driftssikkerhet er gitt av: 

o termisk begrensning på linjer/transformatorer (ref. konsesjonærenes oppdatering i 
Fosweb – kraftsystemdata) 

o lavest akseptable spenning i nettet etter utfall 
o risiko for følgeutfall ved kraftige effektpendlinger (stabilitet etter feil) 

- Ulik produksjonsfordeling internt i området eller i naboområder har betydning for hvor 
flaskehalser oppstår, dvs. hvilke snitt som først blir fullastet. Dersom ulik produksjonsfordeling i 
stor grad påvirker hvor flaskehals oppstår, angis det et bånd (variasjonsområde) for kapasitet 
ut fra et budområde og/eller mot hvert av naboområdene. Størrelsen på båndet angir forventet 
normal variasjon i kapasitet basert på produksjonsfordeling.  

- For NO4 angis de totale maksimale eksport- og importkapasitetene ut/inn av området som en 
sumbegrensning. For NO3 angis den totale maksimale importkapasiteten som en 
sumbegrensning. En sumbegrensning inneholder alle områdets handelskorridorer og er basert 
på snitt hvor flere av handelskorridorene inngår på tvers. Sumbegrensningen med tilhørende 
bånd blir fastsatt på lik metode som for en enkelt korridor. 

- For de aller fleste områder vil maksimal kapasitet mot ett eller to områder bli fylt opp først, mens 
det kan være ledig kapasitet mot andre områder. Kapasitet mot disse områdene vil da bli 
prognosert slik at summen inn eller ut av området blir så høy at første flaskehals blir fullastet. 
Dette er forhold som bestemmes av fysiske lover for elektrisk lastflyt. Uten en slik reduksjon i 
markedskapasitet, ville markedet klarere fysisk flyt som setter driftssikkerheten i fare. Ledig 
kapasitet mellom delområder som ikke lar seg utnytte på grunn av forskjellen mellom økonomisk 
flyt og fysisk flyt, oppstår ofte mellom NO1-NO3, NO5-NO2 og NO5-NO3. Ved prognosering av 
en kapasitet ses det på flere relevante forhold, som forventninger om driftskoplinger i nettet og 
produksjonsfordeling i områdene. Prognosen sammenlignes deretter med et lignende historisk 
referansetidspunkt for å finne riktig kapasitet. 

- Sumbegrensning på flyt NO2->NO1 pluss NO5->NO1 (NO1A->NO1) oppstår ved høyt forbruk 
i NO1. Flyt på de to korridorene begrenses da av faren for ustabilitet etter et gitt ledningsutfall.  
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Det er angitt en sikkerhetsmargin (TRM) på alle forbindelsene for å håndtere variasjoner i kraftflyt. 
Verdien på TRM fastsettes på hver korridor basert på samlede driftserfaringer av normale 
flytvariasjoner. Dette gjøres for å forhindre overlast på korridorer i normaldrift hvor frekvensen varierer 
innenfor normalbånd (49,9-50,1Hz). I hovedsak baseres verdien på erfaring av fordeling av 
regulerstyrke i de ulike områdene, og erfaringer med andre variasjoner som hyppige endringer i 
forbrukspunkter. TRM-verdien trekkes fra TTC for å få NTC-verdien. 
 
Utveksling av systemtjenester (i dag kun FCR), mellom Statnett og de andre nordiske TSOene skjer 
etter at resultatet fra markedskoplingen er kjent. Utveksling av FCR-kapasitet gjennomføres kun i tilfeller 
det er nok ledig handelskapasitet i Intradagmarkedet ved innkjøpstidspunkt for FCR-markedet og 
påvirker ikke gitt handelskapasitet til markedet. Maksimal netto utveksling av FCR for et land er i henhold 
til den nordiske systemdriftsavtalen 1/3 av gjeldende nasjonalt krav. 
 
Systemansvarlig kan redusere handelskapasiteten utenfor de normale båndene i tilfeller som opplistet 
under, men er ikke begrenset til kun disse situasjonene: 

 Planlagte driftsstanser av komponenter i det norske eller tilgrensende land sitt transmisjonsnett 
 Feil på komponenter i det norske eller tilgrensende land sitt transmisjonsnett 
 Høy last som kan medføre begrensninger i overføring på grunn av spennings- eller 

stabilitetsforhold 
 Termiske forhold der overføringer begrenses av høy utetemperatur 
 Utilgjengelighet av systemvern 
 Mangel på reserver for å håndtere feil eller ubalanser 
 Flytforhold i nettet der forventet fysisk utnyttelse av korridoren er utenfor angitte kapasitetsbånd 

 
Dersom en nettbegrensning (se avsnittet over) kan løses gjennom redusert handelskapasitet på flere 
enn én forbindelse, skal systemansvarlig gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av forventet kostnad 
av en slik reduksjon per forbindelse. Reduksjon av handelskapasitet tas på forbindelsen med lavest 
antatt samfunnsøkonomisk kostnad. Beregning av samfunnsøkonomisk kostnad skal ta hensyn til 
forventede prisforskjeller for forbindelsen i kombinasjon med virkningsgraden en slik reduksjon har for 
nettbegrensningen. Ved lik forventet kostnad skal reduksjonen fordeles pro-rata på de aktuelle 
forbindelsene. 
 
Systemansvarlig etterstreber å gi høyest mulig handelskapasitet til enhver tid, gitt nevnte begrensninger. 
Flere ulike tiltak kan bidra til å øke eller opprettholde en høyere handelskapasitet. Hvilke tiltak som 
velges baseres på driftsmessige og samfunnsøkonomiske vurderinger. I tilfeller der det for å håndtere 
en nettbegrensning, mangler alternative tiltak eller der alternativene anses å gi en for dårlig 
forsyningssikkerhet eller vurderes å ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomme kan handelskapasitet 
reduseres. De alternative tiltakene er blant annet: 

 Bruk av systemvern; hvor signal sendes for automatisk frakopling av produksjon (PFK), forbruk 
(BFK), nettsplitt eller endring av HVDC-flyt (nødeffekt), ved feil på et anlegg eller ved overstrøm 
på komponenter.  

 Endring i koplingsbilde; gjennom å endre koplingsbilde i nettet kan begrensende komponenter 
avlastes og det kan gis en høyere handelskapasitet. Kostnader for endringer i koplingsbilde er 
normalt lav, men kan innebære en høyere risiko for utfall av komponenter og kan gi en 
uakseptabel drift med hensyn til spenningsforhold og forsyningssikkerhet.  

 Systemreguleringer og effektkraft; håndtering av nettbegrensninger kan skje gjennom å 
regulere produksjon eller forbruk i regulerkraftmarkedet, eller gjennom tilbakekjøp fra andre 
land. I tilfeller der nettbegrensningen er internt i et område, kan det vurderes å håndtere 
begrensningene med systemreguleringer. Slik bruk benyttes når virkningsgraden er høyere enn 
å redusere handelskapasitet, og at tiltaket vurderes å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

 Redusert forsyningssikkerhet; tillate at en feil i nettet kan medføre mørklegging av et begrenset 
geografisk område. Ved å fravike N-1 prinsippet hvor én feil kan gi mørklegging av et område, 
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vil det i noen tilfeller kunne gi en høyere handelskapasitet. Nytten av økt kapasitet vil bli vurdert 
mot risikoen for mørklegging og hvor stort geografisk område som driftes med N-0. 

 
Handelskapasiteter som gis til intradag-markedet tar utgangspunkt i handelskapasiteter fra 
døgnmarkedet markedet og korrigeres fortløpende for endringer i flytforhold, endringer i planlagte 
driftsstanser eller driftsforstyrrelser.  
 
Annet ledd 
Systemansvarlig informerer om forventede handelskapasiteter i henhold til enhver tid gjeldende 
regelverk. 
 
Systemansvarlig offentliggjør følgende informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet: 

 Systemansvarlig publiserer sammen med de andre nordiske systemansvarlige en grafisk 
oversikt over maksimal handelskapasitet per korridor, som oppdateres løpende ved endringer 
(Denne informasjonen finnes tilgjengelig via nettsidene til Nordic Unavailability Collection 
System (NUCS) på denne lenken: Data View | Nordic Unavailability Collection System 
(nucs.net)). 

 Oversikt og endringer av maksimal handelskapasitet og tilhørende bånd publiseres gjennom 
markedsmeldinger.  

 Ved behov for kapasitetsreduksjoner utenfor de angitte båndene informeres markedet av 
systemansvarlig gjennom markedsmeldinger. 

 På ENTSO-E Transparency platform (https://transparency.entsoe.eu/) publiserer 
systemansvarlig følgende informasjon for alle handelskorridorer: 

o Fastsatte handelskapasiteter for morgendagen publiseres daglig før markedsklarering 
o Laveste forventede kapasiteter for neste uke, måned og år, basert på publiserte 

markedsmeldinger. 
o Oversikt over rampingrestriksjoner på HVDC-forbindelser 

 
Andre relevante parameter i kapasitetsfastsettelsen, så som TRM for hver korridor, publiseres gjennom 
et felles nordisk dokument (denne informasjonen finnes tilgjengelig via nettsidene til Nordic 
Unavailability Collection System (NUCS): Principles for determining the transfer capacities in the Nordic 
power market).  
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* Retningslinjeteksten oppdatert med ny lenke. Endringer er informert om i høring 21-3. 
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