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Leserveiledning 

Tiltaksplanen er todelt: 

 Kapittel 1-3: Innledende kapitler, inklusive endringer i kraftsystemet og hvordan dette påvirker 

systemdriften. Dette er i hovedsak en oppsummering fra SMUP 2017, med en presisering av 

viktigheten av et godt samarbeid i bransjen i gjennomføringen av planen.   

 Kapittel 4-6: Strategiske satsingsområder de nærmeste årene og tiltaksplan som beskriver 

systemansvarliges konkrete tiltak for å møte nye utfordringer og utnytte muligheter. Tiltaksplanen 

er i sin helhet oppdatert med ny informasjon og fremdriftsplaner for de enkelte tiltakene. 
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1. Innledning  
 

Statnett har ansvaret for å ivareta forsyningssikkerheten gjennom sikker og effektiv drift av kraftsystemet 

og nødvendig utvikling av transmisjonsnettet. Vi skal sørge for sikker tilgang på strøm i hele landet og legge 

til rette for verdiskaping og gode klimaløsninger.  

Gjennom rollen som systemansvarlig har Statnett det overordnede ansvaret for å koordinere planer for og 

operativ drift av kraftsystemet. Viktige oppgaver er å sørge for at kraftsystemet til enhver tid er i balanse, 

og at kraftsystemet har nødvendige systembærende egenskaper. Vi sørger for spenningsregulering, 

koordinering av driftsstanser, fastsettelse av kapasitet til markedet og håndtering av flaskehalser og 

koordinering av handel med andre land. Velfungerende energimarkeder er sentralt for utøvelsen av 

systemansvaret. Systemansvaret er regulert gjennom forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos), 

som sorterer under energiloven. Vi samarbeider med relevante aktører for å sikre en samfunnsmessig 

rasjonell utøvelse av systemansvaret.  

Det europeiske kraftsystemet gjennomgår omfattende endringer med store utskiftinger i produksjonsparken 

og økt overføringskapasitet. Endringene gir muligheter for økt verdiskaping for Norge ved økt handel. 

Samtidig skal vi opprettholde god forsyningssikkerhet i et kraftsystem med mer dynamikk, større og raskere 

variasjoner og mindre marginer, samt endringer på lavere nettnivå som følge av mye ny kraftproduksjon og 

en forventning om mer aktive forbrukere. Utviklingen har stor betydning for driften av kraftsystemet, og det 

er nødvendig å tilpasse markeds- og systemdriftsløsninger for å utnytte nye muligheter og ivareta sikker 

drift fremover.  

Vi publiserte høsten 2017 systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) 2017-2021. SMUP beskriver 

utviklingstrekk som påvirker driften av kraftsystemet, konsekvensene for driften av kraftsystemet, og en 

helhetlig plan for videreutvikling av markedsdesign og virkemidler i systemdriften. I dette notatet gir vi 

oppdatert informasjon rundt tiltaksplanen i SMUP for perioden 2018-22. Gjennom jevnlige oppdateringer 

av tiltaksplanen vil vi gi bransjen god innsikt i våre planer for videre utvikling, og vi tilstreber så langt som 

mulig å gi bransjen tydelig og god informasjon som er viktig for aktørenes planlegging. For nærmere 

informasjon rundt sentrale forutsetninger, utviklingstrekk og konsekvenser vises til SMUP 2017-21. 

Planen er ambisiøs og offensiv, og gjenspeiler behovet for omfattende tiltak for å møte endringene i 

kraftsystemet og nye krav gjennom nytt europeisk regelverk. Gjennom målrettet arbeid og prioriterte tiltak 

vil vi sørge for god kontroll i et mer komplekst kraftsystem og legge til rette for økt verdiskaping.  

Utvikling og implementering av nye løsninger skjer i stor grad i et nordisk samarbeid, og for mange tiltak er 

løsninger og fremdrift avhengig av nordiske beslutninger. Gjennom nordiske avtaler om utvikling av 

balanseringen er det nå lagt godt til rette for en felles effektiv utvikling på dette området. Det presiseres at 

Statnetts tiltaksplan ikke er en omforent nordisk plan, men er koordinert med planer på nordisk nivå. For 

planer på nordisk nivå vises til "Nordic Solutions Report"1 publisert i april 2018 og samarbeidsavtalen om 

utvikling av et nytt nordisk balanseringskonsept "Cooperation Agreement Nordic balancing cooperation"2.   

Gjennomføring av tiltaksplanen er avhengig av tett og godt samarbeid i kraftbransjen, - det er behov for et 

felles løft for å møte de omfattede endringene. Statnett tilstreber god dialog og tidlig involvering av bransjen.   

Statnett ønsker å legge til rette for at informasjon som påvirker beslutninger og utvikling for aktørene gis så 

tidlig som mulig, og med nødvendig grad av detaljering. Samtidig er det utfordrende å gi en presis og 

bindende plan, på grunn av fortsatt stor usikkerhet. Utviklingen må skje i tett internasjonalt samarbeid og 

innenfor rammene av det europeiske regelverket, og våre planer er basert på gjeldende europeiske, 

nordiske og nasjonale tidsfrister. Selv om et omfattende og detaljert europeisk regelverk nå er vedtatt, 

suppleres dette med en rekke nye initiativer rundt strukturer, samarbeid og markedsdesign. Det pågår også 

omfattende norsk og nordisk kompetanseoppbygging for å øke forståelsen av konsekvensene. 

Kompleksiteten øker og det er mange sammenhenger som må belyses.  

 
 

                                                      
1 Nordic Solutions Report - The way forward - Solutions for a changing Nordic Power system  
2 Cooperation Agreement Nordic balancing cooperation. 
 

http://www.statnett.no/Global/The%20way%20forward%20-%20Solutions%20for%20a%20changing%20Nordic%20power%20system_lowres.pdf
http://www.statnett.no/Global/Drift%20og%20Marked/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Cooperation%20Agreement.pdf
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2. Omfattende endringer krever et felles løft i bransjen  
 

Endringene i kraftsystemet og nye løsninger i systemdriften vil i stor grad berøre hele bransjen. 

Gjennomføring av tiltaksplanen forutsetter derfor på de fleste områdene en betydelig innsats, og et tett og 

godt samarbeid mellom Statnett, de øvrige nordiske TSOene og de andre aktørene i kraftbransjen. For å 

komme frem til og implementere løsninger som er samfunnsøkonomisk rasjonelle, samt å implementere 

og etterleve det europeiske regelverket i løpet av relativt kort tid, er koordinering og samarbeid avgjørende. 

TSOer, regulatorer og øvrige aktører i bransjen må gjøre en betydelig innsats.  

Eksempler på områder hvor det er viktig at aktørene vil bidra med arbeidsinnsats, endring av rutiner eller 

IKT-systemer er: 

• Bidra til å komplettere kraftsystemdata, 

• Tilpasse seg til endrede funksjonskrav og nye spesifikasjoner for systemtjenester, samt 

prekvalifisering for deltakelse i markedene, 

• Forberede seg for finere tidsoppløsning i energi- og balanse- markedene,  

• Forberede seg for oftere innkjøp av reserver (balansekapasitet) nærmere driftsdøgnet, 

• Forberede seg for løsninger for å sikre stabiliteten i kraftsystemet,  

• Legge til rette for verifisering av leveranser og respons, og bidra med informasjon for god 

driftssikkerhet og økt transparens,  

• Bidra til økt automatisering av sentrale prosesser, i første omgang i balanseringen, 

• Implementere nye kommunikasjonsløsninger. 

 

Statnett ønsker å gi bransjen målrettet og god informasjon, samt legge til rette for god dialog og godt 

samarbeid. Vi har siden høsten 2017 hatt en nærmere dialog med bransjen rundt hvordan samarbeidet bør 

forbedres med henblikk på de utfordringene vi står ovenfor. I samarbeid med bransjeorganisasjonene har 

vi kommet frem til konkrete tiltak for å legge til rette for et forbedret samarbeid. Sentralt i dette er mer og 

bedre informasjon gjennom ulike fora og Statnetts nettside3, samt tidligere og tettere involvering av bransjen 

i utvalgte sentrale utviklingstiltak gjennom deltakelse i referansegrupper. Det gjennomføres også 

formaliserte prosesser med involvering av berørte aktører gjennom høringer ved nye løsninger og endringer 

av praksis i systemdriften. Vi arrangerer egne møter knyttet til høringer der dette vurderes som 

hensiktsmessig. Det er etablert et Dialogforum med bransjen for å diskutere dialog- og samarbeidsbehov.   

Informasjon legges løpende ut på vår nettside, hvor det blant annet finnes informasjon om sentrale 

utviklingstiltak og referansegrupper, oversikter over høringsprosesser med underlagsdokumenter, årshjul 

for større arrangementer samt oversikt over møter i 2018.  

Statnett vil legge til rette for reell involvering av bransjen, og forutsetter at bransjen bidrar med innspill og 

konkrete løsningsforslag på utfordringer som adresseres. Vi forventer at bransjeorganisasjonene aktivt 

sørger for å innhente og videreformidle informasjon og sørger for forankring i egen organisasjon og hos 

egne medlemmer.  

Det er nødvendig med god dialog og samarbeid med bransjen både på nasjonalt og nordisk nivå. 

Bransjeinvolvering på nordisk nivå videreutvikles og vil øke fremover spesielt knyttet til nordisk 

balanseringskonsept. Bransjedialogen på nasjonalt og nordisk nivå må koordineres.  

Bransjen oppfordres til å følge med å delta i relevante europeiske workshops og konsultasjonsprosesser. 

Engasjement fra norske aktører vil bidra til å sikre norske interesser i Europa.  

Vilje til å inngå kompromisser blant både norske og nordiske aktører er avgjørende. 

 

  

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

 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-bransjen/
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3. Omstillinger i kraftsystemet påvirker systemdriften  
 

3.1.   Et kraftsystem i endring 
Kraftsystemet står overfor omfattende endringer, drevet av makrodrivere som klimautfordringer, europeisk 

harmonisering- og integrering samt teknologi- og velstandsutvikling. Fremtidens kraftmarked kjennetegnes 

av økt overføringskapasitet mellom områder, felles markedsløsninger, mer detaljert regelverk og effektiv 

samhandling. Endringene vil påvirker hvordan vi produserer, bruker og overfører kraft. Her gis en kort 

oppsummering av sentrale drivere. For nærmere informasjon vises til SMUP 2017-2021.  

Samfunnet blir mer avhengig av sikker strømforsyning 

Fremtidens samfunn vil ha en økt sårbarhet for avbrudd i strømforsyningen. Elektrisitet vil i økende grad 

benyttes som energibærer til transport og varme, og vil erstatte fossile energibærere. Vi tar i bruk IKT til 

styring og overvåking innenfor flere områder, og blir mer avhengig av strøm for at kritisk infrastruktur 

innenfor beredskap, helse og samferdsel skal fungere. Økt velstand bidrar også til at vi tar i bruk strøm på 

en rekke nye områder, for å øke vår velferd og sikkerhet.   

Med enda større avhengighet til elektrisitet vil også konsekvensene av et langvarig strømbrudd øke, og 

kunne få betydelige følger.  

Europa får endret produksjonsmiks og Norden blir tettere knyttet til Europa 

De europeiske landene er ambisiøse i sine målsetninger om redusert utslipp av klimagasser. Det 

europeiske kraftsystemet er derfor inne i en omfattende omstillingsprosess mot et kraftsystem basert på 

fornybare energikilder og nye teknologier. 

Produksjonssammensetningen vil endres betydelig også i Norden. Regjeringen har stadfestet at Norge skal 

bidra til utslippskutt på lik linje med EU‐landene, og at Norge ønsker å bli en del av EUs klimaarbeid. 

Vi forventer at omfanget vindkraft i Norden øker betydelig. For kjernekraft forventes det en moderat 

reduksjon. I Sverige fases en del kjernekraft ut, mens det bygges nytt i Finland. Vi antar at det i 2025 er få 

kraftverk igjen i Norden som bruker kull som energikilde.  

Tettere fysisk kopling mellom Norden og resten av Europa er et viktig bidrag for å balansere kraftproduksjon 

og forbruk, og øke verdiskapingen. En tettere fysisk og markedsmessig kobling til Europa gir også 

rimeligere sikring mot tørrår og lavere priser i perioder med knapphet på produksjonsressurser i Norge. 

Utvekslingskapasiteten mellom Norden og resten av Europa vil øke betydelig, fra ca. 7 000 MW (unntatt 

Finland-Russland) ved utgangen av 2016 til ca. 10 000 MW når de nye mellomlandsforbindelsene NordLink 

og North Sea Link er satt i drift i 2021. I tillegg er ytterligere forbindelser planlagt etter dette.  

Vi forventer at økt utvekslingskapasitet og mer fornybar og uforutsigbar kraftproduksjon i Norden og resten 

av Europa vil medføre større og hyppigere endringer i kraftproduksjon og kraftflyt enn i dag. Konsekvensene 

er størst i Sør-Norge, men forplanter seg også i økt grad videre inn i andre vannkraftområder i det nordiske 

kraftsystemet. Dette øker utfordringene med å drifte kraftsystemet. 

Internasjonalisering - Felles europeiske markeder med felles regelverk  

Europeisk politikk legger føringer for utviklingen av energimarkedene. EUs indre marked vil fremme 

nasjonsnøytral konkurranse til fordel for hele det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). 

Felles harmoniserte regler er sentralt i utviklingen mot et effektivt indre marked. Dette gjelder også på 

energifeltet. 

Et velfungerende energimarked, hvor krafthandel over landegrensene bidrar til en mer effektiv utnyttelse 

av produksjonsressursene, er viktig for å oppnå ønskede reduksjoner i klimagassutslipp, opprettholde 

forsyningssikkerheten og samtidig ha konkurransedyktige kraftpriser. Tilstrekkelig infrastruktur, effektiv 

samhandling mellom TSOene og et felles regulatorisk rammeverk er forutsetninger for dette.  

EU har i perioden 2016-2017 vedtatt 8 nye forordninger for kraftmarkedene, systemdriften og tilknytning til 

kraftsystemet. Disse omtales som Network Codes / Guidelines. Forordningene er omfattende og berører 

alle aktører i kraftsystemet. Regelverket fordrer blant annet økt koordinering og samhandling mellom 

TSOer, tilrettelegging for økt konkurranse og krafthandel og tilrettelegging for økt deltakelse av forbrukere 

og produsenter av fornybar energi i energimarkedene.  Dette regelverket suppleres med nye initiativer fra 

EU-systemet om samarbeid og strukturer på overnasjonalt nivå. Eksempler på dette er opprettelse av bl.a. 
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ACER4 og etablering av Regional Security Coordinators (RSC). Kommisjonens siste forslag til ny lovgivning 

for markedsdesign for energimarkedene er "Clean Energy Package for all Europeans" fra 2016.  

Utviklingen av et felles europeisk regelverk og europeiske drifts- og markedsløsninger legger føringer for 

utviklingen i Norge/Norden generelt og for rammevilkårene for Statnetts utøvelse av systemansvaret 

spesielt. 

Nettselskapers rolle i kraftsystemet er i endring 

Rollen for netteiere på lavere spenningsnivå er i endring. Nye rammer og regelverk for fremtidige DSOer 

(Distribution system operators) er under utvikling både innenfor EU og i Norge. Endringene drives av fysiske 

endringer i kraftsystemet og forventninger om at kombinasjonen av forbrukerfleksibilitet, distribuert 

produksjon og IKT-utvikling (smarte nett) vil skape nye muligheter for økt styring og bedre utnyttelse av 

nettet. 

 

3.2.   Økt kompleksitet og utfordringer for systemdriften 
De omfattende endringene med endret produksjonsmiks og flere mellomlandsforbindelser, og felles 

europeiske markeder og regelverk vil medføre økt kompleksitet og utfordre dagens systemdrifts- og 

markedsløsninger. De viktigste utfordringene er omtalt under. 

Balanseringen utfordres ytterligere 

Store ubalanser gir seg ofte utslag i store frekvensavvik, og øker risikoen i kraftsystemet. 

Dagens markedsdesign med timesoppløsning forårsaker ubalanser mellom produksjon og forbruk innenfor 

timen, såkalte strukturelle ubalanser. Disse ubalansene er en konsekvens av at produsentene gjør sine 

produksjonsendringer ved timeskift, rampingen på mellomlandsforbindelsene skjer rundt timeskift, mens 

endringene i forbruk skjer løpende gjennom timen. Ubalansene er dermed spesielt store rundt timeskift. 

Store avvik oppstår i første rekke i timer med store endringer i produksjon, forbruk og utveksling. Den 

betydelige økningen i utvekslingskapasitet mellom Norge og andre områder gir større og hyppigere 

endringer i kraftflyten over mellomlandsforbindelsene. Dette vil, med mindre andre avbøtende tiltak 

implementeres, øke de strukturelle ubalansene betydelig. 

Uforutsigbar og uregulerbar kraftproduksjon gir økte stokastiske ubalanser. Produksjon fra vindkraft og til 

dels uregulert vannkraft kan avvike betydelig fra hva som var forventet ved klarering av spotmarkedet. 

Ubalanser som følge av prognosebom bør i stor grad vil bli korrigert ved økt handel i intradagmarkedet. Vi 

forventer likevel økte ubalanser som systemansvarlig må håndtere tett opptil og i driftsøyeblikket.   

Konkurransen om fleksibilitet vil øke både i energi- og i reservemarkedene. Energimarkedene forventes i 

mindre grad å gi et produksjonsmønster der kraftverkene rimelig vil bidra med egnede reguleringsressurser 

for den momentane balanseringen i systemdriften. Regulerbar vannkraftproduksjon forventes i økt grad å 

kjøre med enten full kapasitet eller stanse helt. Det forventes høyere pris for å sikre 

nedreguleringsressurser på sommeren og oppreguleringsressurser på vinteren, og det forventes mer 

kortsiktig prisvariasjon.   

Spenningsreguleringen blir mer krevende  

Riktig spenning i nettet er avgjørende for god leveringskvalitet, for å begrense nettap og for å opprettholde 

forventet levetid for komponenter i nettet. Spenningsreguleringen vil fremover bli mer utfordrende på grunn 

av raskere og større flytendringer og tilknytning av uforutsigbar kraftproduksjon på lavere nettnivå.  

Kraftverkenes generatorer, spesielt på lavere spenningsnivåer, er sammen med enkelte nettkomponenter 

viktige bidragsytere til å opprettholde riktig spenning. Statnett erfarer at responsen fra kraftverkene ikke 

alltid er som forutsatt, og at mange kraftverk har innstillinger som er ugunstige fra et systemperspektiv. 

Analyser av feilsituasjoner tyder på manglende funksjonalitet eller funksjonssvikt i enkelte kraftverk. 

                                                      
4 Agency for the cooperation and Energy Regulators 
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Stabiliteten i kraftsystemet utfordres 

Evnen til å stabilisere5 systemet blir utfordret når en stor andel av produksjonen skjer fra mindre, 

uregulerbare enheter som småkraft og vindkraft. Fremover forventer vi at perioder med lite produksjon fra 

større vannkraftverk i sommerperioden vil medføre reduserte stabilitetsmarginer til å håndtere både 

normaldrift og hendelser. 

Frekvensstabiliteten avgjøres av kraftsystemets rotasjonsenergi (inertia) og respons fra primærreserver. 

Ved en driftsforstyrrelse bidrar rotasjonsenergien til å bremse fallet i frekvens.  Ved store driftsforstyrrelser 

medfører lav rotasjonsenergi eller lite primærreserver i systemet en risiko for utkobling av forbruk. Store 

produksjonsenheter med vannkraft og kjernekraft er hovedleverandør av stabilitetsegenskaper til kraft-

systemet. Forventet lavere produksjon fra vannkraftverk i lettlastsituasjoner vil sammen med redusert 

kjernekraftproduksjon gi flere timer med reduserte stabilitetsmarginer, primært i nattetimer og i 

sommerperioden. 

Det er usikkerhet knyttet til om kraftsystemet i dag har nødvendige egenskaper for sikker drift i alle 

situasjoner. Stabilitetsmarginene svekkes når funksjonaliteten i anlegg tilknyttet kraftsystemet ikke er som 

forutsatt. Det har vært hendelser og feilsituasjoner som tyder på funksjonssvikt eller manglende 

funksjonalitet i anlegg, blant annet ved overgang til øydrift.  

Det er også uheldige pendlinger i kraftsystemet som skyldes ugunstige kombinasjoner av egenskaper i 

aggregatene. Det kan være sammenfall av tidskonstanter og andre reguleringstekniske faktorer i vannveier, 

turbinregulatorer og hydraulikk som fører til at maskiner i ulike deler av systemet blir stående og jobbe mot 

hverandre. 

Det blir fremover enda viktigere at større kraftverk oppfyller funksjonskravene og har respons som forutsatt. 

Økt kompleksitet 

Kompleksiteten i systemdriften vil øke, spesielt som følge av: 

 Geografisk utvidelse av reservemarkedene, der balanseringsbehov og -ressurser skal koordineres 

og optimaliseres på tvers av flere land og kraftsystemer.  

 Større endringer i distribusjonsnettet. Mer uforutsigbar og uregulerbar kraftproduksjon tilknyttes 

lavere nettnivå, samtidig som det forventes økt fleksibilitet hos sluttbrukerne.  

Dette innebærer behov for økt koordinering og samhandling i den løpende systemdriften både 

internasjonalt og nedstrøms i Norge.  Det vil fremover ikke vil være mulig å drifte kraftsystemet med dagens 

beslutnings-støtte og relativt store grad av manuelle operasjoner.  

Systemdriften er avhengig av velfungerende IKT-systemer gjennom hele verdikjeden, fra beregning av 

vannverdier og prognoser hos produsentene, via kraftomsetningen på børsen, til planlegging og drift av det 

fysiske kraftsystemet. Det vil være nødvendig å ta i bruk ny teknologi og mer avanserte IKT-løsninger.  

 

3.3.  Nye muligheter for verdiskaping 
Statnett legger til rette for å utnytte mulighetene for økt norsk verdiskaping gjennom tettere fysisk kopling 

og økt handel med Europa, samtidig som vi opprettholder forsynings-sikkerheten. 

Utnytte muligheter for mer effektiv ressursutnyttelse 

Tettere fysisk og markedsmessig kopling mellom kraftsystemer med ulike egenskaper gir gevinster ved 

samlet sett bedre ressursutnyttelse, der ulike produksjonsressurser kan utfylle hverandre på en gunstig 

måte. Økt handel gir fordeler for Norge i form av rimeligere tørrårssikring og lavere priser i perioder med 

knapphet på produksjonsressurser i Norge. Handel med andre kraftsystemer øker verdien av norsk 

fleksibel vannkraft både gjennom økt prisvolatilitet i energimarkedene og høyere eksportpriser for 

reserveprodukter. Statnett har estimert betydelige samfunnsøkonomiske gevinster av å utveksle 

systemtjenester på våre mellomlandsforbindelser. En aktuell løsning er å utveksle slike tjenester via de 

europeiske plattformene som nå er under utvikling.  

                                                      
5  Stabilitet er kraftsystemets evne til å vende tilbake til en akseptabel stasjonær tilstand etter en driftsforstyrrelse. 
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Ny forbindelse til Storbritannia, NSL, muliggjør deltakelse i det britiske kapasitetsmarkedet, som vil kunne 

gi en betydelig norsk verdiskapning. Verdien vil avhenge av hvor mye kapasiteten nedjusteres for å 

kompensere for at det ikke er 100 % sikkert at det vil flyte strøm over den og inn i GB i en periode med 

såkalt "system stress", samt auksjonsprisen. 

Økt verdiskaping kan også oppnås ved å endre reglene for flytendringer på eksisterende og kommende 

likestrømsforbindelser, slik at flyten kan endres raskere og mer i henhold til markedets ønsker. Større og 

raskere flytendringer forutsetter at det parallelt gjøres tiltak slik at driftssikkerheten ikke svekkes.  

Statnett gjennomfører store nettinvesteringer for å øke kapasiteten i sentralnettet. Samtidig er det 

potensialer for å utnytte overføringsnettet innenlands på en enda mer effektiv måte ved å forbedre dagens 

markedsdesign.  

Utnytte muligheter for fleksibilitet fra flere kilder 

Økt behov for fleksibilitet og nytt europeisk regelverk er sentrale drivere for å utvikle et rammeverk som 

tilrettelegger for at både forbruk og produksjon skal kunne bidra med mer fleksibilitet. Det finnes trolig både 

et uutnyttet fleksibilitetspotensiale på forbrukssiden og et potensial for å investere i større effekt i Norge 

ved å pumpe vann opp i magasinene i perioder med effektoverskudd.  

Kraftintensiv industri deltar i dag i elspotmarkedet og med balanseringsressurser i tertiærreguleringen, og 

kan også ha potensiale for å bidra med raske automatiske reserver i frekvensreguleringen. Distribuert 

fleksibilitet fra både forbruk og produksjon kan bidra med systemtjenester både på transmisjonsnivå og 

distribusjonsnivå samt til selve energimarkedet. Fleksibiliteten bør benyttes der den til enhver tid har størst 

verdi.  

Større prisvolatilitet og mulig innføring av mer effektbasert tariffregime vil gi økte insentiver til å tilby 

fleksibilitet både i energi- og reservemarkedene. Effektive toveis kommunikasjonsløsninger og mer 

intelligente målere som muliggjør automatisk styring bidrar til å legge til rette for at forbruk kan delta med 

prisfleksibilitet i elspotmarkedet og også i reservemarkedene. 

På lengre sikt kan også batterier spille en rolle for økt kortsiktig fleksibilitet. Kostnader for batterier er sterkt 

fallende og blir i økende grad benyttet i samspill med uregulerbar fornybar kraftproduksjon.  

Utnytte IKT for bedre overvåking og kontroll 

Systemdriften er avhengig av velfungerende IKT-systemer gjennom hele verdikjeden, fra beregning av 

vannverdier og prognoser hos produsentene, via kraftomsetningen på børsen, til planlegging og drift av det 

fysiske kraftsystemet. Pålitelige plattformer for å måle, overvåke og utveksle informasjon gir mulighet til å 

kombinere høy effektivitet med sikker drift.  

IKT-utviklingen muliggjør et smartere kraftsystem. Mer sanntidsinformasjon om sentrale parametere i 

kraftsystemet, bedre informasjon om komponenters tilstand, monitorering av respons og leveranser, samt 

mer og bedre informasjon om ytre forhold som påvirker kraftsystemet kan utnyttes til å få bedre oversikt og 

kontroll. Sammen med god beslutningsstøtte vil dette muliggjøre raske og effektive beslutninger, økt grad 

av automatisering og mer effektive prosesser. På sikt vil vi i større grad kunne forutse tilstander i 

kraftsystemet, noe som gir muligheter for å iverksette tiltak proaktivt, og kan muliggjøre mindre marginer 

uten økt risiko. 

Teknologien gjør mer informasjon tilgjengelig og gir mulighet for styring både hos forbrukerne og i 

overføringsnettet. Det blir mulig å lagre og analysere større mengder data, og å utveksle informasjon mer 

effektivt. Utrulling av AMS-målere kan f.eks. gjøre det mulig å utnytte forbruksfleksibilitet i større grad. 

Økt bruk av IKT og automatiske løsninger i kraftsystemet innebærer økte krav til sikkerhet og beredskap 

med tanke på personvern, datasikkerhet og styringssystemer.  
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4. Sentrale strategiske satsingsområder  

Et tett nordisk samarbeid om ny nordisk balanseringsmodell  

TSOene i Norden er avhengig av et tett samarbeid om balanseringen i synkronområdet. Våren 2018 inngikk 

de nordiske TSOene en forpliktende samarbeidsavtale om utvikling av et nytt nordisk balanseringskonsept, 

"Cooperation Agreement Nordic balancing cooperation". Samarbeidsavtalen trekker opp roller og ansvar 

for systemoperatørene og forplikter de fem systemoperatørene til et felles veikart for implementering av det 

nye balanseringskonseptet og felles balanseringsmarkeder. Avtalen skisserer også veien frem mot nye 

markedsplattformer som støtter felles markeder og oppgaver i den nye balanseringsstrukturen. Dette vil 

være et omfattende nordisk arbeid de nærmeste årene, som er høyt prioritert. Gjennom dette er det nå lagt 

godt til rette for en felles effektiv utvikling på dette området. 

Statnett og Svenska kraftnät har gjennom rollen som service provider ansvaret for implementering og drift 

av nordiske felles oppgaver og funksjoner for balansering. Det felles IT-selskapet, Fifty, eid av Statnett og 

Svenska kraftnät, er sentralt for å utøve denne rollen.  

I dag regulerer Statnett og Svenska kraftnät det nordiske synkronområdet som ett område etter frekvensen. 

TSOene i Norden har besluttet å gå over til en balanseringsmodell som bygger på ubalansen i hvert 

budområde, eller Area Control Error (ACE). ACE er et mål på den momentane ubalansen i et område og 

beregnes basert på målt og planlagt flyt ut av området. Når man styrer etter ACE er siktemålet å holde 

planlagt balanse i området til enhver tid. Det er fortsatt viktig at ledig nettkapasitet utnyttes til å utligne 

motsatt rettede ubalanser ("netting") og til å utnytte de billigste reservene i hele Norden. Dette skal vi oppnå 

ved å optimalisere reserveaktiveringen i alle områdene i en sentral plattform. Dette har fått navnet "modern 

ACE control" – mACE. 

Regulering av ACE per budområde vil gjøre det lettere å kontrollere flaskehalser og legger til rette å sende 

riktige prissignaler til aktørene i balansemarkedene. Modellen vil gjennom riktigere prissignaler gi 

leverandører bedre informasjon om hvilken fleksibilitet som er etterspurt av systemet, samt når og hvor 

behovet oppstår. Modellen vil også legge til rette for nordisk deltakelse i europeiske markeder for 

balansetjenester. 

Det vil være nødvendig med tilgjengelige reserver for alle områdene. Kapasitetsmarkeder for både aFRR 

og mFRR vil bli benyttet for dette. Dersom det er samfunnsøkonomisk lønnsomt vil vi også reservere 

overføringskapasitet mellom budområder for dette formålet. 

Innføring av mACE krever utvikling av IT-verktøy, mer automatisert beslutningsstøtte, avtaleverk etc. Den 

nye balanseringsmodellen basert på mACE vil bli innført stegvis, og planen er å ha et mACE-tilpasset 

nordisk aktiveringsmarked for mFRR ferdig i 2020 og for aFRR i 2021. 

Samarbeid mellom Statnett og Svenska kraftnät om utvikling av avanserte IT-verktøy  

Effektive og sikre IT-løsninger er avgjørende for en effektiv håndtering av reserver og balanseringen av 

kraftsystemet. Høy tilgjengelighet er kritisk. Statnett og Svenska Kraftnät, som har et felles ansvar for 

balanseringen i Norden, benytter samme IT-system for balanseringen, Fifty MMS.  

Statnett og Svenska kraftnät har siden 2015 samarbeidet om utvikling av felles regulerings- og 

markedssystem (Fifty), basert på Statnetts markeds- og reguleringssystem, LARM. Løsningen gir oversikt 

og beslutningsstøtte for operatørene på landssentralen, både i Norge og Sverige, og er sentralt for å oppnå 

balanse i kraftsystemet.  Den første versjonen av felles markedssystem, Fifty MMS, ble ferdigstilt i slutten 

av 2016. Siden da har man levert to større leveranser. Underveis ble samarbeidet også utvidet til å omfatte 

HVDC planverktøyet som Statnett har utviklet (Fifty HVDC). Fremover vil samarbeidet dekke utvikling av 

nye IT-løsninger for implementering av nytt nordisk balanseringskonsept (mACE). Dette omfatter 

utviklingen av felles nordiske løsninger så vel som lokale løsninger for Statnett og Svenska kraftnät. 

Samarbeidet ble ved inngangen til 2018 formalisert ytterligere ved etablering av et felles eid selskap, Fifty 

AS. 

Statnett ser samarbeidet som viktig for å sikre en effektiv utvikling av svensk-norske og nordiske IT-

tjenester for drifts- og markedsoperasjonene. Et felles markedssystem bidrar til et styrket samarbeid og 

harmonisering av løsninger i systemdriften på tvers av landene. Vi forventer at dette vil gjøre det lettere å 

operere i daglig drift og bidra til å sikre fremdrift i arbeidet med å implementere nye løsninger i systemdriften. 
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Samarbeidet om felles IT-løsninger innebærer også direkte besparelser ved at selskapene deler på 

kostnadene for videre utvikling og forvaltning av felles systemer.  

Effektive grensesnitt og samarbeid mellom ulike nettnivåer  

Rollen for netteiere på lavere spenningsnivå er i endring og dette vil påvirke vårt ansvar som 

systemansvarlig.  

I fremtiden vil det bli mulig for nettselskapene, fremtidige DSOer (Distribution system operators), å ta i bruk 

nye løsninger som kan bidra til å effektivisere drift og utvikling av kraftsystemet. Det utvikles europeisk 

regelverk for DSO-rollen. Vi vurderer at det er gode muligheter for å implementere løsninger som er 

hensiktsmessig for norske forhold hvis det er stor grad av enighet mellom bransjen og norske myndigheter.  

Statnett tok sommeren 2017 initiativ til å opprette et samarbeidsforum med nettselskapene for å diskutere 

utviklingen. Samarbeidsforum leverte i april 2018 et notat som klargjør vårt felles utgangspunkt for å arbeide 

videre med å forme DSO/TSO grensesnitt og DSO-rollen. Notatet inneholder også råd til myndighetene og 

er oversendt NVE.  

Som utgangspunkt for videre arbeid med DSO-rollen ser Statnett behov for å skille på hva slags rolle DSO 

bør få i henholdsvis regionalnett og distribusjonsnett. I dagens regionalnett har systemansvarlig et ansvar 

i henhold til fos for å håndtere flaskehalser. En utvidet DSO-rolle på regionalnettnivå betyr at eksisterende 

løsning med systemansvaret i regionalnett endres. En slik endring må først testes i praksis og evalueres 

før ny regulering utvikles. Vi igangsetter derfor piloter med utvalgte nettselskap i løpet av 2018. 

Distribuert fleksibilitet fra både forbruk og produksjon kan bidra med systemtjenester både til 

systemoperatører på transmisjonsnivå og distribusjonsnivå samt til selve energimarkedet. Vi ønsker 

løsninger der fleksibiliteten til enhver tid benyttes der den har størst verdi. Dette forutsetter utvikling av 

løsninger som ivaretar driftssikker-heten dersom flere aktører skal regulere innenfor det samme 

tidssegmentet.  

Utvikle en mer automatisert systemdrift  

Vi vil utvikle en mer automatisert systemdrift. De nærmeste årene fokuserer vi først og fremst på å utvikle 

bedre beslutningsstøtte og automatiserte løsninger for balansering og flaskehalshåndtering, inklusive å 

forbedre grunnlagsdata. Dette inngår i stor grad som en del av utviklingen det nordiske 

balanseringskonseptet.  

Vi videreutvikler nå løsning for automatisk sekundærreserve til en effektiv nordisk markedsløsning som tar 

hensyn til flaskehalser. Vi arbeider med å få bedre grunnlagsdata, og med å få en bedre visualisering av 

status og prognoser for operatørene. Vi innfører også elektronisk bestilling av tertiærreserver og 

produksjonsflytting. Ny metodikk for kapasitetsfastsettelse, flytbasert, innebærer også en mer automatisert 

prosess. 

Senere forventer vi å innføre ytterligere automatiseringsløsninger i systemdriften, bl.a. basert på resultater 

fra FoU-programmet Smarte Nett. Vi ser potensialer for at mer intelligente og automatiske løsninger kan 

bidra til økt effektivitet og sikrere drift innenfor flere prosesser i systemdriften, som spenningsregulering, 

driftsstanskoordinering og kapasitetsfastsettelse. 

På sikt forventer vi at operatørene på driftssentralene i større grad enn i dag vil overvåke situasjonen i 

kraftsystemet i stedet for å gjøre manuelle operasjoner, og heller griper inn ved avvik fra normaldrift. En 

slik utvikling må skje i samarbeid mellom Statnett, andre nordiske TSOer og bransjen. 

Bedre kraftsystemdata, planer og prognoser med god kvalitet er avgjørende for å oppnå bedre 

beslutningsstøtte og økt grad av automatisering. Dette har derfor stor oppmerksomhet, og det pågår 

omfattende arbeid for å sørge for dette. 

Statnetts nye plattformsystemer i form av nytt driftssentralsystem, e-Terra, og norsk-svenske Fifty (tidligere 

LARM), er et godt fundament for en slik videre utvikling. Samtidig pågår det utvikling av nye felles IKT-

løsninger i det europeiske samarbeidet, som f.eks. XBID for intradaghandel (i drift juni 2018), ny europeisk 

kommunikasjonsplattform og felles plattformer for balansemarkeder. 
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5. Sentrale premisser for tiltaksplanen  

Norden er et felles synkronområde 

Kraftsystemet i Norden (unntatt Jylland) er et felles synkronområde. Ubalanser påvirker hele 

synkronområdet, og det er nødvendig med et tett samarbeid for å ivareta driftssikkerheten. Effektive 

løsninger forutsetter på mange områder harmoniserte løsninger og at tiltak implementeres koordinert i det 

nordiske synkronområdet.  

Europeisk regelverk setter rammene for utviklingen 

Nytt europeisk regelverk setter i stor grad rammene for både utviklingen av systemdriftens rolle og ansvar 

fremover, og de løsninger som utvikles. Flere beslutninger tas på overnasjonalt nivå, i Europa eller i Norden. 

Implementering av det nye regelverket skjer gjennom europeisk, nordisk og nasjonalt arbeid. 

EUs regulering av energibransjen er omfattende og påvirker blant annet rammeverket for 

energimarkedene, koordinering av systemdrift, utbygging av fornybar energi og infrastruktur og mål for 

energieffektivisering. Som en del av EØS-avtalen, er Norge underlagt EUs indre marked og videre EUs 

ambisjon om a skape et indre energimarked. Av dette følger det at lovgivning som EU vedtar på energifeltet 

vil ha forrang for eksisterende norsk regelverk, og gjeldende nasjonale forskrifter og rutiner må tilpasses 

eller falle bort. For EØS-landene (Norge m.fl.) gjøres tilpasninger av tekniske krav nasjonalt. 

Det nordiske kraftsystemet blir i første omgang påvirket i særskilt grad av EUs tredje elmarkedspakke 

(2009), som innebærer innføring av et felles regelverk for energisektoren i Europa. EU har vedtatt en rekke 

forordninger kalt Network Codes/Guidelines, som definerer bindende regler for tilknytning til kraftsystemet, 

systemdrift og kraftmarkedene. Regelverket suppleres også med nye initiativer, herunder "Clean Energy 

Package for all Europeans" fra 2016. Det er forventet at arbeidet med utforming og implementering av 

europeisk regelverk vil fortsette med stor intensitet i flere år fremover. 

Internasjonalt samarbeid 

Det norske og nordiske kraftmarkedet er en integrert del av det felles europeiske kraftmarkedet. Utviklingen 

i Europa er legger derfor premissene for utviklingen i Norge og Norden. Regionalt- og pan-europeisk 

samarbeid formaliseres gjennom regelverk og avtaler.   

Statnett er aktive i det europeiske arbeidet for å bidra til at regelverket ivaretar norsk forsyningssikkerhet 

samt verdien av fleksible ressurser som den nordiske vannkraften. Selv om det nå er besluttet et felles 

europeisk regelverk, gjenstår det fortsatt mange avklaringer og detaljering av løsninger. Blant annet krever 

nye felles markedsløsninger felles IKT-plattformer.  

I utviklingen av det europeiske regelverket ser vi det som viktig å balansere behovet for felles regler mot 

nordiske og nasjonale hensyn. Vi mener at samarbeidet fortsatt må være tuftet på nasjonale ansvar for 

forsyningssikkerheten. 

For Norge er det nordiske synkronområdet det naturlige utgangspunktet for samarbeid. Det pågår et 

omfattende arbeid for å tilpasse løsninger og krav til nye europeisk retningslinjer og regelverk, både internt 

i Norge og i felles nordiske arbeider. Nye nordiske fellesfunksjoner er etablert, med et nordisk kontor for 

driftssikkerhets- og kapasitetsberegninger og et nordisk selskap for balanseavregning (eSett) som avregner 

kunder i Finland, Sverige og Norge.  

TSOene i Norden samarbeider tett om balanseringen i synkronområdet, og inngikk våren 2018 en 

forpliktende samarbeidsavtale om utvikling av et nytt nordisk balanseringskonsept, jf. omtale i kapittel 4.  

Statnett og Svenska kraftnät har som "service provider" et ansvar for implementering og drift av nordiske 

felles oppgaver og funksjoner for balansering. Det felles IT-selskapet, Fifty, eid av Statnett og Svenska 

kraftnät, er sentralt for å utøve denne rollen.  

Det arbeides også på nordisk nivå med å etablere en ny nordisk systemdriftsavtale (SOA).  

Samfunnsøkonomi er beslutningskriterium i systemdriften 

Statnett har som oppdrag å bidra til samfunnsmessig rasjonell drift og utvikling av kraftsystemet. Våre valg 

av løsninger og prioriteringer er derfor basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. For nordiske løsninger 

legges nordisk samfunnsøkonomi til grunn. Det vil ikke være en motsetning mellom nasjonal og nordisk 
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samfunnsøkonomi, da vi jobber for løsninger eller avtaler som sikrer positiv samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet også for de enkelte land. 

Samfunnsøkonomiske verdier er denne gangen ikke tatt inn i tiltaksplanen, da det i løpet av 2018 vil 

publiseres en oppdatert verdiskapingsrapport. Verdiskapingsrapporten ble sist oppdatert i 20166.  

Statnetts bedriftsøkonomi er underordnet målsettingen om å bidra til størst mulig samfunnsøkonomisk 

gevinst, og vi er nøytrale med hensyn til fordelingen av kostnader og nytte mellom ulike aktører. Prosessene 

skal være effektive og vi skal implementere nye løsninger kostnadseffektivt. 

Felles løsninger vil ofte være det mest effektive for Norden eller Europa samlet sett, og er noen ganger helt 

nødvendig. Løsninger besluttes derfor ofte i felles prosjekter. De ulike landene har ikke alltid felles syn eller 

interesser, og det er behov for å inngå kompromisser. 

Markedsbaserte løsninger benyttes så langt det er hensiktsmessig 

Energimarkedet bør være det fremste virkemiddelet for å sikre balanse i kraftsystemet. Vi ønsker et effektivt 

energimarkedsdesign som i stor grad tar hensyn til fysikken i kraftsystemet. Dette vil sikre priser som 

reflekterer verdien av kraft og kostnaden ved å produsere og transportere kraft på det aktuelle tidspunktet. 

Et godt markedsdesign vil også begrense behovet for "reparerende" tiltak i operativ drift. 

System- og balansetjenester anskaffes primært gjennom markedsbaserte løsninger. Med dette oppnås en 

effektiv utnyttelse av ressursene, ved at de rimeligste ressursene utnyttes først. Effektive markedsløsninger 

forutsetter blant annet tilstrekkelig antall deltakere, tilstrekkelig likviditet og god informasjon for markeds-

deltakerne. Kostnadene ved å operere et marked bør være lavere enn gevinstene ved en markedsløsning.  

I situasjoner hvor behovene er svært kritiske, geografisk betinget og/eller tidsbegrenset, vil markedsbaserte 

løsninger ikke være tilstrekkelige for å sikre strømforsyningen. Systemansvarlig har da myndighet til å stille 

krav gjennom å fatte systemkritiske vedtak.  

Funksjonskrav sikrer viktige systembærende egenskaper (funksjonalitet) i kraftsystemet. 

Funksjonskravene legger til rette for markedsbaserte løsninger der dette er hensiktsmessig, og sikrer 

viktige egenskaper der markedsbaserte løsninger er mindre egnet.  

Utviklingen av løsninger for funksjonskrav, system- og balansetjenester og øvrige virkemidler koordineres 

med utviklingen av felles nordiske løsninger og implementeringen av nytt europeisk regelverk. 

  

                                                      
6 Verdiskapingsrapport 2016. 
 

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Verdiskapingsrapport%202016.pdf
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6. Tiltaksplan 2018-22  

Omfattende tiltak er planlagt de nærmeste årene  

Det er lagt en omfattende ambisiøs tiltaksplan for de nærmeste årene for å legge til rette for økt verdiska-

ping, og samtidig gjøre oss i stand til å håndtere nye utfordringer. Prioriterte tiltak handler i stor grad om å 

legge til rette for god ressursutnyttelse, blant annet ved utvikling mot et europeisk marked, samtidig som vi 

har god kontroll og ivaretar sikker drift i et mye mer integrert og komplekst kraftsystem.  

Tiltaksplanen beskriver endringer av systemdrifts- og markedsløsninger innenfor fire utviklingsområder:  

• Sikre sentrale egenskaper og funksjonalitet i anlegg knyttet til kraftsystemet, 

• Videreutvikle energimarkeds- og handelsløsninger, 

• Videreutvikle system- og balansetjenester, 

• Forbedre støttesystemer og øke graden av automatisering 

Vi har over en periode vært i en fase der det har pågått mye arbeid knyttet til utvikling av nytt regelverk og 

vurdere konsekvensene av omstillingen i kraftsystemet. Selv om dette fortsatt også vil være sentralt 

fremover, er vi nå på mange områder over i en implementeringsfase. 

Følgende tiltak er høyt prioritert de nærmeste årene:  

 Innføre nytt nordisk balanseringskonsept, med regulering per budområde i Norden (mACE) 

 Innføre finere tidsoppløsning i intradagmarkedet, aller helst i form av en auksjon, samt i 

balansemarkedene. På sikt bør det også innføres i elspotmarkedet, men dette vil kreve mer tid.  

 Utvikle tilpassede krav til funksjonalitet i anlegg og løsninger for å sikre tilstrekkelig mengde 

systembærende egenskaper  

 Tilgang på fullstendige og riktigere kraftsystemdata 

 Tilgang på bedre prognoser, beslutningsstøtte og mer automatisering  

 Flytbasert markedskobling, kontinuerlig ramping (som vil bli mulig med finere tidsoppløsning i 

energimarkedene) og implisitt tapshåndtering.  

Videre pågår arbeidet med å forberede drift av vedtatte nye mellomlandsforbindelser for fullt, med henblikk 

på idriftsettelser i 2020 og 2021. Vi skal ha på plass effektive løsninger for energihandel, samt avtaler for 

drift, beredskap og vedlikehold som sikrer stabil teknisk drift. Vi vil også å legge til rette for handel med 

balansetjenester gjennom de europeiske prosessene for dette.   

Usikkerhet i planen  

Flere forhold innebærer at planen er usikker. Vi står overfor store endringer i et komplekst kraftsystem. Ny 

kunnskap kan gi endringer i planen. 

Planen oppfyller i hovedsak gjeldende europeiske krav og tidsfrister. Tidligere erfaring fra harmoniserings- 

og integreringsarbeid tilsier at prosessene ofte kan ta lengre tid enn først planlagt. Selv om et omfattende 

og detaljert europeisk regelverk nå er vedtatt, suppleres dette med en rekke nye initiativer rundt strukturer, 

samarbeid og markedsdesign. Justerte planer eller krav fra EU vil påvirke fremdriften i planen, og også de 

løsningene som utformes.  

Det pågår også omfattende norsk og nordisk kompetanseoppbygging for å øke forståelsen av 

konsekvensene. Kompleksiteten øker og det er mange sammenhenger som må belyses.  

For mange av tiltakene pågår vurderinger i internasjonale samarbeidsprosjekter, og beslutninger vil i stor 

grad skje i samarbeid med de andre TSOene på nordisk eller europeisk nivå. De ulike landene i Norden og 

i Europa har ulike utgangspunkt, utfordringer og muligheter, og det er ulike nasjonale interesser. Dette gjør 

at prosessene ofte kan være kompliserte. Det vil være nødvendig å inngå kompromisser.  

Usikkerheten i planen er redusert i forhold til tidligere som følge av den nordiske avtalen om nytt nordisk 

balanseringskonsept med tilhørende omforent roadmap for utviklingen. Samtidig vil vi påpeke at planen er 

svært ambisiøs og at det fortsatt gjenstår forhold som skal avklares og detaljeres nærmere.   

Oppsummert er det fortsatt usikkerhet rundt hvor raskt tiltakene vil bli implementert. Det bemerkes at 

Statnett uansett vil ivareta sitt nasjonale ansvar for forsynings-sikkerheten. Selv om noen av tiltakene ikke 

skulle bli realisert som nå planlagt, vil konsekvensen ikke bli redusert driftssikkerhet, men at det må tas i 

bruk andre løsninger på kort sikt som vil være mindre effektive.   
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 Tiltak 2018-22: Sikre funksjonalitet i anlegg tilknyttet kraftsystemet 
I dette kapitlet presenteres konkrete tiltak som skal bidra til å sikre funksjonalitet i anlegg tilknyttet 

kraftsystemet. Følgende figur viser gjeldende fremdriftsplaner.  

 

 
 

 
 
Sentrale endringer fra planen presentert i SMUP 2017-21 er: 

 Statnett har levert forslag til norsk tilpasning til europeiske tilknytningsforordninger til NVE. 

Bransjens vurderinger fremgikk, og det fremgikk hvor Statnett og bransjen ikke var omforent.   

 Arbeid med nasjonal veileder for funksjonskrav er nå igangsatt. Bransjen er invitert til å delta i 

referansegruppe.  

 Forbedringer av spenningsreguleringen er utvidet fra Sør-Norge til å gjelde hele Norge, og 

tidsplanen er forlenget som følge av dette. 

 Igangsatt arbeid med å overta innsamling av spenningskvalitetsdata fra NVE, og etter hvert 

videreutvikle dette til en mer langsiktig automatisert løsning. 

 Igangsatt arbeid med TSO/DSO piloter, som et ledd i å avklare ansvars- og oppgavefordeling i 

regionalnettet. 

 

Utarbeide retningslinjer iht. endring i forskrift om systemansvaret (fos) 

NVE er i prosess med å gjennomgå forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) for å legge til rette for 

økt transparens, involvering og forutsigbarhet i rammevilkårene for utøvelsen av systemansvaret, 

tilrettelegge for implementering av nytt europeisk regelverk og gjøre forskriften mer overordet. I tillegg til 

endringer i eksisterende paragrafer innføres det en egen bestemmelse om retningslinjer knyttet til 

utøvelsen av systemansvaret. De første endringene i fos er vedtatt, og bestemmelsen (fos § 28a annet 

ledd) om å utarbeide retningslinjer gjøres gjeldende fra 1.7.18. 

Fos pålegger nå systemansvarlig å utarbeide forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. 

Utarbeidelsen av, og senere endringer i, retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen og innholdet i 

retningslinjene skal godkjennes av NVE. Systemansvarliges utøvelse av vedtaksmyndigheten skal være i 

tråd med retningslinjene. 

Bestemmelsen om utarbeidelse og bruk av retningslinjer er i første omgang begrenset til et antall 

enkeltbestemmelser i fos. Hvilke bestemmelser som til enhver tid er omfattet av krav om tilhørende 

retningslinjer fremgår av gjeldende fos § 28a første ledd. Gjeldene versjon av fos finnes på Lovdata 

(lovdata.no). 

Det overordnede formålet med bestemmelsen om retningslinjer er å sikre at systemansvaret forvaltes åpent 

og samfunnsmessig rasjonelt, samt at prinsippene for utøvelse av systemansvaret etterleves. 

Systemansvarlig ser et økende behov for transparens, involvering og forutsigbarhet i rammevilkårene for 

utøvelsen av systemansvaret. Retningslinjene vil bidra til å øke forutsigbarheten for aktørene ved 

systemansvarliges bruk av enkeltvedtak og systemkritiske vedtak. I tillegg vil retningslinjene bidra til å sikre 

at NVE har mulighet til å kontrollere hvordan myndigheten tildelt gjennom systemansvaret utøves. 

De viktigste endringene fra NVEs høring av endringer i fos høsten 2017 til vedtatt forskrift mai 2018 er at 

det i § 14a tydeliggjøres at eiere av produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet plikter å rapportere 
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anleggsdata til systemansvarlig, og at systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en 

effektiv rapportering i henhold til denne bestemmelsen. For § 21 har NVE lagt til at systemansvarlig også 

skal betale for av installasjon av systemvern. For § 22 er noen av tidsfristene for rapportering av 

driftsforstyrrelser utvidet, og det er gitt åpning for at systemansvarlig under spesielle situasjoner kan gi en 

utvidet rapporteringsfrist. I tillegg får sluttbrukere tilknyttet regional- og transmisjonsnett rapporteringsplikt 

for driftsforstyrrelser. 

Retningslinjene skal være hørt med aktørene i bransjen og oversendt NVE for godkjenning før de gjøres 

gjeldende. Retningslinjene for fos § 22 om feilanalyse og statistikk blir sendt på 3 måneders høring fra ca. 

1.7.2018. Før øvrige bestemmelser som nå i første omgang er bestemt omfattet av retningslinjer vil det bli 

ny høringsperiode fra sen høst 2018. 

 

Utarbeide nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet, inklusive tilpasning til europeiske 

tilknytnings-forordninger  

Systemansvarlig skal sørge for nødvendig funksjonalitet i anlegg i regional- og transmisjonsnettet, samt 

tilknyttede produksjonsanlegg i distribusjonsnett som har vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av 

regional- og transmisjonsnettet. 

Funksjonskrav til nett og produksjonsanlegg beskrives i dag i FIKS 2012. Nye EU tilknytningskrav skal 

implementeres i norsk regelverk, og vil påvirke utformingen av kravene. Funksjonskrav og veiledningstekst 

skal derfor gjennomgås og revideres i henhold til EU tilknytningskrav. Gjennom arbeidet vil det fastsettes 

prinsipper, metoder og funksjonskrav, som skal sammenfattes og tas inn i forslag til retningslinjer for 

systemansvaret, og et eget dokument for Nasjonal veiledning for funksjonskrav i kraftsystemet.  

Vi forventer at systemansvarlig vil få en sentral oppgave med oppfølging av EUs tilknytningsregler og at 

det fortsatt vil være behov for å stille krav til funksjonalitet på områder utover det som er definert i 

forordningene. Vi vil vurdere hvilke områder det fortsatt vil være behov for i arbeidet med å revidere 

veiledningen for funksjonskrav.  

Revisjonen gjøres i nær dialog med aktører, bransjeorganisasjoner, forsknings- og standardiserings-

organisasjoner, og myndighetene (NVE og DSB). Målet er å utvikle funksjonskrav og veiledning, som er 

godt forankret i bransjen og hos aktørene, og som er forenlig med nytt kommende europeisk regelverk og 

NVEs nye krav om retningslinjer for forskrift om systemansvaret. Systemansvarliges forslag forventes 

derfor å forelegges NVE for godkjenning. 

Arbeidet med å revidere veilederen ble igangsatt i april 2018 og planlegges avsluttet i løpet av 2019.   

 

Heve og vedlikeholde kvaliteten på kraftsystemdata   

Kraftsystemdata med god kvalitet er avgjørende for sikker og effektiv drift og utvikling av kraftsystemet. 

Bedre datakvalitet vil blant annet bidra til at vi kan sette mindre risikomarginer i driften. Et eksempel er 

termiske strømgrenser, som sammen med modellering av impedanser og dynamisk respons er viktig for å 

sette riktig overføringskapasitet.  

God kvalitet på kraftsystemdata er avgjørende for god planlegging av nettet, videre digitalisering, og mer 

effektive og automatiserte prosesser i systemdriften. Blant annet er korrekte data for både nett- og 

produksjonsanlegg viktig for etablering av felles europeisk nettmodell (Common Grid Model) og flytbasert 

markedskobling.  

Konsesjonærenes plikt til å rapportere anleggsdata ved idriftsettelse av nye anlegg og ved endringer i 

eksisterende anlegg er gitt av fos.  

Både NVE og Statnett har konstatert et behov for å heve kvaliteten på kraftsystemdata for eksisterende 

anlegg. NVE har vedtatt7 at kraftsystemdata skal oppdateres, kompletteres og bekreftes. I samarbeid med 

konsesjonærene gjøres det derfor et omfattende arbeid for å heve kvaliteten på kraftsystemdata til et 

                                                      
7 Vedtak 200905291-58 datert 2.2.2017. For nærmere informasjon om ulike anleggsdeler vises til  

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Fosweb/Fosweb-Kraftsystemdata/Tidsfrister/.  
 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Fosweb/Fosweb-Kraftsystemdata/Tidsfrister/
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tilfredsstillende nivå. Gjennom webportalen Fosweb (se eget tiltak) kan aktørene oppdatere og 

kvalitetssikre egne data. Driftsleder hos konsesjonærene er ansvarlig for at dataene er korrekte.  

Erfaringer med arbeidet så langt tilsier at dette også har en direkte nytte for konsesjonærer med tanke på 

bedre oversikt over egne data og også informasjon om andres kraftsystemdata.  

 

Forbedre spenningsregulering – innstillinger i anlegg    

Statnett har identifisert et potensiale for å oppnå en mer effektiv spenningsregulering. I dag utføres mye 

spenningsregulering ved manuell inn-/utkobling av reaktive komponenter og manuelle endringer av 

settpunkt. En stor del av denne manuelle spenningsreguleringen kan automatiseres. 

Spenningsgrensene fastsettes av aktuell anleggseier, mens spenningsreguleringen av kraftsystemet er en 

oppgave som involverer mange aktører. Minimering av tapene forutsetter at driftsspenningene holdes 

nærmest mulig opp til maksimal tillatt driftsspenning. For å oppnå god og effektiv spenningsregulering må 

spenningsreguleringen hos involverte aktører være både koordinert og i størst mulig grad automatisert. 

Statnett gjennomfører derfor en systematisk gjennomgang av innstillinger i kontroll- og reguleringsutstyr for 

alle Statnett sine reaktive komponenter. Ved behov endres innstillinger og funksjonalitet. Videre vil vi, i 

samarbeid med berørte aktører, gjennomgå relevante innstillinger i spenningsregulatorer for større 

generatorer, og avklare behov for endringer. 

Vi forventer gevinster i form av lavere tap, redusert behov for manuell inngripen og økt driftssikkerhet. 

Arbeidet pågår og har antatt ferdigstillelse i løpet av 2020. Vi starter med en gjennomgang i Sør-Norge.  

 

Innføre system for å verifisere leveranser av FCR, aFRR og spenningsstøtte   

Statnett vil innføre løsninger for å verifisere at faktiske leveranser av systemtjenester er som avtalt. Vi 

utvikler verktøy for å analysere leveranser av FCR og aFRR basert på målinger av frekvens, aktiv og reaktiv 

effekt og spenning på generatorer og på deres tilknytnings-punkter i nettet. De samme målingene med 

unntak av frekvens benyttes for å verifisere riktig spenningsregulering. Verktøyet vil basere seg på 

eksisterende informasjon fra SCADA-systemet og markedsdata. 

Tiltaket vil gi bedre informasjon om generatorenes faktiske bidrag i reguleringen, og er viktig med henblikk 

på et økt behov for kontroll. Bedre informasjon om faktiske leveranser vil også gi mer effektiv anskaffelse 

av reserver.  

Verktøyet er testet for verifisering av leveranser av automatiske reserver og spenning. Det legges opp til 

en stegvis utrulling for å ta verktøyet i bruk i den daglige driften fremover mot 2019.  

 

Nasjonal innsamling av spenningskvalitetsdata  

Med virkning fra januar 2015 (måledata for 2014) ga NVE gjennom forskrift for leveringskvalitet alle norske 

nettselskap pålegg om innen 1. februar å sende inn spenningskvalitet måledata for foregående år. Siden 

da har NVE bygget opp en nasjonal spenningskvalitetsdatabase som i 2018 inneholder måledata for 2014-

2017. Til nå har måledata blitt oversendt manuelt til NVE fra alle konsesjonærer en gang i året på formatet 

PQDIF ("Power Quality Data Interchange_Format"). 

NVE ba i 2017 Statnett som systemansvarlig om å vurdere å overta den nasjonale 

spenningskvalitetsdatabasen, inklusive innsamling av måledataene fra nettselskapene. NVE påpekte at 

systemansvarlig i utgangspunktet har oppgaven med å utarbeide og distribuere informasjon om forhold 

som er av betydning for den generelle leveringskvaliteten, samt at feilanalysemiljøet i Statnett har høy 

kompetanse på spenningskvalitet og allerede har ansvar for innsamling og analyse av driftsforstyrrelsene 

nasjonalt. 

Statnett vurderer at en overtakelse vil være hensiktsmessig dersom det legges opp til en effektivisering ved 

at så mye som mulig av måledataene overføres automatisk og kontinuerlig inn i databasen, i stedet for 

manuelt kun en gang i året. Når konsesjonærene til forskjell fra tidligere får direkte tilgang til måledataene 

ved pålogging gjennom FosWeb vil man også kunne få god nytte av måledataene i den løpende driften 

med tilgang til ferske målinger av driftsforstyrrelser fra Statnett og andre konsesjonærer. Ved 
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driftsforstyrrelser vil man ved å se målingene hos tilstøtende konsesjonærer (under feilanalyse) ha bedre 

forutsetninger for å kunne forstå hvor alle forstyrrelsene har sin opprinnelse.  

Mulige løsninger til database, automatisk nedlasting av spenningskvalitet måledata samt tilgang til dataene 

for konsesjonærene er vurdert. Distribusjonsselskapene kan ha tilgang til måledata fra Statnett og 

tilstøtende distribusjonsselskap.  

Det planlegges oppstart av implementering i løpet av høsten 2018. Måledataene vil bli lastet inn i en 

database der man ved pålogging gjennom FosWeb har tilgang med en vanlig nettleser til både 

spenningsforstyrrelser (hendelser) og trender. Etter hvert legges det også opp til et infotorg med viktige 

observasjoner, trender og statistikk. De første som blir tilknyttet automatisk datanedlasting kan forvente 

tilgang til dataene i den nasjonale databasen tidlig i 2019. 

 
TSO/DSO – Piloter regionalnett    

I fremtiden vil det bli mulig for nettselskapene i distribusjonsnettet (fremtidige DSOer, Distribution System 

Operators) å ta i bruk nye løsninger som kan bidra til å effektivisere drift og utvikling av kraftsystemet. Et 

samarbeidsforum TSO/DSO mellom Statnett og bransjen har siden sommeren 2017 diskutert utvikling av 

mulig operatørrolle for nettselskapene i regional- og distribusjonsnett. Samarbeidsforumet er enige om at 

utviklingen av DSO-rollen bør skje gradvis og utvikling av regulering bør avvente erfaringer fra piloter, både 

i regional- og distribusjonsnett.  

Statnett har et spesielt behov for å avklare langsiktig ansvarsdeling for systemdriften i regionalnett. 

Gjennom etablering av piloter vil vi teste nye grensesnitt og oppgavefordelinger i regionalnett, hvor 

innsikten også vil kunne brukes i regulatorisk utvikling knyttet til DSO-rollen og grensesnittet TSO/DSO. De 

mest aktuelle tema for piloter i regionalnett er:  

• Overvåkning av flaskehalser og fastsettelse av snittgrenser: DSOene har økte utfordringer med 

flaskehalser mellom regional- og distribusjonsnett på grunn av mer uregulerbar kraftproduksjon. En 

pilot vil teste datautveksling og prosesser før, under og etter aktivering av fleksibilitetsressurser fra RK-

markedet som er tilknyttet distribusjons- og regionalnettet.  

• Spenningsregulering: For å opprettholde spenningsgrenser og optimalisere tapsforhold kan nett-

selskapene bruke reaktive komponenter og utnytte reguleringsegenskapene i produksjonsanlegg. 

Spenningsregulatorene i tilknyttede kraftverk er i dag lite utnyttet av nettselskapene. En pilot på 

spenningsregulering vil inkludere behov for informasjonsutveksling/IKT, betaling samt 

koordineringsbehov med tilgrenset nett.  

• "Systemansvaret 2.0".  En pilot der vi forsterker våre tiltak for ivaretakelse av systemansvaret og 

involvering i enkelte nettområder. I et område hvor de lokale nettselskapene ønsker en tettere 

involvering fra systemansvarlig, og hvor det er mindre aktuelt at selskapene selv tar en utvidet DSO-

rolle, bl.a. for å ivareta nøytralitet mellom ulike aktører i området, vil Statnett (i samarbeid med nett-

selskapene) teste ut hva en slik involvering vil innebære. 

Rammene for piloter må avklares med NVE, samt utvikles nærmere sammen bransjen. Det er sentralt at 

kunnskapen som utvikles gjennom pilotene deles og at løsningene kan gjenbrukes. Nettselskapene og 

Statnett vil opprette en gruppe for TSO/DSO spørsmål, som vil fungere som referansegruppe for pilotene.  

I en dialog med aktuelle aktører, bransjeorganisasjonene og NVE vil Statnett igangsette piloter i løpet av 

høsten 2018.  

 

 

 

  



18 
 

 Tiltak 2018-22: Videreutvikle energimarkeds- og handelsløsninger 
I dette kapitlet presenteres konkrete tiltak som skal bidra til videreutvikle energimarkeds- og handelsløsninger. Tiltakene 

gjennomføres i et internasjonalt samarbeid. Følgende figur illustrerer gjeldende fremdriftsplaner: 

 

 
 

 
 

Sentrale endringer fra planen presentert i SMUP 2017-21 er: 

 Videre arbeid med nordisk ubalanseavregning er revurdert basert på resultater fra arbeid 

gjennomført i 2017, og tilpasset til tidsfrister i den europeiske forordningen for balansering. 

 Felles europeisk løsning for intradaghandel (XBID) ble implementert i juni 2018. 

 Design- og vurderingsfasen for Finere tidsoppløsning i intradag og balansemarkedene er utvidet i 

tid, og oppstart av implementering forventes nå ila Q3 2018. 

 Innføring av implisitt tapshåndtering på Skagerrakkablene tar lenger tid enn forutsatt. 

 

Utvikle ny nordisk ubalanseavregning  

I henhold til den europeiske forordningen for balansering (Electricity Balancing guideline, GLEB) skal 

prinsipper for ubalanseavregning harmoniseres innen tre år etter at forordningen trer i kraft, dvs. ca. Q4 

2020. GLEB legger blant annet opp til at det skal benyttes énpris-modell for alle ubalanser. Dette med 

mindre det dokumenteres at en annen løsning er mer samfunnsøkonomisk effektiv. 

Norden har i dag til dels ulike avregningsprinsipper for automatiske og manuelle regulerings-reserver 

(aFRR, mFRR) og ubalanser. Et viktig kriterium for en effektiv balansering er klare prissignaler i 

ubalanseoppgjøret som bidrar til riktige incentiver overfor aktørene til å redusere sine ubalanser. Effektive 

prisingsprinsipper i balansemarkedene bidrar til effektiv konkurranse. De nordiske TSOene vil som en del 

av arbeidet med ny nordisk balanseringsmodell utvikle nye harmoniserte regler for ubalanseoppgjøret, 

innenfor rammene gitt av den europeiske harmoniseringen og med hensyn til fremtidige endringer i 

balansemarkendene. 

I første halvår 2017 gjorde de nordiske TSOene et felles arbeid med å gjennomgå nasjonale 

avregningsregler og identifisere mulige forbedringer og alternative modeller som vil danne basis for videre 

utvikling. Den norske bransjen ble involvert i dette arbeidet, og vil også bli involvert i det videre arbeidet 

med dette.  

 

Innføre ny metode for kapasitetsfastsettelse i Norden - Flytbasert markedskobling   

Gjennom det europeiske regelverket "Capacity Allocation and Congestion Management" stilles det krav om 

at alle de europeiske kapasitetsberegningsregionene skal utvikle og implementere flytbasert 

markedskobling (FBMC) som ordinær markedsløsning for spot- og intradagmarkedet innen 2020. Det kan 

gjøres unntak dersom det kan vises at en bedre organisering av dagens markedsdesign kan gi minst like 

stor samfunnsøkonomisk verdi som FBMC. Analyser for Norden har vist at det er overveiende sannsynlig 

at FBMC vil gi en positiv nordisk samfunnsøkonomisk gevinst, og de nordiske TSOene har derfor utviklet 

et forslag til en FBMC-metode for Norden. Dette metodeforslaget ble, etter konsultasjon med 

markedsaktørene, sendt til godkjenning hos Regulatorene 17 september 2017. Det forventes at de nordiske 

regulatorene vil gi tilbakemelding på forslaget i midten av juli 2018.  

Flytbasert markedskobling er en ny måte å fordele tilgjengelig nettkapasitet i energimarkedet på, der 

markedsklareringen i større grad enn i dag tar hensyn til nettets fysiske egenskaper. Flytbasert 
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markedskobling vil gi større samsvar mellom markedsflyt og fysisk flyt og dermed redusert usikkerhet i 

systemdriften. Siden FBMC også bidrar til at den fysiske nettkapasiteten utnyttes på en mer fleksibel og 

effektiv måte i markedet, vil flere handelsmuligheter gjøres tilgjengelig, og derigjennom tilrettelegge for økte 

samfunnsøkonomiske gevinster. 

Det nordiske arbeidet med flytbasert markedskobling startet høsten 2012, og en nordisk prototype for 

FBMC er utviklet. Prototypen anvendes av de nordiske TSOene til flytbaserte kapasitetsberegninger. De 

resulterende flytbaserte kapasitetene brukes deretter i markedssimuleringer gjennom anvendelse av den 

europeiske markedsalgoritmen Euphemia. Det tas i løpet av høsten 2018 sikte på å komme i gang med 

kontinuerlig ukentlige simuleringer av alle ukens 7 dager (med et forsinkelse på 14 dager i forhold til det 

ordinære spotmarkedet). Gjennom disse simuleringene vil TSOene få viktige erfaringer med den nye 

kapasitetsberegningsprosessen og dermed også få muligheter til å forbedre metode, IT-verktøyer og 

operatørprosessen. 

Den endelige implementeringen av FBMC vil skje først etter en lenger testperiode der det gjøres daglige 

FBMC markedssimuleringer parallelt med det ordinære markedet (parallellkjøring). Markedsresultater vil 

bli publisert parallelt med de ordinære markedsresultatene. Testperioden er planlagt fra januar 2020. 

Oppstart av FBMC som regulær løsning for det nordiske spotmarkedet er planlagt sent 2020. 

Intradagmarkedet vil i starten fortsatt motta kapasiteter på samme måte som i dag. Implementering av 

FBMC i intradagmarkedet vil komme senere ettersom den nye Intradag-plattformen, XBID, foreløpig ikke 

kan håndtere FBMC. 

 

Innføre europeisk intradagmarked (XBID)  

Et felles europeisk intradagmarked (XBID) ble satt i drift 12. juni 2018. Arbeidet har pågått siden 2013, og 

inntil nå har dette vært et samarbeid mellom 17 europeiske TSOer og 4 kraftbørser. Etter hvert skal 

løsningen omfatte hele Europa.  

Intradagmarkedet er utviklet i henhold til krav i det europeiske regelverket for kapasitetsallokering og 

flaskehalshåndtering (CACM). Med et felles europeisk intradagmarked kan norske aktører nå enkelt handle 

intradagprodukter med aktører over hele Europa.  

Likviditeten i Elbas har så langt vært lavere enn i tilsvarende markeder på kontinentet. En utvikling av 

intradagmarkedet er viktig med henblikk på innfasingen av mer uforutsigbar kraftproduksjon. En geografisk 

utvidelse av markedet forventes å gi økt likviditet og mer handel, noe som bidrar til bedre ressursutnyttelse 

og høyere verdiskaping. For aktørene som i dag handler intradag i Elbas blir det ingen praktiske endringer. 

De vil fortsatt legge inn bud hos de lokale børsene og motta oppgjør fra den samme børsene.  

 

Innføre finere tidsoppløsning i energi- og balansemarkeder  

Endringene i kraftsystemet fremover vil medføre økte effektubalanser innenfor timen. For å opprettholde 

driftssikkerheten er det derfor behov for nye effektive løsninger for å redusere/håndtere ubalansene. Finere 

tidsoppløsning i energimarkedene er et viktig tiltak for å redusere ubalansene i markedene innenfor timen, 

spesielt i timer med store endringer i produksjon, forbruk og utveksling. 

Det pågår et felles nordisk prosjekt som skal koordinere arbeidet i de fire landene med å innføre 15 

minutters oppløsning i avregning og i energi- og balansemarkedene i Norden. Viktige drivere for dette er 

driftssikkerhet, verdiskaping og etterlevelse av europeisk regelverk. Den europeiske forordningen for 

balansering (EB) krever at ubalanser skal avregnes per kvarter, med effektuering innen tre år etter at 

forordningen har trått i kraft (dvs. desember 2020). 

Med finere tidsoppløsning får vi en nordisk harmonisert løsning for å løse ubalanser innenfor driftstimen, 

og omfanget av andre mindre effektive nasjonale særordninger vil reduseres. 

Statnett arbeider samtidig for å kunne endre kraftflyten på HVDC-forbindelsene (ramping) gjennom hele 

timen, for å øke volumet som kan endres fra en time til den neste. Vi ønsker fortrinnsvis å realisere økt 

ramping ved å innføre finere tidsoppløsning i markedene, siden dette vil legge til rette for kontinuerlig 

ramping uten at ubalansene øker. I dag blir flyten endret bare i 20 minutter rundt timeskift og holdes 

konstant i de resterende 40 minuttene. Dagens praksis har bakgrunn i avtaler med de kontinentale TSOene 

og timesoppløsningen i markedet. Med gjeldende regler vil det med økt mellomlandskapasitet ta mange 

timer å endre kraftflyten fra full import til full eksport. Store, raske flytendringer på kablene bidrar isolert sett 
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til økte ubalanser og er utfordrende både med henblikk på spenning og flaskehalser i systemet. For å 

ivareta driftssikkerheten, vil det derfor fortsatt være nødvendig å ha begrensninger på hvor store og raske 

flytendringer som kan tillates. Tett overvåking og effektiv håndtering av overføringssnitt og 

spenningsforhold, særlig i Sør-Norge, er også nødvendig.  

Det er samfunnsøkonomiske verdier av å innføre finere tidsoppløsning i energimarkedene, ved at mindre 

reserver aktiveres og frigjøres til alternativ anvendelse. I tillegg vil verdien av nordisk fleksibilitet i 

energimarkedene øke ved at nordiske aktører vil kunne handle kvartersprodukter med aktører i markeder 

utenfor Norden som allerede har dette.  

De nordiske TSOer har blitt enige om at 15 minutters markedstids-periode skal innføres samlet i Norden 

innen fristen i 2020. Endelig dato bestemmes imidlertid av regulator i hvert land. NVE er i prosess med å 

vurdere dette for Norge, og varsler en forskriftsendring i 2019 som vil sette dato for norsk implementering. 

Samtidig omlegging i alle nordiske land er viktig for å unngå oppsplitting av markedene, og NVE 

samarbeider med andre nordiske regulatorer med det formål å få til en samtidig overgang. 

Vi tror ikke det er realistisk å få kvarteroppløsning i elspotmarkedet de nærmeste årene. Dette krever 

enighet mellom en lang rekke TSOer, regulatorer og kraftbørser. Derimot jobber vi for å få finere 

tidsoppløsning i intradagmarkedet, og for å få etablert en ekstra auksjon med kvartersoppløsning etter 

elspotklareringen. Innføring av finere tidsoppløsning i markeder på tvers av landegrensene gir også 

aktørene tilgang til å handle fleksibilitet. Vi ser at særlig handel med fleksibilitet i det tyske kvartersmarkedet 

kan gi stor verdiskaping.  

 
Følge opp utviklingen og delta i aktuelle kapasitetsmarkeder  

Flere land har innført eller vurderer å innføre ulike former for kapasitetsmekanismer for å sikre at det finnes 

tilstrekkelig produksjonskapasitet til å dekke forbruket. Man skiller ofte mellom «strategiske reserver» og 

«kapasitetsmarkeder». Strategiske reserver er reguleringsressurser som kun benyttes i de tilfellene energi-

markedene ikke kan dekke kraftforbruket. Prinsipielt skal de strategiske reservene i liten grad påvirke 

tilbudet og prisen i energimarkedene, og skal kun aktiveres dersom man ikke får markedsklarering. 

Kapasitetsmekanismer er støtteordninger som belønner tilgjengelige produksjonskapasitet (effekt). 

Kapasitet kan for eksempel kjøpes og selges gjennom ett marked eller en auksjon. Aktører som får tilslag 

i et kapasitetsmarked/auksjon deltar i det ordinære energimarkedet, men får også betalt for å ha kapasitet 

tilgjengelig for energimarkedet og er forpliktet til å produsere eller redusere forbruk når spesifikke kriterier 

er oppfylt. Et slikt marked skiller seg fra et "energy-only"-marked ved at aktørene får betalt for både levert 

energi i det ordinære energimarkedet og for å ha kapasitet tilgjengelig. 

Innføringen av kapasitetsmarkeder kan påvirke kraftprisene i de respektive landene, og dermed også 

insentivene til å bygge nye mellomlandsforbindelser. Statnett er opptatt av at utenlandsk kapasitet får delta 

i andre lands kapasitetsmarkeder på lik linje med nasjonale aktører, og deltar aktivt i den europeiske 

debatten om dette.  

Storbritannia avholder årlige kapasitetsauksjoner med leveringsår fire år etter. For Statnett er det viktig at 

North Sea Link får delta i dette markedet med vilkår på linje med britiske aktører. Britiske myndigheter 

åpnet opp for at utenlandsk kapasitet skal kunne delta fra og med 2015 auksjonen. Britiske myndigheter 

beslutter hvor mye av den installerte kapasiteten som får delta, basert på en individuell deratingfaktor8. 

Fordelingen av inntekter og kostnader ved utenlandsk deltagelse avhenger av hvordan løsningen for 

deltagelse er designet. I Storbritannia er det eierne av mellomlandsforbindelsene som deltar i auksjonen, 

er ansvarlig for leveransene, og mottar kapasitetsbetalingen. I Norge vil disse inntektene tilfalle 

nettkundene, tilsvarende som for flaskehalsinntektene fra energihandel.  

Verdien av deltagelse i det britiske kapasitetsmarkedet for North Sea Link vil avhenge av hvor mye av 

overføringskapasiteten som får delta i auksjonen, samt auksjonsprisen som er basert på marginal-

prisingsprinsippet. Auksjonsprisen kan variere mye mellom år, og vil blant annet avhenge av om det er 

eksisterende eller ny kapasitet som setter prisen og hvilken teknologi som klarerer markedet. Auksjonen 

som ble avholdt i februar 2018, med leveringsår 2021/22, klarerte på 8,4 pund/kW per år. North Sea Link 

                                                      
8 Deratingfaktoren tar hensyn til sannsynligheten for at North Sea Link ikke vil importere til Storbritannia i en anstrengt kraftsituasjon. Det er 

to spesifikke faktorer som vurderes; sannsynligheten for at kabelen er ute av drift og sannsynligheten for at det er en sammenfallende 
anstrengt kraftsituasjon i Storbritannia og Norge. 
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ble gitt en deratingfaktor på 85 prosent. North Sea Link deltok ikke i 2018-auksjonen, men med 

deratingsfaktoren og auksjonsprisen ville dette ha gitt en inntekt på ca. 106 MNOK, der halvparten ville 

tilfalt Statnetts nettkunder. Auksjonen året før klarerte på 22,5 pund/KW, og ville ha gitt en vesentlig høyere 

inntekt dersom vi hadde deltatt. Deratingfaktoren har utviklet seg i riktig retning, men Statnett vil fortsatt 

argumentere for en høyere deratingfaktor. 

 

Innføre implisitt tapshåndtering på alle norske HVDC-kabler  

Statnett arbeider for at den europeiske markedsalgoritmen, Euphemia, i markedsklareringen skal ta implisitt 

hensyn til overføringstapene som oppstår på alle våre HVDC mellomlandsforbindelser. Dette omtales som 

"implisitt tapshåndtering".  Implisitt tapshåndtering vil medføre at handel med kraft over en HVDC 

forbindelse vil kreve at verdien av prisforskjellen er minst like stor som tapet på kabelen. Dette er allerede 

innført på en del Europeiske HVDC forbindelser (NorNed, Baltic, IFA og Britned). 

Ved å ta hensyn til tapene i markedsalgoritmen, som for våre HVDC-forbindelser er på 3-5% av overført 

volum ved full-last, oppnås en mer samfunnsøkonomisk effektiv handelsløsning. Videre vil tiltaket også 

bidra til en ikke ubetydelig energieffektivisering, da 4 % tap på alle eksisterende og planlagte kabler ut fra 

Norge vil kunne gi et energitap på over 200 MWh/h dersom det ikke tas hensyn til tapet. Å inkludere tap i 

markedsalgoritmen blir enda viktigere etter hvert som flere HVDC-forbindelser installeres. 

Det har vært ulike syn hos TSOene på å ta hensyn til tapet i markedsalgoritmen. Enkelte har vært negative 

fordi det har vært vurdert som viktigere å ha like priser mellom budområder. Dette har gjort det vanskelig å 

komme til enighet. De nordiske TSOene har imidlertid nå i samarbeid gjennomført en analyse av den 

samfunnsøkonomiske lønnsomheten av å innføre tap på alle HVDC-forbindelser i Norden og til kontinentet. 

Analysen er basert på 16 måneder med markedssimuleringer i den europeiske markedsalgoritmen 

"Euphemia" med virkelige markedsbud. Simuleringene indikerer at implisitt tapshåndtering på alle nordiske 

HVDC-forbindelser kan gi en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.  

Som første skritt i å implementere implisitt tapshåndtering på våre HVDC-forbindelser, har vi nå i felleskap 

med Energinet startet et implementeringsprosjekt for Skagerrak-forbindelsene. I henhold til det planlagte 

arbeidet, vil vi innføre implisitt tapshåndtering for disse forbindelsene i løpet av sommeren 2019. Senere 

forventer vi også at løsningen vil bli innført for NordLink og North Sea Link.  
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Tiltak 2018-22: Videreutvikle system- og balansetjenester 
I dette kapitlet presenteres konkrete tiltak som skal bidra til å videreutvikle system- og balansetjenester. Tiltakene 

gjennomføres i all hovedsak i et internasjonalt samarbeid. Følgende figur illustrerer gjeldende fremdriftsplaner: 

 

 
 

 
 

Sentrale endringer fra planen presentert i SMUP 2017-21 er: 

 Vurderings- og designfase for nye nordiske tekniske spesifikasjoner for FCR er utvidet i tid, og 

oppstart av implementering er dermed noe utsatt. 

 Arbeidet for å sikre frekvensstabilitet har gitt økt kunnskap om behov og effektive løsninger.  Det 

blir på kort sikt implementert løsninger og testet ut ny rask reserve, samtidig som det arbeides 

videre med andre mer langsiktige løsninger. Tidsplanen er noe utvidet. 

 Avtalen mellom de nordiske TSOene om et nytt balanseringskonsept inklusive fremdriftsplaner for 

utvikling av de ulike balansemarkedene aFRR og mFRR legger nå et godt grunnlag for videre 

arbeid. Nytt konsept med MACE innebærer mer omfattende endringer i løsningene for 

aktiveringsmarkedene. Tidsplanene er justert i henhold til avtalen, og er noe forskjøvet fra tidligere.  

 Det er nytt at utvikling av vilkårene er spesifisert som et eget tiltak. Vilkårene blir justert jevnlig 

fremover. Det som her er spesifisert er utvikling av prosesser, krav til deltagelsen i markedene og 

oppfølgingen av dette. Øvrige endringer dekket under de ulike utviklingstiltakene. 

 Innføre koordinert oppkjøp av reservekapasitet er tatt ut av planen til 2022. Vi legger til grunn 

europeisk regelverk og prosesser.  

Enkelte tiltak var tidligere spesifisert eksplisitt, men inngår nå i beskrivelsen av utviklingen av 

reservemarkedene. Dette gjelder oppkjøp nærmere driftstimen (D-2), innføre standardprodukter for FRR 

og løsning for å sikre mFRR nedregulering.  

 

Utvikle ny dimensjoneringsmetodikk for reserver  

Frekvenskvalitet er en indikator på kraftsystemets evne til å håndtere ubalanser i normaldrift og ved 

hendelser. De ulike reservetypene må dimensjoneres for å håndtere ubalanser med ulike karakteristika og 

over en ulik tidshorisont. 

Driftssikkerhet består av flere elementer, hvor risikoen for automatisk forbruksutkobling ved store transiente 

frekvensavvik er et slikt element. Det pågår et omfattende nordisk arbeid for å videreutvikle metodikken for 

å beregne denne risikoen, fastsette ønsket nivå på driftssikkerheten, samt å dimensjonere nordiske 

reserver for å holde driftssikkerheten på dette nivået. Det er utredet hvordan ulike virkemidler kan 

kombineres som underlag for en løpende optimering mellom virkemidlene. 

Risikoen for automatisk forbruksutkobling øker dersom noe av reservene som er beregnet for håndtering 

av driftsforstyrrelser allerede er aktivert i normaldrift og derfor er utilgjengelige for å balansere kraftsystemet 

ved større hendelser. Frekvenskvaliteten har således en direkte kobling til omfanget av automatiske 

reserver og driftssikkerheten. Ønsket driftssikkerhetsnivå kan oppnås ved ulike kombinasjoner av roterende 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Videreutvikle system- og balansetjenester 
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Utvikle løsning for å sikre frekvensstabilitet, inkl FFR pilot Design og implementere - kort og lang sikt

   - Teste ut ny rask reserve - Fast Frequency Reserve Pilot og evaluere

Etablere nordisk kapasitetsmarked for sekundærreserve aFRR Design Implementere
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masse (inertia) og reserver (FCR, aFRR og mFRR). Sesongvise endringer i inertia kan medføre at 

dimensjoneringen og kombinasjonen av reserver kan variere. Dimensjoneringen av FCR-N, aFRR og 

mFRR vil også bli påvirket av systemdriftsdesignet for å håndtere normaldrift.  

Det pågår et nordisk arbeid for å utvikle fremtidig systemdriftsdesign og de konsekvensene det får for 

dimensjoneringen av reserver. Det vil gjøres en endring fra dagens balanseregulering med frekvens som 

reguleringskriterium til en mer fremtidsrettet regulering basert på områdebalanser. Det vil også skilles 

tydeligere mellom en proaktiv og en reaktiv reguleringsfase hvor aFRR får en økt betydning sammenlignet 

med i dag. 

En ny metodikk for dimensjonering av reserver vil etter planen utvikles i løpet av 2018. Implementeringen 

av den nye dimensjoneringen vil imidlertid foregå stegvis fram til 2021. Dette arbeidet vil inngå i 

videreutviklingen den nordiske systemdriftsavtalen (SOA). Arbeidet vil være avhengig av nordiske TSO-

beslutninger og regulatorgodkjenning. Nordiske interessenter vil involveres i arbeidet gjennom workshops 

og høringer. Fremdriften må blant annet overholde europeiske implementeringsfrister. 

 

Innføre nye nordiske tekniske spesifikasjoner for FCR 

Det pågår et nordisk arbeid for å definere nye felles nordiske tekniske spesifikasjoner for FCR-N/D. Videre 

vil det utarbeides krav til prekvalifisering og en plan for å implementere ny spesifikasjon i eksisterende 

produksjonsanlegg.  

Prosjektet ble startet med formål om å bedre frekvenskvaliteten og redusere slitasjen på 

produksjonsanlegg. Tidligere studier avdekket et behov for å redusere langsomme pendlinger 

(oscillasjoner) i frekvensen for å forbedre driftssikkerheten. Det er også indikasjoner på at dårlig 

frekvenskvalitet kan skape unødig slitasje på vannkraft-anleggene. Mekaniske dødbånd i vannkraftanlegg 

kan begrense muligheten til høy presisjon på FCR-N regulering. Dermed kan det bli utfordringer for enkelte 

anlegg å oppfylle krav til stabilitet og ytelse, som i sin tur kreves for å redusere de identifiserte oscillasjonene 

i systemet. 

Aktørene vil bli påvirket av de nye spesifikasjonskravene i forbindelse med prekvalifisering for deltakelse i 

FCR-markedet. Tiltaket vil videre kunne resultere i et endret behov for frekvensstyrte reserver.  

Første fase av utviklingen ble avsluttet i Q1 2017. Planen er å fortsette videreutvikling av design til medio 

2018. Deretter skal muligheter for implementering av nye krav vurderes av Statnett i samråd med bransjen, 

inklusive definering av mekanismer/incitamenter for å attrahere et ønske om å prekvalifisere seg for ny 

FCR. Vi har dialog med bransjen underveis i arbeidet. Implementering av nye krav forutsetter 

regulatorgodkjenning.  

I tillegg til utvikling av de tekniske spesifikasjonene utvikles også markedsdesignet. For kjøp av FCR før 

day ahead markedet planlegger Statnett å endre fra ukemarked til daglig D-2 marked. 

 

Utvikle løsning for å sikre frekvensstabilitet  

Det pågår et felles nordisk arbeid med å analysere konsekvensene av ny produksjonsmiks og flere kabler 

for frekvensstabiliteten. Viktig i dette er en vurdering av frekvensstabiliteten som en funksjon av systemets 

tilgjengelige rotasjonsenergi (inertia), mulige driftsforstyrrelser og egenskapene til primærreservene for 

driftsforstyrrelser (FCR-D).  

Foreløpige analyser viser at vi i enkelte perioder, typisk på sommeren, vil få et kraftsystem med lite 

rotasjonsenergi. I enkelte perioder vil nivået være lavere enn det som vurderes som tilstrekkelig for å 

opprettholde frekvensstabiliteten ved en større driftsforstyrrelse i systemet. Dersom behovet for 

rotasjonsenergi ikke kan sikres gjennom eksisterende markeder må det utvikles nye ordninger for dette.  

Som resultat av gjennomført konseptutredning avsluttet Q2/Q3 20179, utvikles det nå i første omgang en 

løsning som kan implementeres raskt. Dette innebærer en mulighet til å redusere størrelse på 

dimensjonerende feil i Norden, med forventet implementering i Q2 2018. Deretter fortsetter arbeide med 

vurdering av raske reserver (Fast Frequency Reserves, "FFR"), tekniske og markedsmessige løsninger, 

                                                      
9 Rapporter fra arbeidet finnes på https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/#nordic 

https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/#nordic
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med sikte mot en mer varig langsiktig løsning for implementering i 2020. Det er jevnlig dialog med bransjen 

underveis i dette arbeidet. 

Løsninger for å sikre frekvensstabilitet må blant annet ses i sammenheng med egenskapene til 

primærreservene (FCR). Som en forlengelse av arbeidet med å definere nye nordiske spesifikasjonskrav 

for FCR, se eget tiltak, er det aktuelt å vurdere et felles nordisk marked10 for FCR.  

Erfaringsvis tar etablering av nye markedsløsninger noe tid, men vi har som målsetning å ha et nordisk 

FCR-marked på plass i løpet av 2020.  

Teste ut ny rask reserve – Fast Frequency Reserve (FFR)  

Som nevnt over er aktivering av svært raske reserver et mulig verktøy som vil bidra til å sikre 

frekvensstabiliteten. Statnett vil derfor teste bruk av slike raske reserver i et pilotprosjekt, for å undersøke 

muligheten for senere å kjøpe dette i et marked. Pilotprosjektet omfatter innkjøp av leveranseevne og 

reserveleveranse for deler av sommeren 2018. Reserven skal aktiveres ved frekvens 49.6 Hz (lokal 

måling), og være fullt aktivert etter 2 sekunder. 

Hovedmålet for pilotprosjektet er å få kunnskap om kilder til raske reserver, hvor mye som kan gjøres 

tilgjengelig for systemdriften, hvilke kostnader dette har for leverandører av reserve, og hva dette betyr for 

samfunnsøkonomiske kostnader. Et annet viktig mål er å stimulere til aktivitet hos mulige leverandører 

av Fast Frequency Reserves (FFR) slik at vi kan få mangfold i leveransen av fleksibilitet i en permanent 

mekanisme. Vi tror at mangfold i porteføljen på sikt vil redusere samfunnsøkonomiske kostnader for 

håndtering av lav rotasjonsenergi. 

 

Videreutvikle nordiske kapasitetsmarked for sekundærreserve aFRR  

De nordiske TSOene er nå i gang med å utvikle og implementere et omforent felles marked for innkjøp av 

aFRR-reserver. Kapasitetsmarkedet for aFRR er en del av den nordiske avtalen om utviklingen mot ny 

nordisk balanseringsmodell.  

Gjennom et felles marked vil vi oppnå mer effektiv utnyttelse av reguleringsressursene. Et felles nordisk 

kapasitetsmarked for aFRR forventes å ha en nordisk samfunnsøkonomisk verdi på ca. 20 MNOK per år. 

Erfaringene viser at aFRR har en gunstig effekt på frekvenskvaliteten. 

aFRR ble tatt i bruk i Norden i 2013, og blir i dag anskaffet i nasjonale markeder med noe ulike design. 

aFRR anskaffes i timene hvor frekvenskvaliteten historisk har vært dårligst, dvs. i timer med store endringer 

i forbruk, produksjon og utveksling. Det er nå enighet mellom TSOene i Norden om å gradvis øke antall 

timer hvor vi kjøper aFRR etter at det nordiske kapasitetsmarkedet er på drift. Det er enighet om å ha aFRR 

i alle timer i løpet av 202011. Mengden reserver som skal kjøpes inn i hvilke timer vil bestemmes som et 

ledd i arbeidet med ny systemdriftsavtale (SOA), se egen tiltaksbeskrivelse.  

I et felles marked for reservekapasitet vil TSOene fordele totalt behov for reserver på alle budområdene 

basert på den historiske fordelingen av ubalanser. Dette danner grunnlaget for et effektivt oppkjøp av 

reserver, hvor det reserveres overføringskapasitet mellom budområdene dersom dette vurderes som 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. Prinsippene for markedsbasert reservering av handelskapasitet for aFRR 

ble prøvd ut i 2014 i den såkalte "Haslepiloten", som var et samarbeid mellom Statnett og Svenska kraftnät.  

Det vil bli daglig oppkjøp av kapasitet med handelstidspunkt på kvelden D-2. Dette vil bidra til en mer 

optimal disponering av ressursene og en mer effektiv reserveportefølje. Usikkerheten omkring 

alternativkostnaden for disponering av produksjonsapparatet knyttet til ukjente priser i energimarkedet vil 

reduseres desto nærmere driftstimen reserven anskaffes. Videre vil hyppige oppkjøp øke sannsynligheten 

for at de rimeligste reservene velges i løpet av perioden.  

                                                      
10 Statnett har i dag en administrativ løsning for videresalg av FCR til andre nordiske TSOer når prisforutsetningene og kjøpsønske 

er tilstede og overføringskapasiteten tillater det. 
11http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Plan%20to%20increase%20automatic%20Fre

quency%20Restoration%20Reserve%20(aFRR).pdf 
 

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Plan%20to%20increase%20automatic%20Frequency%20Restoration%20Reserve%20(aFRR).pdf
http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Plan%20to%20increase%20automatic%20Frequency%20Restoration%20Reserve%20(aFRR).pdf


25 
 

Prisene i kapasitetsmarkedet vil ved oppstart være gitt av tilbudte priser for de aksepterte budene, såkalt 

pay-as-bid. De nordiske TSOene er enige om å gå over til prisfastsettelse basert på marginalpris innen to 

år etter oppstart av markedet. 

Ved oppstart vil aFRR aktiveres på samme måte som i dag; proporsjonalt til kapasiteten, såkalt pro-rata. 

Etter innføring av aFRR aktiveringsmarked (se eget tiltak) vil tilslag i kapasitetsmarkedet forplikte 

leverandøren til å levere bud i aktiveringsmarkedet. 

Det justerte nordiske markedet for reservekapasitet aFRR har planlagt oppstart medio 2019. 

 

Etablere nordiske kapasitetsmarked for mFRR (RKOM), inkl. nedregulering  

De nordiske TSOene har inngått avtale om å utvikle felles marked for kjøp av reservekapasitet med 

tilhørende markedsbasert reservering av handelskapasitet for mFRR. Kapasitetsmarkedet for aFRR er en 

del av den nordiske avtalen om utviklingen mot ny nordisk balanseringsmodell. Markedsdesignet er under 

vurdering, og så langt ikke avklart. 

I likhet med planlagt kapasitetsmarked for aFRR har de nordiske TSOene intensjon om daglige kjøp av 

reserver kvelden før elspotmarkedet klareres, dvs. D-2. Dette vil bidra til en mer optimal disponering av 

ressursene og en mer effektiv reserveportefølje. Usikkerheten omkring alternativkostnaden for disponering 

av produksjonsapparatet knyttet til ukjente priser i energimarkedet vil reduseres desto nærmere driftstimen 

reserven anskaffes. Videre vil hyppige oppkjøp øke sannsynligheten for at de rimeligste reservene velges 

i løpet av perioden.  

Det planlagte nordiske kapasitetsmarkedet for mFRR vil bidra til at systemdriftens behov for både 

nedreguleringsressurser og oppreguleringsressurser kan sikres på en effektiv måte. 

Prisingsmetodikk er så langt ikke avklart. Statnett mener at marginalpris er mest effektiv og derfor bør 

legges til grunn. 

Systemansvarlig har behov for å kunne regulere balansen i kraftsystemet i begge retninger. Dagens norske 

regelverk setter krav til tilgjengelige ressurser kun for oppregulering, dvs. økning av produksjon eller 

reduksjon av forbruk i systemet. Vi har erfart situasjoner med mangel på manuelle nedregulerings-

ressurser, dog så langt i begrenset omfang. Vi forventer imidlertid at dette vil bli en økt utfordring fremover 

med mer uregulerbar kraftproduksjon og flere kabelforbindelser tilknyttet det nordiske synkronsystemet, og 

det blir et økt behov for å sikre at tilstrekkelige nedregulerings-ressurser blir tilgjengelig for TSOene i 

operativ drift.  

Markedet for reservekapasitet mFRR har planlagt oppstart i løpet av 2019. 

 
Innføre moderne ACE aktiveringsmarked for mFRR - nordisk  

I dag styres aktiveringene av mFRR for hele det nordiske synkronområdet av driftssentralene til Statnett og 

Svenska Kraftnät. I forbindelse med utviklingen av ny nordisk balanseringsmodell vil dette endres og alle 

TSOene vil selv bestemme behovet for mFRR-aktiveringer i sine egne budområder.  

Behovene for mFRR fra alle budområdene i Norden vil koordineres i en sentral optimaliseringsfunksjon 

som sikrer at de billigste budene blir aktivert først, og at tilgjengelig overføringskapasitet utnyttes samtidig 

som overføringsgrensene mellom områdene overholdes.  

TSOene vil forsøke å aktivere mFRR proaktivt. Det vil si at man baserer aktiveringene på prognoser for 

fremtidig ubalanser. For å få til dette deltar Statnett og Svenska Kraftnät i et forskningsprosjekt i regi av 

Optimeering for utvikling av ubalanseprognoser (se eget tiltak). TSOene vil melde inn behov hvert 15. 

minutt, og den sentrale optimeringen vil finne en optimal nordisk løsning like ofte. TSOen vil ha mulighet til 

å aktivere mFRR også mellom disse faste aktiveringstidspunktene. 

Endringene vil primært medføre endringer for TSOene. Prisfastsettelse og andre sentrale 

markedsparametere vil ikke endre seg i nevneverdig grad. Aktiveringsløsningen for mFRR vil sørge for en 

mer presis avregning mellom TSOene noe som være med å sikre norsk verdiskaping og sørge for at alle 

aktørene har riktige insentiver.  
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Den nye måten å bestemme mFRR aktiveringer på er i tråd med utviklingen mot en felles-europeisk løsning 

for mFRR gjennom MARI-plattformen og europeiske standardprodukter (se egen tiltaksbeskrivelse).  

Balansemarkeder og handelsavtaler i Norden for automatisk og manuell FRR vil videreutvikles i henhold til 

nye europeiske krav. Eksisterende samarbeid vil bli ytterligere formalisert og vi vil få mer harmoniserte 

produkter, vilkår for deltakelse i balansemarkeder og metoder for reservasjon av overføringskapasitet.  

Utviklingen legger til rette for økt utveksling, også med markedsområder utenfor Norden. Dette vil bidra til 

bedre ressursutnyttelse på tvers av land, og med dette økt verdiskaping.  

Endringene i det nordiske aktiveringsmarkedet for mFRR har planlagt oppstart medio 2020. 

 

Innføre moderne ACE aktiveringsmarked for aFRR – nordisk 

aFRR aktiveringsmarked er en viktig del av utviklingen mot en ny nordisk balanseringsmodell og 

balanseregulering per budområde i Norden (mACE) (se eget tiltak), som er avtalt mellom de fire nordiske 

TSOene. Med mACE vil man kunne aktivere aFRR i et annet område enn der ubalansen er såfremt det er 

tilgjengelig overføringskapasitet.  

I et aktiveringsmarked vil tilbyderne av aFRR kunne levere bud med energipris på samme måte som i 

dagens regulerkraftmarked. Budene vil bli aktivert i prisrekkefølge når det er tilstrekkelig kapasitet i nettet. 

Aktørene kan levere bud i aktiveringsmarkedet også uten å ha fått tilslag i kapasitetsmarkedet. Prisen i 

markedet settes av det dyreste aktiverte budet; marginalpris. Områder uten flaskehals vil ha lik pris.  

Aktiveringsmarkedet for aFRR utvikles i tråd med utviklingen mot en felles-europeisk løsning for aFRR 

gjennom PICASSO-plattformen og europeiske standardprodukter (se egen tiltaksbeskrivelse). 

Nordisk aFRR aktiveringsmarked har planlagt oppstart i 2021. 

 

Integrere europeiske aktiveringsmarkeder for FRR  

De nordiske TSOene har i lang tid samarbeidet om et felles nordisk regulerkraftmarked. I 2017 startet to 

europeiske implementasjonsprosjekter som skal utvikle europeiske markedsplattformer for aFRR og 

mFRR. Markedsplattformene skal optimere aktivering av reserver på tvers av landegrenser, basert på felles 

budlister, aktiveringsbehov i budområder og tilgjengelig overføringskapasitet mellom disse.  

Prosjektet for aFRR-plattformen har navnet "Platform for the International Coordination of Automated 

Frequency Restoration and Stable System Operation" (PICASSO) og prosjektet for mFRR-plattformen 

"Manually Activation Reserves Initiative" (MARI). Statnett deltar aktivt i disse prosjektene for å bidra til at 

viktige hensyn knyttet til det norske og nordiske kraftsystemet blir ivaretatt. Vi vil sammen med de andre 

nordiske systemoperatørene finne løsninger for hvordan Norden best kan slutte seg til slike plattformer.  

Europeiske TSOer, som i dag benytter seg av reserver med en tregere aktiveringstid enn mFRR, såkalte 

restoration reserves (RR), arbeider også med å etablere et felles marked. De nordiske TSOene har 

foreløpig ingen konkrete planer om å ta del i denne markedsplattformen, men vurderer muligheten løpende. 

Felles europeiske markeder for aFRR og mFRR innebærer innføring av standardprodukter med klart 

definerte egenskaper. Den enkelte TSO kan i tillegg definere spesifikke produkter for internt bruk, men det 

er en klar intensjon at det meste av balanseringen innenfor ENTSO-Es område skal skje ved bruk av 

standardproduktene. Innføringen av standardprodukter legger til rette for utveksling av balansetjenester 

mellom land og vil bidra til bedre ressursutnyttelse gjennom at de billigste ressursene på tvers av land kan 

brukes til balansering og gjøre det mulig for norske leverandører av balansekraft å delta i andre europeiske 

markeder.  

En effektiv utveksling av balansetjenester mellom områder forutsetter at det er klart definert hvor lang tid 

det skal ta fra TSOen gir beskjed til produktet aktiveres, hvor lang tid det tar å komme til full ytelse (ramping), 

minimum og maksimumsvarighet osv. I høringsforslaget har europeiske TSOer foreslått ett 

standardprodukt for aFRR med maksimal aktiveringstid på 5 minutter, der 7,5 minutters aktiveringstid kan 

aksepteres frem til 18 desember 2025, og ett standardprodukt for mFRR med maksimal aktiveringstid på 

12,5 minutter. I tillegg må regler for aktivering, prissetting og avregning defineres for å kunne utveksle 

reserver, forutsatt at det er tilgjengelig overføringskapasitet. Innsending av bud og bestilling av aktivering 

vil fortsatt skje mellom den lokale TSO og tjenestetilbyderen. 
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Utviklingen av nordiske kapasitets- og aktiveringsmarkeder for aFRR og mFRR vil skje i henhold til de nye 

europeiske kravene. I henhold til forordningen for balansering (EB) skal TSOene levere et forslag til 

implementasjonsrammeverk for markedsplattformene innen 18.12.2018, samt forslag om 

standardprodukter, prissetting og reservenes aktiveringsformål. Guidelines sier at markedsplattformene for 

aktivering av FRR-produkter skal være implementert tre år etter at forslaget er godkjent av europeiske 

regulatorer, dvs. ca. Q4 2021. Dette er en meget ambisiøs tidsplan. 

 

Revidere vilkår for reservemarkedene  

Vilkårene vil bli justert jevnlig fremover, da markedsutviklingen og forbedringer vil skje i steg.  

Det som her er spesifisert er utvikling av beskrivelsen av prosesser, krav til deltagelsen i markedene og 

oppfølgingen av dette. Forbedret beskrivelse og tydeliggjøring vil bidra til at det er enklere for nye aktører 

å vurdere hva som skal til for å delta i reservemarkedene og til å synliggjøre hvordan like prinsipper gjelder 

for ulike typer aktører. Alle endringer i markedsdesign for øvrig vil også føre til vilkårsendringer, men dette 

er dekket gjennom de ulike tiltakene for utviklingen av reservemarkedene (f.eks. overgang til D-2 marked). 

Piloter og prøveordninger bidrar til å identifisere barrierer og muligheter, for nettselskaper og 

markedsaktører, for å for bedre å skjønne deres vurderinger og behov knyttet til å kunne tilrettelegge for 

mer fleksibilitet i kraftsystemet. Vilkårene skal være teknologinøytrale.  

Dialog med andre nordiske TSOer, nordiske regulatorer, nettselskaper på underliggende nettnivå og 

markedsaktører er sentralt. 

 

Utvikle metode og prosess for prekvalifisering av leverandører av balansetjenester 

Statnett vil over tid utvikle prekvalifiseringsprosessene for leverandører av FCR og FRR. Dette gjøres for å 

møte et økt behov transparente regler og for å sikre nødvendig funksjonalitet og tilgjengelighet, samt å 

oppfylle kravene som stilles til prekvalifisering i den nye europeiske forordningen for systemdrift (SO).  

Prekvalifiseringen innebærer at samtlige leverandører av FCR og FRR formelt må søke TSO om å kunne 

delta i balansemarkedene. Leverandøren skal kunne demonstrere at egne enheter/stasjonsgrupper 

oppfyller tekniske krav for leveranse og krav til tilgjengelighet. 

Statnett planlegger at kravet om prekvalifisering i første omgang gjelder leveranser fra anlegg som ikke 

tidligere har levert det aktuelle produktet. I første omgang innebærer dette at prosessen for hvordan en 

aktør skal få et nytt anlegg godkjent for leveranse av et produkt. Det forventes at disse kravene vil bli mer 

detaljerte etter hvert, og at de i stor grad vil bli drevet av utviklingen av de ulike systemtjeneste produktene. 

En del av denne utviklingen er å klargjøre hvordan DSOene skal involveres ved prekvalifisering av 

leverandører tilknyttet deres nett. 

Vurdere nye krav til stasjonsgruppeinndeling  

Stasjonsgrupper benyttes i stor grad i balansemarkedene, og aktivering skjer på stasjonsgruppenivå. Det 

finnes i dag rundt 400 stasjonsgrupper med svært ulik størrelse. I utgangspunktet skal stasjonsgruppene 

reflektere flaskehalser i nettet, men siden utformingen og inndelingen er historisk betinget, kan det oppstå 

flaskehalser innad i en stasjonsgruppe. Et eksempel som illustrerer dette, er at hele BKK-området er én 

stasjonsgruppe. Videre kan hver stasjonsgruppe bare være tilknyttet én balanseansvarlig, og bud fra en 

stasjonsgruppe inneholder som oftest flere aggregat. Dersom noen av aggregatene endrer sin 

balanseansvarlige, må derfor stasjonsgruppen splittes opp.  Forbruk som deltar i balansemarkedene utgjør 

egne stasjonsgrupper.  

Det finnes ingen entydige kriterier for hva som er en god stasjonsgruppe og når man kan definere nye. 

Statnett ser derfor behov for å gjøre en gjennomgang av kriterier for stasjonsgruppeinndeling. Målet er å 

utforme kriterier for stasjonsgruppeinndeling som både legger bedre til rette for eksisterende produksjon 

og forbruk, aggregering av mindre enheter, fremtidig flaskehalshåndtering og informasjonsutveksling med 

DSOene. Det kan bli aktuelt å splitte opp dagens stasjonsgrupper til mindre enheter (f.eks. stasjoner) i 

budgivningen, eller kreve informasjon om lokalisering av hver enkelt ressurs som inngår i et bud fra en 

stasjonsgruppe. 

Statnett vil søke dialog med bransjen i dette arbeidet. Det er blant annet viktig for oss å og i størst mulig 

grad tilrettelegge for produsentenes behov ved produksjonsplanlegging.  
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Tilpasse vilkår og avregningssystemer til nye markedsroller (BRP/BSP)  

Den europeiske retningslinjen for balansering, Commission Regulation (EU) 2017/2195, definerer rollene i 

balansemarkedene, blant annet "balancing service provider" (BSP) og "balance responsible party" (BRP). 

Retningslinjen tydeliggjør aktørenes rettigheter og krav, blant annet vedrørende oppgjør og tilbud av 

balansetjenester, som skal spesifiseres i nasjonale vilkår. De nasjonale vilkårene skal utvikles av TSO og 

forelegges den nasjonale reguleringsmyndigheten for godkjennelse.  

Statnett vil oppdatere dagens vilkårsdokumenter for balansemarkedene og balanseavregning iht. gjeldende 

krav. Det vil også være relevant å se på behov for endringer i dagens nasjonale reguleringer, der forskrift 

om systemansvaret i kraftsystemet (fos) og avregningsforskriften er relevante. Implementeringen av den 

europeiske retningslinjen for balansering vil blant annet medføre følgende endringer knyttet til dagens 

vilkår: 

• Aktører må være prekvalifisert som leverandør av balansetjenester (BSP) for å kunne delta i 

balansemarkedene 

• Leverandør av balansetjenester (BSP) skal kunne tilby TSO sine tjenester direkte 

• Oppgjøret av kjøp og salg av balansetjenester skal kunne gjøres direkte mot leverandør av 

balansetjenester (BSP) 

Statnett vil løpende informere norske aktører om utviklingsarbeidet og høringer. 

Nye vilkår i RKOM og RK som følge av erfaringene fra prøveordning i NO1 for RKOM 

Statnett har behov for å øke reservevolumet i NO1, som er området i Norge med høyest forbruk og lavest 

tilgang til regulerbar produksjon. Vi gjennomførte derfor vinteren 2017 (januar/februar) og vintersesongen 

2018 en prøveordning med unntak i Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) og Regulerkraftmarkedet (RK) 

for NO1. Gjennom prøveordningen ønsket vi å øke kunnskapen hos Statnett og i bransjen om muligheter 

og barrierer for tilgang til mer/ny fleksibilitet.  

Prøveordningen i 2017 ble utvidet med sesongen 2017/18 på grunn av behov for ytterligere volum i NO1, 

og fordi januar og februar 2017 var mild med lavt behov for aktiveringer av reserver. Målet med utvidelsen 

var å få erfaring med unntakene i en mer krevende driftssituasjon før eventuelle ordninger gjøres 

permanente. Vi hadde også som mål å teste nye rutiner/løsninger før vi foreslår nasjonale løsninger.  

Prøveordningen i 2017 gav økte reservevolum i NO1 med gjennomsnittlig 60 MW i perioden ordningen 

varte12.  I vintersesongen 2017/18 var snittet 46 MW for RKOM dag og 32 MW for RKOM natt for perioden 

ordningen varte. Sesongen 2017/18 innebar en krevende driftssituasjon, med utkobling av fleksibelt forbruk 

to ganger. Vi fikk da testet effekten av samtidighet hos fleksibelt forbruk med rett til redusert tariff og 

deltagelse i RKOM.  

Erfaringene fra prøveordningen brukes nå som underlag for vilkårsrevisjon av RKOM- og RK-vilkår. Vi 

foreslår at aktører som er med i ordning for redusert tariff for fleksibelt forbruk kan delta i RKOM, og da 

med krav om informasjonsflyt til nettselskap og egne regler for avkortning. For RK-vilkår foreslår vi at inntil 

et bud fra og med 5 MW til 9 MW er tillatt per stasjonsgruppe i NO1. Det foreslås videre at oppkjøp for 

RKOM-uke deles inn i to, et oppkjøp for helg og et for hverdager, og videre at RKOM sesong kun handles 

for hverdager.   

                                                      
12 Se Thema rapport https://www.thema.no/vellykket-proveordning-ga-okt-tilbud-reserver-fleksibelt-forbruk/ 

https://www.thema.no/vellykket-proveordning-ga-okt-tilbud-reserver-fleksibelt-forbruk/
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Tiltak 2018-22: Videreutvikle støttesystemer og automatisering 
I dette kapitlet presenteres konkrete tiltak som skal bidra til å videreutvikle støttesystemer og 

automatisering. Følgende figur illustrerer gjeldende fremdriftsplaner. 

 

 
 

 
 
Sentrale endringer fra planen presentert i SMUP 2017-21 er: 

 Statnett har stilt krav om at aktører som leverer bud i mFRR markedet må ha støtte for å motta og 

å besvare elektroniske bestillinger for mFRR bud og produksjonsflytting innen utgangen av 2019. 

 Nytt felles prosjekt i Statnett og Svenska Kraftnät for å forbedre prognoser for forbruk og vindkraft. 

 Prioriterte områder for videreutvikling av Fosweb på kort sikt er spesifisert til Fos § 14 søknader og 

Automatisk dataoverføring.  

 Ny kommunikasjonsplattform for markedssystemer er tatt i bruk som standard fra juni 2018. 

 Et nytt tiltak er å implementere ny løsning for innsamling og publisering av 

utilgjengelighetsmeldinger fra nett og/eller produksjon, Nordic Unavaliability Collection System 

(NUCS). 

 Ny modernisert FASIT-versjon er tatt inn i planen. Dette er et arbeid som har pågått siden 2017.    

 

Innføre elektronisk bestilling av mFRR (regulerkraft) og produksjonsflytting 

Det gjennomføres nå en effektivisering av aktivering av mFRR og av produksjonsflytting ved å innføre 

elektronisk bestilling. Dette er prosesser som inntil i dag i hovedsak har blitt håndtert manuelt og sekvensielt 

ved at operatør på Landssentralen ringer norske leverandører av balanse-tjenester. 

Tiltaket legger til rette for reduksjon av minste tillatte budstørrelse i det nordiske mFRR markedet, og er et 

ledd i nordisk harmonisering av markedsvilkår. Redusert budstørrelse er sentralt for å legge til rette for nye 

aktører i mFRR markedet. Redusert tillatt budstørrelse i mFRR markedet vil først innføres når samtlige 

nordiske TSOer har implementert løsninger for elektronisk bestilling av aktiveringer. Budstørrelsene vil bli 

definert i standardproduktene.  

Ved elektronisk bestilling kan reguleringsobjekter aktiveres i parallell i forhold til dagens sekvensielle 

aktivering. Tiltaket vil bidra til økt effektivitet hos TSOene, men vil også legge til rette for at aktørene vil 

kunne effektivisere aktiveringsprosessen. Vi forventer at kvaliteten på registrerte data for aktivering og 

deaktivering vil forbedres med mindre administrativt etterarbeid som resultat.  

Tiltaket forutsetter at aktørene installerer ny programvare for kommunikasjon med TSO (MADES/ECP), og 

sørger for egen systemfunksjonalitet for å motta, godkjenne og å returnere svar på bestillinger fra TSO. 

Det vises til egen tiltaksbeskrivelse for "Innføre ny plattform for ekstern meldingshåndtering 

(MADES/ECP)". Aktørene må sørge for opplæring av sine operatører. 

Prosjektets pilotfase ble avsluttet 30. september 2016. Det ble i november 2016 i samarbeid med aktørene 

gjennomført en evaluering av piloten. Bruk av pilotløsningen ble stoppet fra den 13. juni 2017, som følge 
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av at løsningene for elektronisk bestilling hos de aktuelle aktørene ikke var tilpasset for å håndtere mFRR-

bud med kvantum per kvarter, som da ble innført.  

Ønskede forbedringer i systemløsningene hos Statnett og aktørene ble avklart i januar 2017. Fram til mai 

2018 har Statnett og aktørene, sammen med sine systemleverandører, implementert forbedringer i 

systemløsningene. En høring som omhandlet krav til bruk av elektronisk bestilling for mFRR og 

produksjonsflytting ble avsluttet i september 2017. Basert på høringen har Statnett stilt krav om at aktører 

som leverer bud i mFRR markedet må ha støtte for å motta og å besvare elektroniske bestillinger av 

aktiveringer for mFRR bud og produksjonsflytting innen utgangen av 2019. 

Pr. 8. juni 2018 er systemløsningene for elektronisk bestilling av mFRR aktiveringer og produksjonsflytting 

i bruk mot 10 aktører. Ved utgangen av juni 2018 forventes det at totalt 14 aktører vil delta. Disse 14 

aktørene har til sammen stasjonsgrupper/reguleringsobjekter fordelt i alle de norske elspotområdene. Det 

er planer og forventninger om at ytterligere flere aktører kommer med utover i 2018. Noen av aktørene tar 

i bruk sine AGC (Automatic Generation Control) løsninger og kobler dette mot elektronisk bestilling for å 

effektivisere og å automatisere aktiveringen av sine reguleringsobjekter. 

Statnett vil også utvikle en alternativ og forenklet løsning for elektronisk bestilling av mFRR og 

produksjonsflytting. Plattform for en forenklet løsning er ikke avklart, men en slik løsning vil ikke kunne 

integreres mot andre aktuelle systemer hos aktør som f.eks. handels- og avregningssystemer eller 

EMS/AGC. Dette vil derfor kun være en løsning for aktører med få aktiveringer og en potensiell backup-

løsning for større aktører. Målsetning er å ha en slik løsning vil være på plass innen utgangen av 2019. 
 
 

Utvikle løsninger for bedre prognoser 

Forbedre forbruksprognose og vindkraftprognose - Condor 

Statnett samarbeider med Svenska Kraftnät om å utvikle nye prognoser for forbruk og produksjon. 

Prognosene vil benyttes av sentralene til TSOene samt hos den nordiske RSCen og publiseres på Entso-

Es transparensplattform. 

Tiltaket er viktig for å møte endringene i kraftsystemet knyttet til økt andel vindkraftproduksjon og nye usikre 

forbruksmønstre.  For Statnett er det viktig å ha prognoser med økt geografisk oppløsning og kontinuerlig 

forbedring av og kontroll med kvaliteten på prognosene. 

Prosjektet ble startet opp i januar 2017 og vil vare til juni 2019. Arbeidet er nå i en fase hvor mulige 

løsningskonsepter utredes. 

Utvikle prognose for kortsiktig ubalanse  

Det pågår også et arbeid for å få bedre kontroll på prognosene for utviklingen av ubalansene i kraftsystemet 

for de nærmeste timene. Prognosene som er tilgjengelig for operatørene i systemdriften i dag gir ikke godt 

nok beslutningsgrunnlag for reguleringer eller andre inngrep.  

Bedre prognoser er et nødvendig tiltak for at Statnett skal være beredt på å møte nye utfordringer fremover 

med blant annet større og raskere endringer i ubalansene. Tiltaket er viktig for driftssikkerheten, men vil 

også gjøre balanseringen mer effektiv. Bedre prognoser er en forutsetning for beslutningsstøtte og 

automatisering av balanseringen. Det er behov for data i nær sanntid, og oppdaterte prognoser og planer 

så snart de foreligger. Dataene må gjelde for Norden.  

Ved å kombinere innmeldte planer for produksjon, utveksling og forbruk med data om hvordan ubalansen 

har vært historisk, håper vi å kunne komme frem til bedre og mer pålitelige prognoser.  

Prosjektet har så langt ikke planlagt å innhente ytterligere data direkte fra aktørene. Stadig raskere og 

kraftigere dataverktøy gjør det mulig å behandle store mengder data, og å bruke såkalt maskinlæring til å 

lete etter sammenhenger det ellers er vanskelig å oppdage. Datasystemet vil kontinuerlig observere 

utviklingen i ubalansen, lære seg nye ting om systemet og ta i bruk denne informasjonen til å regne ut en 

til enhver tid oppdatert prognose. Statnett og Svenska Kraftnät er involvert i IMPALA, et FoU-prosjekt i regi 

av Optimeering, støttet av Forskningsrådet som vil utvikle en slik metode.  

FoU-prosjektet startet i 2017, og varer inn i 2019. Løsninger for prognosering av ubalanser er viktig i den 

nye nordiske balanseringsmodellen, og er planlagt tatt i bruk gradvis fra 2019. 
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Videreutvikle webportal Fosweb  

Fosweb er en felles webportal for dialog mellom konsesjonærene. Gjennom Fosweb har Statnett lagt til 

rette for at konsesjonærene mer effektivt enn tidligere kan rapportere inn egne kraftsystemdata. 

Konsesjonærer skal gjennom denne portalen søke om driftsstans, rapportere inn feil (fasitrapportering) og 

melde inn endringer til kraftsystemdata.  

Konsesjonærenes og Statnetts ansvar når det gjelder kraftsystemdata fremgår av forskrift om 

systemansvaret (fos), og Fosweb er sentralt med henblikk på å oppfylle kravene som stilles i forskriften. 

Fos § 14a pålegger konsesjonærer for nett- og produksjonsanlegg å rapportere anleggsdata til Statnett 

som systemansvarlig.  

NVE har endret kravet til innrapporteringen av tekniske vedlegg til kraftsystemutredningene (KSU) med 

kraftsystemdata, slik at dette nå skal skje via at KSU-ansvarlig kan hente disse dataene ut av Fosweb. Med 

dette får bransjen ett sted mindre å rapportere. Arbeidet med å oppdatere og komplettere kraftsystemdata 

via Fosweb blir dermed også viktig for KSU-ansvarlige med tanke på å forbedre og effektivisere underlaget 

for KSU og rapporteringen til NVE.  

Statnett vil i et samarbeid med konsesjonærene løpende gjennomføre forbedringer og videreutvikle Fosweb 

for at portalen skal bli så god og effektiv som mulig. Vi tilstreber å legge til rette for at konsesjonærene 

enkelt skal gjenfinne og bruke allerede registrerte kraftsystemdata på tvers av ulike paragrafer i fos. 

Modul i Fosweb for innsending av fos § 14-søknader  

Statnett vil forbedre systemer og rutiner knyttet til behandlingen av fos § 14-søknader. Det arbeides nå med 

å utvide Fosweb med en modul for å sende inn fos § 14-søknader. Formålet er å få en mer effektiv og 

automatisert søknadsprosess, hvor søknadsinformasjonen tilpasses tiltaket som skal gjennomføres og all 

informasjon meldes inn via Fosweb.  

På sikt ønsker vi at informasjon fra fos § 14-søknader kobles mot andre moduler i Fosweb, eksempelvis 

mot kraftsystemdata og konsesjonsdatabasen, for å unngå dobbeltarbeid for konsesjonærene.  

Planen er å ha en modul for fos § 14-søknader klar for bruk i løpet av vinteren 2018/19. 

Automatisk dataoverføring til Fosweb  

Statnett arbeider også med å utvikle en løsning for å forenkle og automatisere datarapporteringen, ved 

automatisk dataoverføring til Fosweb (Autofos). En slik løsning vil redusere risiko for feilrapportering og 

øke konsistensen mellom data i Fosweb og konsesjonærenes egne systemer. Det vil være store 

besparelser ved at data ikke lenger rapporteres manuelt i parallelle systemer. 

Konsesjonærene har i stor grad behov for å registrere de samme anleggsdata i egne anleggsregister 

og/eller driftssentralsystemer. I dag innebærer dette en manuell dobbeltregistrering i både eget system 

(egne systemer) og i systemansvarliges løsning for innrapportering av anleggsdata, Fosweb. Ved revisjon 

av systemansvarsforskriften i 2017, med virkningsdato 1.7.2018, innførte NVE en ny paragraf som pålegger 

systemansvarlig å utvikle effektive systemer for innrapportering av data.  

Planen er å ha en automatisert løsning på plass ila første kvartal 2019.  

 

Etablere felles nordisk/europeisk nettmodell (CGM)  

Det europeiske regelverket for kapasitetsallokering og flaskehalshåndtering (CACM) krever utvikling av en 

felles nettmodell (Common Grid Model, CGM) for Norden og i prinsippet også for hele Europa. Denne skal 

brukes til koordinering av driftsstanser, driftssikkerhetsberegninger og kapasitetsfastsettelse for 

tidshorisonter fra ett år fram til intradag. Formålet er både å øke driftssikkerhet og bedre 

kapasitetsutnyttelse under økende usikkerhet. Felles nettmodell er en forutsetning for implementering av 

flytbasert markedskobling (se eget tiltak). 

Nettmodellen (CGM) blir laget ved å slå sammen hver TSO sin individuelle modell (IGM), til en felles modell 

som dekker en større region. Det skal også utføres beregninger for lengre tidshorisonter, blant annet en 

uke og et år frem i tid. Dette følger av forordningen for systemdrift (SO GL). For disse tidshorisontene skal 

det utføres driftsstanskoordinering og driftssikkerhetsberegninger.  
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Dette vil i praksis bli utført i europeiske regioner, hvor Norden er et slikt område. For dette formålet har det 

blitt opprettet et kontor i København, Nordic Regional Security Coordinator (NRSC), hvor de ansatte 

hovedsakelig har blitt rekruttert fra de nordiske TSO-ene. Dette kontoret er i ferd med å etablere de 

nødvendige prosessene og verktøyene som må på plass for å kunne levere tjenestene de er forpliktet til. 

Grunnet strenge krav til informasjonssikkerhet har oppstart av innsending av data til det nordiske kontoret 

blitt forsinket, og man har ikke kunnet levere tjenester til TSO-ene som forutsatt. Dette er nå i ferd med i 

løse seg og det forventes at de første felles nordiske CGM-ene vil være på plass i løpet av høsten 2018. I 

det videre arbeidet skal den nordiske CGM benyttes som input for verktøy for flytbasert markedskobling og 

driftssikkerhetsanalyser. Dette verktøyet skal etter planen anskaffes og testes av NRSC i løpet av 2019.  

For markedsaktørene kan tiltaket medføre krav om flere data, men først og fremst større krav til kvalitet på 

data og tidligere frister for levering av planer.  

 

Innføre ny kommunikasjonsstandard for driftssentral-systemer (ICCP)   

For utveksling av driftsinformasjon mellom Statnetts driftssentralsystemer og andre driftssentralsystemer 

benyttes primært kommunikasjonsprotokollen Elcom. Kommunikasjonsprotokollen IEC 60870-6TASE.2 

(ICCP) er også tatt i bruk, men foreløpig i mindre skala. Elcom brukes også for overføring av 

driftsinformasjon mellom diverse driftssentralsystemer i Norge. 

Vedlikeholdet av Elcom blir stadig mer krevende. Kompetansen på protokollen blir dårligere og 

vedlikehold/forbedringer utføres i praksis ikke lenger. Det er krevende og kostbart å implementere 

løsningen hos nye leverandører. Statnett bærer i dag kostnaden for løpende oppdatering av Elcom master 

modell, men vil terminere dette senest ila. 2019.  

Det er nødvendig å gå over til en ny standardisert protokoll som støttes av leverandørene av SCADA-

systemer. Elcom vil derfor erstattes med ICCP for utveksling av informasjon mellom driftssentralsystemer. 

Med dette kan vi unngå særnorske løsninger, og basere oss på en utbredt internasjonal standard det finnes 

bred kompetanse på. ICCP er en utprøvd kommunikasjonsprotokoll som vil forenkle leveransene fra 

leverandører, redusere behovet for skreddersøm og vil gi redusere kostnader på sikt. Endringer i ICCP-

standarden, f.eks. sikkerhetsoppdateringer, ivaretas av den enkelte leverandør.  

Statnetts driftssentralsystem støtter den nye protokollen, og vi vil fortløpende etablere ICCP-forbindelser 

mot våre partnere. Nye driftssentralsystemer eller større systemoppgradering hos våre partnere må derfor 

ta høyde for å kunne kommunisere med Statnett via ICCP. Siste frist for utfasing av Elcom og overgang til 

ICCP mot Statnett er 1.12.2019, noe som også blant annet er kommunisert i FIKS 2012.  

Statnetts nye driftssentral vil støtte autentisering og kryptering av ICCP-forbindelser iht. standarden IEC 

62351-4. Statnett har egen PKI13 løsning til å generere sertifikater som sikrer ICCP-forbindelser, og vil 

kunne distribuere disse til partnere på en sikker måte. Statnett stiller per i dag ikke krav om autentisering 

og kryptering av ICCP, men det er sannsynlig at et slikt krav vil komme. 

 
Innføre ny kommunikasjonsplattform for markedssystemer (MADES/ECP)  

Statnett har tatt i bruk en ny plattform for ekstern meldingshåndtering, satt i drift i juni 2018. Denne baseres 

på ENTSO-E standard for markedsmeldinger – Market Data Exchange Standard (MADES), og 

implementert ved bruk av Energy Communication Platform (ECP). 

En viktig dimensjon har vært å få en sentralisert administrasjon for meldingsutveksling slik at det enkelt kan 

forvaltes hvem som kan kommunisere med hvem, og hvilke tjenester de skal ha tilgang til. I tillegg benytter 

ECP en ensartet metode for å sikre meldinger ved bruk av PKI og sertifikater som administreres sentralt 

av ENSTO-E for hele ECP-domenet. Denne metoden benyttes på alle typer meldinger. I tillegg er det 

implementert antivirus-kontroll.  

Frem til i dag, og også i en periode fremover går en rekke av meldingene mellom Statnett og 

markedsaktørene ved bruk av ulike tjenester.  E-post protokollen SMTP benyttes fortsatt i et ganske stor 

                                                      
13 Public key infrastructure (PKI) er et rammeverk for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater over datanettverk. 
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omfang, og da ofte i kombinasjon med EDIFACT. Det er en uttrykt målsetning om å få avviklet bruken av 

EDIFACT, og også andre ulike protokoller slik at ECP gir størst mulig verdi for hele verdikjeden.  

Tiltaket er godt mottatt av aktørene, og systemleverandørene har gjort tilpasninger i aktørenes fagsystemer 

for å støtte ECP og CIM XML. I første fase har Brady og Powel implementert funksjonalitet for elektronisk 

bestilling av reservekraft/produksjonsflytting og -glatting ved bruk av ECP for 15 balanseaktører.  Aktørene 

har installert ECP lokalt, for å kommunisere med TSO, og sørget for egen systemfunksjonalitet og 

kompetanse for å håndtere kommunikasjon med og bestillinger fra TSO. Flere av aktørene har også utviklet 

lokale løsninger for å automatisere videre mot sine SCADA-systemer.  

Fremover vil alle markedsaktører, både balanse- og nettaktører bli eksponert for tjenester hvor Statnett tar 

i bruk meldingsformidling over ECP.  

 

Nordic Unavaliability Collection System (NUCS)  

De nordiske TSOer har besluttet å etablere en løsning, Nordic Unavaliability Collection System (NUCS), 

for innsamling og publisering av utilgjengelighetsmeldinger fra nett og/eller produksjon.  Dette som en 

konsekvens av den europeiske Transparensforskriften og en fremtidig situasjon med flere børsaktører i det 

nordiske markedet. Dette blir en tjeneste som er fritt tilgjengelig for alle markedsaktører. 

I henhold til Transparensforskriften er anleggsansvarlige (nett/produksjon/forbruk) forpliktet til å gi 

informasjon til markedet om planlagt og oppstått avvik som kan påvirke markedet.  NUCS vil bli benyttet til 

dette. Deretter vil TSO behandle og videresende informasjonen til ENTSO-E Transparency Platform (TP). 

Informasjonen vil også bli publisert på en nettside, og dette kan igjen bli bekreftet overfor ACER og REMIT-

forordningen. 

NUCS blir etablert for det nordiske markedet. Aktørene, bortsett fra TSO'er kan likevel velge å benytte 

eksisterende tjenester som NordPool UMM.  Dette må skje i samråd med TSOen i markedsområdet, slik 

at ansvaret er tydelig definert for å oppfylle kravet i forskriften. 

NUCS blir en kostnadsfri tjeneste, og vil tilby et enkelt web-grensesnitt i tillegg til maskin-til-maskin 

grensesnitt for samhandling med brukere.  ECP er den foretrukne kommunikasjonskanal, og Statnett og de 

nordiske TSO'er vil knytte løsning og kommunikasjonskanal i sammen på en ensartet måte. 

De nordiske TSO'er kommer til å ta tjenesten i bruk sent i 3. kvartal 2018. 

 

Neste generasjon FASIT i Fosweb – FASIThub  

En ny og modernisert FASIT-versjon for bruk av aktørene i det norske kraftsystemet er under utvikling. 

FASIT (Feil- og avbruddstatistikk i totalnettet) har vært i bruk siden 1995, med en god del inkrementelle 

endringer fram til nå. Blant annet håndteres KILE-beregning og -rapportering gjennom FASIT-systemet.  

Kravspesifikasjonen er gjennom bransjeprosjektet "Neste generasjon FASIT" fornyet og forbedret, og NVE 

har i endringen i Fos som gjelder fra 1.1.2019 forutsatt at aktørene har tilgjengelig IT-system til å rapportere 

feil og avbrudd iht. den nye kravspesifikasjonen. Det nye FASIT-systemet inkluderer systemansvarligportal 

i Fosweb for mottak og kontroll av FASIT-rapporter fra konsesjonærene, samt sporbar utveksling av 

informasjon mellom aktører som er berørt av samme hendelse. Denne portalen har fått navnet FASIThub, 

og utvikles hos Statnett. Som en del av dette vil også statistikker og datagrunnlag for egne søk om 

driftsforstyrrelser, feil og avbrudd bli gjort tilgjengelig for aktørene gjennom Fosweb og et nytt infotorg. Dette 

inkluderer alle historiske FASIT-rapporter, som vil bli konvertert til det nye rapporteringsformatet og migrert 

inn i den nye landsdatabasen i FASIThub.  

ECP vil bli benyttet som kommunikasjonskanal mellom FASIT programvare og FASIThub, samt mellom 

konsesjonærenes FASIT-programmer. (Se eget tiltak om ECP.)  

Som en del av prosjekt Neste generasjon FASIT vil også programvaren til Statnett som konsesjonær bli 

fornyet, og det vil fra 2019 bli et skarpt skille mellom dette og systemet for systemansvarligoppgavene 

knyttet til Fos § 22 (FASIThub). I tillegg utvikles det en oppdatert versjon av FASITweb under Fosweb, som 

er et forenklet FASIT registrerings- og rapporteringssystem for kraftprodusenter og også for sluttbrukere 

tilknyttet regional- og transmisjonsnettet fra 2019. 

Ny og modernisert FASIT-versjon bli tatt i bruk av aktørene i det norske kraftsystemet fra 2019. 
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