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Elektrisk verdiskaping 

Energisystemene over hele verden er i en voldsom utvikling. Elektrisk kraft får en stadig 

viktigere rolle i energisystemene og en stadig større andel av denne kraften skal 

produseres fra fornybare kilder. Denne rapporten viser hvordan Statnett legger til rette 

for verdiskaping i det rommet som skapes av en europeisk energisektor preget av store 

omveltninger. 

I Tyskland står solkraft for en stadig større markedsandel og i flere timer har denne produksjonen dekket opp mot 

halvparten av det tyske kraftforbruket. Flere europeiske land bygger nå ut vind og andre uregulerbare energikilder. Dette 

utfordrer kraftsystemene, og systemoperatørene må hele tiden utvikle egne systemer og infrastruktur for å møte denne 

utviklingen. 

Behovene for systemtjenester er stadig økende, samtidig som de "skitne" kraftverkenes rolle som leverandør av slike 

tjenester er på retur. Hvordan skal vi sikre god og forutsigbar strømleveranse i et system hvor vi er avhengige av at det 

blåser eller at solen skinner? 

Sterkere nett - En stor og viktig del av svaret er at vi trenger mer, bedre og mer moderne nett. I hele Europa er det store 

planer for nye kraftlinjer som binder sammen ulike regioner.  I Norge er Statnett godt i gang med å bygge neste generasjon 

sentralnett, noe som betyr nye linjer, spenningsoppgradering til 420kV og flere mellomlandsforbindelser. 

Smartere teknologi - Sammen med nye nettinvesteringer får vi bedre teknologiske løsninger. Raskere effektendring på 

utlandskablene, automatiske sekundærreserver, ny kabelteknologi og systemvern gir økt nettkapasitet og mulighet for 

handel med nye produkter. 

Bedre marked - Full utnyttelse av kraftnettet får vi når også markedet utvikles i takt med infrastruktur og teknologi. Det er i 

markedet forbruk og produksjon bestemmes, og insentiver gis. I Statnett jobber vi for eksempel med å etablere en felles 

europeisk markedskobling i både spot- og intradagmarkedet, noe som innebærer inkludering av transportkostnadene ved 

kraftoverføring og omlegginger hos kraftbørsen som kan øke den tilgjengelige nettkapasiteten. Markedet utvikler seg i 

hovedsak langs to akser: geografisk utbredelse og nye harmoniserte produkter. 

Denne rapporten viser noen av verdiskapingsresultatene av Statnetts virksomhet, og hvordan vi jobber for å legge til rette 

for fremtidens verdiskaping – i en fremtid som er usikker, men elektrisk. 

Vi håper du får nytte av rapporten og vil følge utviklingen fremover. En oppdatert versjon vil publiseres hvert år, og nye 

aktuelle tema vil inkluderes i fremtidige utgaver. 

God lesning, 

Auke Lont 
Konsernsjef 
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Sammendrag 
 

 

Denne rapporten presenterer aktiviteter i Statnett som bidrar til samfunnsøkonomisk verdiskaping, uten at det kreves nye 

store tekniske installasjoner. Endringer i eksisterende markeder, nye produkter, internasjonale løsninger og smart drift kan 

øke norsk verdiskaping. Resultatene vil være økte handelsinntekter, sparte investeringer, nye muligheter for handel eller 

lavere systemdriftskostnader, som til slutt vil komme nettkundene til gode i form av riktigere priser eller lavere tariffer. 

 

Noen av tiltakene som beskrives er allerede gjennomført. Systemvern gir økt sikkerhet i kraftnettet, og mer av 

nettkapasiteten gjøres tilgjengelig for markedet. Intradaghandel på NorNed gir bedre muligheter for en effektiv allokering 

av forbruk og produksjon etter at spotmarkedet lukkes. 

 

På kort sikt kan en bedre håndtering av tapene på kablene gjøre at sløsing med energiressursene unngås, kontinuerlig 

ramping gjør at mer kraft kan overføres på kablene, ITC-kostnadene holdes nede og Norden får en felles plattform for 

balanseavregning. Men det kanskje viktigste som skjer i 2013 er at Nordvest-Europa får en felles markedskobling, som 

sørger for at kraften alltid går dit det er størst behov. 

 

På lenger sikt skal resten av Europa bli med i den felles markedskoblingen, og et felles intradagmarked skal samle hele 

kontinentet. Flytbasert markedskobling har potensial til å gi oss en mer effektiv bruk av kraftnettet. 

 

Det presenteres også en oversikt over flaskehalsinntektene fra kablene til Danmark og Nederland, selv om dette strengt tatt 

ikke hører hjemme tematisk. Det har allikevel fått en plass siden mellomlandsforbindelsene er så viktige for stabiliteten i 

det norske kraftmarkedet, enten det er tørrår eller våtår. I tillegg viser flaskehalsinntektene på kablene den marginale 

verdien av overføringskapasiteten, og minner oss på hvorfor vi bør jobbe for å finne europeiske løsninger.  

 

Vi har forsøkt å illustrere verdien av enkelte av tiltakene, men tallene må leses med varsomhet. De færreste av tiltakene vil 

generere sin egen inntektsstrøm – gevinstene vil heller fremkomme som reduserte kostander, eller økte inntekter, andre 

steder i kraftsystemet. Beregningene som presenteres er for det meste basert på kraftsituasjonen de siste årene, og 

eventuell påvirkning på prisene er ikke vurdert. Dette tatt i betraktning vil enkelte verdier være usikre, men tallene kan gi 

en god indikasjon, og begrunnelse, for hvorfor prosjektene er verdt å gjennomføre. 
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Sum negative flaskehalsinntekter: Figuren viser summen av 

negative flaskehalsinntekter per dag på NorNed før og etter 

introduksjonen av priskobling 12. januar 2011. Etter priskoblingen er 

det ytterst få timer der flyten går fra høy pris til lav pris. 

Introduksjon av forbedret 

markedskobling mellom 

Norge og Nederland 

1000 MNOK 
Estimert årlig verdi av priskobling i 

Nordvest-Europa for landene involvert 

Felles kraftmarked i Europa gir riktigere 

flyt i kraftnettet 
Sammen med andre systemoperatører og kraftbørser jobber Statnett for en felles beregning av 

kraftprisene i hele Europa. Dette vil sikre at kraften alltid flyter dit behovet er størst. I løpet av 

2013 skal løsningen lanseres for Nordvest-Europa.   

Norden har lenge hatt et felles 

kraftmarked  
Norge dannet sammen med Sverige et internasjonalt 

kraftmarked i 1996, da en ny svensk energilov åpnet for 

et felles norsk-svensk spotmarked. Finland ble med i 

1997, Vest-Danmark i 1999 og Øst-Danmark i 2000. Et 

felles marked betyr at kraftprisene og kraftflyten mellom 

prisområdene bestemmes i én operasjon. Dette gjør 

kraftbørsen Nord Pool Spot gjennom en daglig auksjon, 

der priser og kraftflyt for alle timene neste døgn 

fastsettes 

 

Ved å sikre at kraften flyter til de områder der behovet 

er størst, har det nordiske kraftmarkedet sørget for en 

utjevning av kraftprisene, samtidig som prisusikkerheten 

er redusert. For Norge har kraftmarkedet betydd en god 

pris på overskuddskraft, rimelig kraftimport ved behov 

og en god betaling for vannkraftens gunstige 

egenskaper. 

Markedskobling sikrer at kraften flyter i 

riktig retning 
12. januar 2011 ble det etablert en forbedret 

markedskobling mellom Norge og Nederland, og 

resultatet var umiddelbart synlig på NorNed ved en 

bedre utnyttelse av forbindelsen. 

 

Tidligere ble kapasiteten auksjonert bort til aktører som 

kunne bruke den fritt. Utfordringen for disse aktørene 

var å bestemme flyten før prisene i markedene var kjent. 

Dette medførte at kraften en del av tiden fløt fra 

området med høy pris til området med lav pris, og 

dermed tapte både disse aktørene og kraftsystemet som 

helhet siden dyr kraft ble brukt når billigere kraft var 

tilgjengelig.  

Stort gevinst ved riktigere kraftflyt 
Mellom ulike deler av Europa blir kraftflyten fortsatt 

bestemt før prisene er kjent, og Europa er dermed delt i 

separate markedssoner. Ved å etablere én felles 

beregning av både kraftflyt og -priser vil det sikres at 

kraftproduksjonen blir billigst mulig, og det vil også bli 

lettere å håndtere den store mengden fornybar 

kraftproduksjon som installeres over hele kontinentet. 

 

Thema Consulting Group har estimert den europeiske 

verdien av markedskobling i spotmarkedet til omtrent 

150 millioner euro per år for Nordvest-Europa, og 225 

millioner euro for hele Europa.  Denne studien baserte 

seg på en modell som simulerte det europeiske 

kraftmarkedet både med og uten priskobling. De 

negative økonomiske effektene som har vært observert 

der man ikke hadde et felles marked, ble brukt til å 

estimere kostnadene uten priskobling i Europa. 

Erfaringene fra NorNed tilsier at årlig inntekt til 

kabeleierne kan økes med 15-20 % ved god 

markedskobling. Derfor er utvikling av velfungerende 

spotmarkeder og markedskobling viktig for nye 

forbindelser, som for eksempel Statnetts planlagte kabel 

til UK. 
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Mot et felles kraftmarked i Europa 
Sammen med 12 andre europeiske systemoperatører og 

4 kraftbørser jobber Statnett for å få til et felles 

kraftmarked for hele kontinentet. Dette vil sørge for at 

kraften flyter til de som har størst behov, fra Finnmark i 

nord til Gibraltar i sør.  

 

I første omgang vil det etableres en priskobling i 

Nordvest-Europa i løpet av 2013, som så vil utvides så 

snart andre regioner er klare til å delta. Dette første 

området dekker 75 % av det europeiske kraftmarkedet, 

og inkluderer Norden, Baltikum, Storbritannia, Tyskland, 

Frankrike, Nederland og Belgia. På sikt vil det også 

innføres felles løsninger for intradagmarkedet. Statnett 

er en sentral aktør, og har i en periode ledet arbeidet.  

 

I mai 2013 startet den endelige testingen av løsningen 

for priskobling i Europa. Disse testene vil fortsette utover 

sommeren og høsten 2013. 

 

Felles regler er en forutsetning 
Et felles indre kraftmarked er et sentralt mål for EU. En 

viktig forutsetning for dette er etableringen av felles 

lover og regulering i de nasjonale kraftsystemene. 

Forslag til nye EU-lover skrives av ENTSO-E. Der deltar 

Statnett aktivt for å sikre at norske interesser blir 

ivaretatt. Vi er blant annet opptatt av Norges særstilling 

med kraftproduksjon nesten utelukkende basert på 

vannkraft. Du kan lese mer om dette på side 8. 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    
  

  

  

  

  

  
  

  

    
  

Mange separate kraftmarkeder: I dag er det 

etablert priskobling i enkelte regioner av 

Europa. Statnett jobber sammen med andre 

systemoperatører og kraftbørser for å etablere 

et felles marked for hele kontinentet.  
 

Figuren viser de eksisterende regionene med 

priskobling. Legg merke til hvor mange land 

som mangler i figuren! 

 

Ved bruk av provisoriske løsninger er det 

allerede etablert priskobling mellom Norden, 

og CWE (Central Western Europe), og for deler 

av kapasiteten mellom CWE og UK. I tillegg er 

det åpnet for handel mellom Sverige og Polen, 

og mellom Estland og Latvia. 
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Felles intradagmarked: Figuren viser omsetning i 

intradag mai 2013. Norden har et felles intradagmarked 

med Nederland og Belgia, der norske aktører tok del i 

omtrent 10 % av handelen i mai 2013. I løpet av de siste 5 

årene har omsatt volum i det tysk/østerrikske 

intradagmarkedet blitt 5-doblet. 

Felles intradagmarked gir nye 

muligheter for norske aktører 

Intradagmarkedet gjør det mulig for produsenter og forbrukere å endre planlagt kraftbalanse 

etter at spotmarkedet stenger. Etter arbeid hos blant annet Statnett er nå intradagmarkedene i 

Norden, Nederland og Belgia sammenkoblet. Det gir nye muligheter for norske markedsaktører. 

Spotmarkedet stenger over 30 timer før 

den siste kraften skal produseres 
Spotmarkedet er det viktigste markedet for handel med 

kraft, der det meste av den norske kraftproduksjonen 

omsettes. Dette markedet er organisert som en daglig 

auksjon, der priser og kraftflyt for alle timene neste døgn 

fastsettes. Fristen for å by inn i denne auksjonen er 

klokken 12, det vil si over 30 timer før den siste kraften 

skal produseres eller forbrukes. 

 

Intradagmarkedet gir aktørene mulighet til å handle 

kraft også etter at spotmarkedet stenger. Markedet 

organiseres av Nord Pool Spot, og i motsetning til 

spotmarkedet er det åpent for kontinuerlig handel 

nesten frem til kraften skal leveres. Behovet for dette 

kan blant annet skyldes endringer i forventet forbruk 

eller endringer i prognosene for vindkraft- og 

solkraftproduksjon. For andre gir disse behovene en 

mulighet til å tjene penger på å tilby den nødvendige

 fleksibiliteten. I intradagmarkedet vil 

overføringskapasiteten som ikke er anvendt i 

spotmarkedet gjøres tilgjengelig. Figuren til venstre viser 

omsatte volumer i intradagmarkedet for Norge og resten 

av markedsområdet. Norden har et felles 

intradagmarked med Nederland og Belgia. I 2012 var det 

over 180 000 handler i dette markedet. 

Internasjonal handel gir nye muligheter 

for norske aktører 
Behovet for å endre planlagt kraftbalanse vil være 

forskjellig i ulike deler av kraftsystemet. Om et område 

får større kraftproduksjon enn ventet da spotmarkedet 

stengte, mens et annet får mindre, vil det være en fordel 

å kunne endre kraftoverføringen mellom disse 

områdene. Spesielt vil en stadig økende mengde 

uregulerbar kraft i Europa gi større behov for krafthandel 

etter at spotmarkedet er stengt. Dette gir nye 

muligheter for norsk vannkraft, som kan tilby fleksibilitet 

når det trengs. 

    

  

    

  

    
  

  

    

 

 

 

 

Intradag NorNed: I mars 

2012 ble det åpnet for 

intradaghandel mellom 

Norden og 

Nederland/Belgia over 

NorNed-kabelen 
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Statnett jobber sammen med andre aktører i Europa for 

å etablere et felles europeisk intradagmarked, på samme 

måte som det gjøres for spotmarkedet.  

Intradaghandel på NorNed fra mars 2012  
Norden har lenge hatt et felles intradagmarked, og i 

mars 2012 ble Nederland og Belgia også en del av dette 

markedet gjennom NorNed kabelen.  

I 2012 var hele 76 % av handlene i det samlede 

intradagmarkedet mellom aktører i ulike prisområder. 

Markedsløsningen er basert på den nordiske Elbas-

løsningen, og handelen blir håndtert av kraftbørsene 

APX-ENDEX og Nord Pool Spot sammen med 

systemoperatørene TenneT i Nederland og Statnett i 

Norge.  

I løpet av de første 12 månedene ble det omsatt omtrent 

35 GWh mellom Norden og Nederland/Belgia. 

Kraftimporten til Norden var større enn eksporten, og 

var på omtrent 20 GWh. 

I Norden var det Sverige og Finland som stod for den 

største delen av handelen, og Belgia var største aktør på 

motsatt side av forbindelsen. I Norge var det 

hovedsakelig aktører i Sør-Norge som deltok i handelen. 

Norge med samme lukketid som resten 

av markedsområdet 
Den 26. februar 2013 fikk norske aktører mulighet til å 

handle i intradagmarkedet frem til én time før kraften 

skal leveres, slik det også gjøres i resten av 

markedsområdet. Tidligere stengte markedet i Norge en 

time før resten. Dette kan bidra til å øke 

handelsvolumene i Norge, siden en stor del av 

omsetningen kommer tett opp til driftstimen.

 

 

Omsetning i intradag over NorNed: Figuren over viser volum og omsetning i intradaghandelen over NorNed. 

Dette er handler der en av partene er i enten Nederland eller Belgia, mens den andre parten er i Norden. Den 

totale omsetningen i intradagmarkedet er betydelig større. 
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Omsetning i intradag: Figuren over viser mellom 
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Internasjonal handel med 

balansetjenester øker verdien av ny 

nettkapasitet 

I kraftsystemet må det til en hver tid være balanse mellom forbruk og produksjon. Balansetjenester 

er verktøyet systemansvarlig bruker for å sikre dette, og det ligger en stor verdi i å utveksle disse 

tjenestene med andre områder.  

Kraftmarkedet består av mer enn bare 

handel med energi 
Balanse mellom forbruk og produksjon i kraftsystemet 

sikres i første omgang ved at alle markedsaktørene 

selger og kjøper kraft i spot- og intradagmarkedet 

tilsvarende forventet forbruk og produksjon. I 

driftstimen vil det imidlertid være avvik mellom hva 

aktørene handlet og hva de faktisk gjorde, blant annet 

på grunn av prognosefeil og variasjoner gjennom timen.  

 

Det er Statnetts ansvar som systemoperatør å korrigere 

disse avvikene slik at det blir balanse hele tiden. For å 

ivareta denne oppgaven organiserer Statnett markeder 

for ulike balanseprodukter. Det gir tilgang til de 

nødvendige ressursene, og sikrer at disse vil være 

tilgjengelig når det trengs. Balanseproduktene handler 

om å produsere eller forbruke mer eller mindre kraft, og 

klassifiseres gjerne etter hvor raskt endringen skal 

komme. Når det oppstår en ubalanse i nettet vil de 

raskeste reservene reagere nesten øyeblikkelig. I løpet 

av det første minuttet vil så andre sett med automatiske 

reserver ta over, og på litt lengre sikt vil manuelt 

aktiverte balansetjenester ta systemet tilbake i balanse.  

 

Balansetjenester brukes også til å avlaste flaskehalser i 

kraftnettet, og ved store feilhendelser. I tillegg til 

markeder for rask aktivering av kraftproduksjon, fins det 

også markeder der systemansvarlig sikrer at 

balanseproduktene er tilgjengelig i det behovet oppstår.  

 

 

Felles balansering av det nordiske 

kraftsystemet 
Kraftsystemene i Norge, Sverige, Finland og Sjælland i 

Danmark er sammenkoblet med vekselstrøms-

forbindelser, som innebærer at frekvensen på strømmen 

i hele området er den samme. Vi sier at Norden har et 

felles synkronområde. En egenskap ved et felles 

synkronområde er at lokale ubalanser vil påvirke hele 

området. Kraftsystemet blir dermed i stand til å tåle 

større ubalanser samlet, enn om hvert land var alene., 

På denne måten blir frekvensforstyrrelsene mindre enn 

om Norge var alene.  
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Reservasjonsinntekt er ikke 
inkludert for UK og Nederland 

Estimert verdi av handel: Figuren viser estimert verdi av handel 
med 100 MW automatiske balansetjenester. 
Reservasjonsinntekten er ikke inkludert for Storbritannia og 
Nederland, så den reelle verdien vil være høyere. 

Avvik mellom forbruk 
og produksjon 

Raske reserver 
motvirker videre 

avvik 
Automatisk 

respons retter 
opp ubalansen 

Manuell aktivering av 
trege reserver frigjør de 
automatiske reservene  

En ubalanse oppstår 
 
Etter sekunder: Etter 30 sekunder: Innen 15 minutter: 

Typer av balansetjenester: Det fins ulike typer balansetjenester, også kalt reservekraft. De blir gjerne klassifisert 

etter hvor raskt de responderer. I dag utveksles det alle typer reserver i Norden, og det planlegges utveksling av 

automatiske reserver over de nye kabelforbindelsene. 



 

7 
 

 Økt handel 

2Se Konsesjonssøknad om mellomlandsforbindelser sendt 

OED 15. mai 2013 

I et synkronområde kan også en stor del av ubalansene 

utjevne hverandre. Om det produseres mer enn ventet i 

Sverige, mens det norske forbruket er tilsvarende større 

enn ventet, er det ikke behov for kjøp av 

balansetjenester så lenge det er ledig kapasitet i nettet 

mellom landene.  

 

Det er også fordeler med et internasjonalt perspektiv på 

balansetjenester. Siden det er teknologiske forskjeller 

mellom de ulike kraftsystemene i Norden og Europa vil 

også kostnaden for balansetjenestene variere, noe som 

gjør handel lønnsomt. 

  

I Norden er det et felles marked for reserver med 

manuell aktivering. Dette sikrer at de billigste ressursene 

brukes først, uansett om de kommer fra et finsk 

kjernekraftverk eller norsk vannkraft. En forutsetning er 

imidlertid at det er tilgjengelig nettkapasitet mellom 

tilbyder av tjenesten, og det området som har behov for 

mer eller mindre kraft. I tillegg er det viktig at 

produktene som leveres er standardisert, slik at alle vet 

hva de kjøper og hva som skal leveres. 

 

En rapport
1
 utarbeidet av Mott MacDonald på oppdrag 

fra Europakommisjonen anslår verdien av det felles 

nordiske samarbeidet om balansetjenester til 221 mill. 

euro per år, sammenliknet med en situasjon der hvert 

område er ansvarlig for å sikre egen kraftbalanse med 

egne ressurser. Denne verdien inkluderer også effekten 

av at behovet for aktivering av balansetjenester 

reduseres i et større område.  

Utveksling av automatiske 

balansetjenester med Danmark fra 2014 
Ved etableringen av likestrømsforbindelsen Skagerrak 4 

vil samarbeidet mellom Norge og Danmark utvides til 

også å gjelde automatiske balansetjenester. 100 MW, 

eller omtrent 15 % av kapasiteten på den nye 

forbindelsen er reservert til denne handelen. Dette gir 

fordeler for norske produsenter som får betalt for å 

være tilgjengelig, mens den danske systemoperatøren 

får tilgang til billigere balansetjenester enn det som 

ellers er tilgjengelig. 

Reservehandel på nye forbindelser øker 

forventet handelsgevinst 
Det er planlagt å utveksle automatiske balansetjenester 

over de nye mellomlandsforbindelsene til Tyskland og 

Storbritannia. Ved å reservere inntil 300 MW av 

kapasiteten til slik handel kan den norske 

handelsinntekten øke med ca. 50 MNOK i året per 

kabelforbindelse
2
. Denne verdien forutsetter at en del av 

overføringskapasiteten brukes til balansetjenester når 

dette gir størst lønnsomhet, og at mer av kapasiteten gis 

til spotmarkedet når denne handelen har størst verdi. 

 

Som en del av arbeidet med Network Codes jobber 

Statnett aktivt for å sikre muligheten til å reservere 

kapasitet til balansetjenester, og for muligheten til å 

alltid bruke overføringskapasiteten slik at den totale 

verdien blir størst mulig. Les mer om Network Codes på 

side 8.  

 
 

100 MNOK 
Estimert årlig verdi av handel med 

balansetjenester på 

kabelforbindelser til Tyskland og 

Storbritannia 

  
  

  

  

 

Det nordiske 

synkronområdet: 

Behovet for aktivering 

av balansetjenester 

reduseres i et større 

område 

1Impact Assessment on European Electricity Balancing Market, 

Mott MacDonald, Contract EC DG ENER/B2/524/2011  
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 Økt handel 

Felles regulering åpner for et mer 

effektivt europeisk kraftsystem 

Gjennom organisasjonen ENTSO-E deltar Statnett i arbeidet for en felles europeisk regulering av 

kraftsektoren, som vil danne grunnlaget for et felles kraftmarked. Deltagelse tidlig i prosessen gjør 

det lettere å ivareta norske interesser

EUs tredje energimarkedspakke får 

konsekvenser for Norge 
Med bakgrunn i ambisiøse klimamål og målsetning om et 

felles indre kraftmarked har EU vedtatt den tredje 

energimarkedspakken. Denne pakken består av EU-lover 

som skal sikre konkurranse, forsyningssikkerhet og 

bærekraft i både kraft- og gassektoren.  

 

Med bakgrunn i energimarkedspakken skal det 

utarbeides detaljerte regler for kraftsektoren som blir 

bindende for alle EU-land. Det er opprettet to nye 

organer for kraftsektoren på europeisk nivå, samt nye 

virkemidler for regelverksutforming.  Sentralt står ACER 

som er en felles organisasjon for regulatorene i Europa, 

og ENTSO-E som er en samarbeidsorganisasjon for de 

europeiske systemoperatørene. Sammen har 

organisasjonene ansvar for regelverksutforming 

gjennom Framework Guidelines og Network Codes.  

 

ACER har fått oppgaven med å utarbeide Framework 

Guidelines – ikke-bindende retningslinjer som skal sette 

rammene for utarbeidelsen av mer detaljerte og 

bindende Network Codes.  

 

ENTSO-E har fått oppgaven med å utforme forslag til 

Network Codes på bakgrunn av Framework Guidelines 

fra ACER. Statnett er fullverdig medlem i ENTSO-E. 

 

I EU vil forslagene til Network Codes danne 

utgangspunktet for nye forordninger, som etter vedtak i 

EØS-komiteen ventes å bli gjeldende norsk forskrift. 

Statnett jobber aktivt for å ivareta 

norske interesser 
Til sammen 12 Network Codes skal dekke tema som 

regulerer blant annet kraftmarkeder og bruk av 

overføringskapasitet, nettdrift og krav til produsenter og 

forbrukere.  

 

Statnett deltar aktivt i arbeidet med å lage utkast til 

Network Codes for å sikre at norske interesser 

hensynstas. Detter er spesielt viktig fordi Norge er et 

"annerledesland" med mye vannkraft og godt utnyttet 

kraftnett, som betyr at vi har noen andre muligheter og 

utfordringer enn resten av Europa.  Ved aktiv deltagelse 

og initiativ ønsker Statnett å bidra til økt verdiskaping, 

samt demme opp for endringer som kan øke 

driftskostnadene i kraftsystemet og redusere 

markedseffektiviteten. 

 

Blant sakene Statnett har fått gjennomslag for er 

muligheten til å reservere overføringskapasitet til 

utveksling av balansetjenester, noe som gir nye 

muligheter til norske kraftprodusenter. Samtidig er det 

viktig å jobbe videre for å sikre at dette blir 

implementert. 

 

I samarbeid med NVE har Statnett organisert en nasjonal 

møteplass for europeisk regelverksutforming der 

bransjerepresentanter, myndigheter og berørte aktører 

for øvrig inviteres til orienteringer og diskusjoner om 

aktuelle europeiske tema. 

 

Framework 
Guidelines 

Network 
Codes 

Kommentarer til 
Network Codes Kommitologi 

Regulatorer 
(ACER) 

Systemoperatører 
(ENTSO-E) 

 
 
 
 
 

ACER EU-kommisjonen 

EU-lov 

Figuren til venstre viser 

prosessen med 

utforming av felles 

regulering for 

kraftsystemet i Europa 
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 Økt handel 

Norge netto bidragsyter: 

Figuren viser Statnetts 

nettokostnad i tilknytning 

til ITC-oppgjøret i 2011 og 

2012. 
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Økning i transittkostnader kan redusere 

investeringer i mellomlandsforbindelser 
For å kompensere landene i Europa for transittflyt, er det opprettet en fordelingsordning der 

systemoperatørene er bidragsytere og mottakere. Størrelsen på fondene har nylig vært til 

vurdering. Statnett har arbeider for å holde størrelsen på et lavt nivå, fordi ordningen kan øke 

kostnadene ved internasjonal handel, og mener ordningen bør avvikles.

Kompensasjon for tapskostnader og 

infrastrukturinvesteringer 
I henhold til EU-regulering 714/2009 er det laget en 

europeisk ordning for å sikre at landene i Europa får 

kompensert for transitt av kraft gjennom eget nett. 

Ordningen har fått navnet Inter TSO Compensation (ITC). 

Kompensasjonen skal dekke både tapskostnader som 

oppstår ved økt kraftoverføring, og en andel av 

investeringskostnadene for infrastruktuen. 

 

ITC er organisert i to fond, ett fond for å kompensere for 

tapskostnader ved transitt, og ett fond som bidrar til 

infrastrukturkostnader. Innbetalinger til ITC-fondene 

skjer ved at alle systemoperatører i Europa betaler en 

avgift for hver MWh netto eksport eller import de har 

per time. Størrelsen på ITC-fondene fastsettes av 

Europakommisjonen etter anbefaling fra ACER (formelt 

samarbeidsorgan for energiregulatorer på EU-nivå).  

 

Reduserer incentiver til nye 

mellomlandsforbindelser 
I dag er hvert ITC-fond på 100 millioner euro per år, men 

størrelsen skal opp til vurdering med jevne mellomrom.  

I oktober 2012 foreslo et konsulentbyrå engasjert av 

ACER en modell som kunne 13-doble størrelsen på 

infrastrukturfondet.  

 

Ettersom Norge ligger i randen av det europeiske 

kontinentet er vi blant landene som har de største netto 

biragene til ITC-ordningen. Den foreslåtte 

fondsstørrelsen ville ha økt de norske kostnadene fra 

nesten 100 MNOK per år og til 700 MNOK per år. Dette 

tilsvarer en kostnad på omtrent 30 NOK/MWh ved 

internasjonal handel. Dersom en slik mangedobling 

hadde fått gjennomslag tidligere ville for eksempel 

størrelsen på Norges bidrag til ITC-fondet i 2011 vært 

høyere enn de samlede inntekter på kabelforbindelsene 

til Nederland og Danmark.  

 

Statnett mener en økning av transittkostnadene kan føre 

til at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer ikke 

blir gjennomført.  Vi arbeider derfor blant annet 

gjennom ENTSO-E for at ITC-kostnadene skal holdes på 

et lavt nivå, og mener ordningen helst bør avvikles. En av 

grunnene er at landene involvert allerede får inntekter 

fra transittflyt gjennom flaskehalsinntekter. I ACER sitt 

forslag til Kommisjonen om ny fondstørrelse ble det nylig 

ikke lagt til grunn noen økning.
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Nettokompensasjon fra ITC-ordningen i 2012: Figuren viser 

fordelingen av ITC-fondene fra 2012 på noen av landene som er 

involvert i ordningen.  

N
o

rg
e 

St
o

rb
ri

ta
n

n
ia

 

N
ed

er
la

n
d

 

Sv
er

ig
e 

D
an

m
ar

k 

Ty
sk

la
n

d
 



 

10 
 

 Økt handel 

Stor verdiskaping fra eksisterende 

mellomlandsforbindelser 

Kabelforbindelsene til utlandet gjør det mulig å overføre kraft dit behovet er størst. Når det er 

forskjellig kraftpris i hvert land får Statnett såkalte flaskehalsinntekter fra forbindelsene. 

Inntektene brukes til å redusere tariffene for norske nettkunder. 

Forbindelser til Danmark fra 1976, og til 

Nederland fra 2008 
Den første forbindelsen mellom Norge og Danmark ble 

bygget i 1976, og har en kapasitet på 270 MW. 

Kapasiteten ble utvidet i 1977 med ytterligere 270 MW 

og i 1993 med 500 MW. Forbindelsen til Nederland ble 

ferdig i 2008, og har en kapasitet på 700 MW. Dette er 

verdens lengste undersjøiske kraftforbindelse. 

 

For at kraft skal kunne fraktes over så lange avstander er 

forbindelsene til Danmark og Nederland basert på 

likestrøm, til forskjell fra sentralnettet hvor kraften 

transporteres som vekselstrøm. 

 

Når det er forskjellig pris på hver side av forbindelsen vil 

kraften ha en større verdi når den kommer fram, enn da 

den ble sendt ut på kabelen. Mellomlegget kalles 

flaskehalsinntekt og tilfaller i første omgang eierne av 

forbindelsene. På NorNed og Skagerrak deler Statnett 

denne inntekten med systemoperatøren i Danmark og 

Nederland, og inntektene brukes uavkortet til å redusere 

tariffene som betales av alle nettkunder i Norge.   

 

Figurene under indikerer forholdet mellom utgiftene 

knyttet til forbindelsene til Danmark og Nederland, og 

flaskehalsinntektene. Det er regnet med et totalt 

avkastningskrav lik NVE-renten for hvert år, og verdiene 

er sett fra 2012. Både kostnader og inntekter gjelder for 

50 % av forbindelsene (Statnetts andel). For Skagerrak-

forbindelsene starter regnskapet i 2001, selv om kablene

 var i drift før dette. Det er da tatt utgangspunkt i den 

bokførte verdien for anleggene i 2001. Beregningene er 

ikke en fullstendig analyse av prosjektenes lønnsomhet. 
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Skagerrak 

Akkumulerte drift-, vedlikehold- og tapskostnader

Bokført verdi av anleggene 2001

Akkumulerte flaskehalsinntekter

Norske flaskehalsinntekter: Norges del av 

flaskehalsinntekten på NorNed og Skagerrak, og overført 

energimengde per måned. 
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Eksport Import Flaskehalsinntekt

650 MNOK 
Norsk andel av 

flaskehalsinntektene på 

NorNed og Skagerrak i 2012 
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NorNed   

Akkumulerte drift-, taps- og vedlikeholdskostnader

Investeringskostnader
Akkumulerte flaskehalsinntekt
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 Økt handel 

Nordisk balanseavregning åpner for 

felles sluttbrukermarked og økt 

konkurranse 
Nordic Balance Settlement (NBS) er et initiativ fra Statnett, Svenska Kraftnät og Fingrid, som skal 

muliggjøre en felles nordisk avregning av ubalansene i kraftsystemet. Prosjektet er under 

utarbeidelse, og forventes ferdigstilt i løpet av 2015. 
 

Enklere markedsadgang på tvers av 

landegrenser  
I kraftsystemet må det til en hver tid være balanse 

mellom forbruk og produksjon. Når det oppstår avvik 

mellom planlagt og realisert forbruk eller produksjon gir 

dette utfordringer og kostnader for systemansvarlig. 

Kostnadene skal henføres til de aktørene som har 

forårsaket ubalansen og balanseavregningen sørger for 

at det økonomiske oppgjøret mellom aktørene og 

Statnett blir riktig. Hovedprinsippene for balanse-

avregning har vært harmonisert i Norden siden 2009, 

men det er fremdeles store ulikheter i forretnings-

prosesser. Dette medfører etablerings-barrierer for 

aktører som vil etablere seg i flere land.  

 

Statnett, Svenska Kraftnät og Fingrid er i dag ansvarlige 

for balanseavregningen i sine respektive land gjennom 

rollen som avregningsansvarlig, og har sammen tatt 

initiativ til å skape en løsning for felles nordisk 

balanseavregning.  

 

NBS vil etableres som et felleseid selskap med 

hovedkontor i Finland, og skal etter planen starte opp i 

løpet av 2015. NBS vil håndtere avregning mot totalt 230 

balanseansvarlige i Norge, Sverige og Finland.  

Reduserte kostnader og økt transparens 
Oppstart av NBS vil representere betydelig nytte i 

forhold til realisering av et fremtidig nordisk 

sluttbrukermarked for kraft. Med NBS vil man oppnå én 

balanseavtale, harmonisert rapportering og fakturering, 

samt felles sikkerhetsstillelse for balanseansvarlige i 

forhold til økonomiske oppgjør. 

 

Felles nordisk balanseavregning vil gjøre det lettere for 

aktører i kraftmarkedet å operere i flere av de nordiske 

landene. Dette fordi man oppnår enklere 

markedsadgang, lavere etableringskostnader samt mer 

effektiv drift. Kort sagt vil NBS gi et mer effektivt 

kraftmarked. 

 

Videre vil NBS bidra til verdiskaping i form av reduserte 

kostnader ved balanseavregning og økt transparens, 

samt økt potensiale for innovasjon innenfor dette 

området.  

 

Løsningen vil også kunne fungere som en 

referansemodell i EU ved utvikling av et større integrert 

elektrisitetsmarked. For Statnett er det dermed av 

betydning å kunne være en av systemoperatørene som 

er først ute med deltakelse i felles balanseavregning, 

ettersom dette vil kunne legge premisser for videre 

utvikling i Europa. 

 

 

   

 

  

Etablering av NBS: NBS skal 

etableres som et felleseid 

selskap med hovedkontor i 

Finland 

 
  

  

Design av 
oppgjørsmodell 

2013 2014 2015 

Design av IT-
systemer 

Markedsforberedelser 
og testing Idriftsettelse 

Implementeringsplan for NBS: Idriftsettelse skal skje i løpet av 2015. 
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 Bedre nettutnyttelse 

Flytbasert markedskobling: Kraftoverføring 

mellom to prisområder vil fordele seg i kraftnettet 

etter de fysiske lovene 

 

 

 

  

 

  

Innledende 
analyser 

2013 2014 2015 2016  

Mulighets-
studie del I 

Mulighets-
studie del II Implementasjon Idriftsettelse 

 

 

Fremdriftsplan: Foreløpig 

fremdriftsplan for arbeidet med 

flytbasert markedskobling i 

Norden. Beslutning om 

implementering kan tas i 2015 

Flytbasert markedskobling kan bedre 

utnyttelsen av kraftsystemet 
Ny fornybar kraft og et mer komplisert kraftnett gjør det utfordrende å gi riktig 

overføringskapasitet til krafthandel. Ved å gi mer informasjon om kraftnettet til markedet kan 

usikkerheten reduseres og bruken av kraftnettet effektiviseres. 

Avvik mellom markedsflyt og fysisk flyt i 

kraftnettet  
Det nordiske kraftmarkedet besår av 12 prisområder, 

med fem i Norge, fire i Sverige, to i Danmark og ett i 

Finland. Når kraftbørsen beregner priser og flyt mellom 

områder, regnes det som om kraften tar korteste vei fra 

produksjon til forbruk. Men i virkeligheten vil kraften 

fordele seg i hele kraftnettet på vei fra produksjon til 

forbruk, slik det er illustrert i figuren til høyre med flyt 

fra Nord-Sverige til Sør-Norge. Dette medfører at det 

oppstår avvik mellom markedsflyten og den faktiske 

kraftflyten i nettet.  

 

Dette avviket skaper utfordringer for systemoperatøren 

som har ansvaret for driftssikkerheten, men som også 

skal gi så mye overføringskapasitet til markedet som 

mulig. Avviket mellom fysisk flyt og markedsflyt gir også 

ulemper for markedsaktørene siden flaskehalsene i 

kraftnettet ikke håndteres på en optimal måte. 

Mer nett og fornybar kraft skaper 

utfordringer for kapasitetsfastsettelsen 
Utfordringen med avvik mellom fysisk kraftflyt og 

markedsflyt oppstår når det er stor usikkerhet om 

hvordan strømmen vil fordele seg. Utvidelsene av det 

norske kraftnettet vil dermed øke utfordringene, siden 

de ulike regionene blir knyttet sammen med flere 

forbindelser. I tillegg vil økt overføringskapasitet mot 

utlandet og økt andel uregulerbar kraft gjøre det 

vanskeligere å forutsi morgendagens kraftflyt fordi det 

er stor usikkerhet knyttet til produksjon fra disse kildene.  

 

Mer informasjon til markedet reduserer 

usikkerheten 
Flytbasert markedskobling er en metode for å koble 

markedsløsningen tettere til fysikken ved at de fysiske 

lovene inkluderes i markedsløsningen. Da kan 

kraftsystemet utnyttes enda bedre. Dette gjøres ved at 

en forenklet modell av kraftnettet gis til kraftbørsen og 

markedsaktørene. Da vil kraftbørsen selv sikre at 

markedsresultatet respekterer de fysiske lovene, og 

avviket mellom markedsflyt og fysisk flyt reduseres 

betydelig. På denne måten reduseres usikkerheten for 

systemoperatøren, samtidig som flaskehalsene kan 

håndteres mer effektivt enn i dagens markedsløsning. 
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 Bedre nettutnyttelse 

100 MNOK 
Tidlig estimat av årlig nordisk 

samfunnsøkonomisk verdi ved 

innføring av flytbasert 

markedskobling 

Overgangen vil ikke innebære store endringer for 

markedsaktørene: prisområdene kan være de samme, 

budene leveres på samme måte, og markedsresultatet 

publiseres som før. Forskjellen er at aktørene får en ny 

type informasjon om kapasiteten i kraftnettet, inkludert 

en forenklet nettmodell. I dag er det lett å forstå 

hvordan kraftmarkedet fungerer, men svært vanskelig å 

forstå hvorfor overføringskapasiteten blir som den blir. 

Med en flytbasert algoritme vil det bli noe vanskeligere å 

forstå kraftmarkedet, men bli vesentlig større 

transparens omkring fastsettelse av tilgjengelig 

overføringskapasitet. 

Stor verdi av flytbasert markedskobling  
Simuleringer utført ved Sintef viser at en flytbasert 

markedskobling i Norden kan redusere prisforskjellene i 

Norge og i Norden. Lavere prisforskjeller betyr blant 

annet redusert risiko for lokalt veldig høye priser på 

vinterstid, og en bedre betaling for kraftproduksjonen i 

perioder med mye nedbør. Den samfunnsøkonomiske 

gevinsten er foreløpig anslått til 100 MNOK per år for 

hele Norden. I tillegg er det ventet at en flytbasert 

markedskobling vil gi ytterligere gevinster blant annet 

ved bedre utnyttelse av mellomlandsforbindelser i 

perioder med oppgraderingsarbeid i det norske nettet.   

Nordisk samarbeid for å vurdere 

flytbasert markedskobling i Norden 
Statnett samarbeider med de andre nordiske 

systemoperatørene for å vurdere effekten av flytbasert 

markedskobling i Norden, og nødvendige endringer i 

eksisterende systemer hos både systemoperatører, 

markedsaktører og hos kraftbørsen. Siden Norden har et 

felles kraftnett, vil kraftflyt i ett land påvirke naboene. 

Det er derfor naturlig å vurdere en felles implementering 

av flytbasert markedskobling. 

Gode erfaringer fra Europa 
Systemoperatørene i Frankrike, Tyskland, Nederland og 

Belgia har hatt enda større utfordringer med dagens  

markedsdesign enn Norden. De har jobbet med å utvikle 

den flytbaserte metoden i flere år, og planlegger å gå 

over til et flytbasert marked i slutten av 2013. Pågående 

markedssimuleringer viser en samfunnsøkonomisk 

gevinst i overkant av 13 MNOK i uken for dette området. 
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Ukenr. i 2013 

Flytbasert markedskobling

Dagens spotmarked

Timer med lik pris i Sentral-Vest-Europa: Resultat fra markedssimuleringer gjort parallelt med den ordinære markedsklareringen 

hos kraftbørsen. Verdiene angir andel av timene i hver uke der resultatene viser lik pris i Tyskland, Frankrike, Nederland og Belgia.  

Kilde: http://www.casc.eu/en/Resource-center/CWE-Flow-Based-MC/Parallel-Run-Results 
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 Bedre nettutnyttelse 
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Skagerrak NorNed

Energitapet i utlandskablene kan 

reduseres 
Når kraft overføres mellom Norge og Nederland eller Danmark vil en liten andel av energien gå 

tapt underveis. I timer med liten forskjell i kraftprisene vil det lønne seg å redusere 

kraftoverføringen noe. Statnett jobber for at tapskostnaden skal inkluderes når kraftprisene 

beregnes, slik at den samfunnsøkonomiske verdien av krafthandelen økes. 

Litt av kraften som overføres på 

utlandsforbindelsene går tapt underveis 
Det norske kraftsystemet er koblet sammen med 

Danmark og Nederland gjennom undersjøiske 

likestrømskabler. Siden det ofte er store forskjeller i 

kraftprisene mellom landene har lønnsomheten av 

utlandskablene vist seg å være svært god. I 2012 

genererte forbindelsene til Nederland og Danmark til 

sammen 650 millioner i norske flaskehalsinntekter, som 

Statnett bruker uavkortet til å redusere tariffene som 

betales av alle nettkunder i Norge. 

 

Oomtrent 4 % av kraften går tapt underveis mellom 

Norge og utlandet. I timer der prisforskjellen mellom 

områdene på hver side av utlandskablene er mindre enn 

andelen tap, vil den marginale handelen over 

forbindelsene ha negativ lønnsomhet. Enklere sagt vil 

verdien på det som kommer ut av kabelen, være mindre 

enn det som går inn på den andre siden.  

Statnett jobber for at tapskostnaden skal 

inngå når kraftprisene beregnes 
Når den prisforskjellen mellom områdene på hver side 

av utlandsndskablene er mindre enn omtrent 4 % burde 

kraftflyten reduseres, slik at tapene i kabelen blir 

mindre. Dette vil øke den samfunnsøkonomiske verdien 

av handelen. Sammen med myndigheter og partnere i 

Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia jobber 

Statnett for å redusere overføringstapene på 

eksisterende og nye kabelforbindelser.  

 

Ved at kraftbørsen tar hensyn til tapskostnader i 

kalkuleringen av spotprisene, vil overføringen, og 

dermed tapene, automatisk reduseres i timer med liten 

prisforskjell. På denne måten vil man gi riktigere priser til 

aktørene i kraftmarkedet, og samtidig få en mer effektiv 

utnyttelse av systemet. Det er imidlertid rimelig å anta at 

det sjeldent vil lønne seg å stoppe overføringen helt; 

reduksjon i import og eksport gir endring i prisene, som 

igjen gjør det lønnsomt med handel.

 

30 MNOK 

Estimert årlig verdi av å 

inkludere overføringstap på 

kablene i markedsløsningen 

Estimert gevinst ved å ta hensyn til kabeltapene i markedet: Figuren over viser summen av flaskehalsinntekter og 

tapskostander i alle timer der denne summen er negativ. Det er lagt til grunn at kablene har 4 % tap ved alle 

overføringsnivåer. 
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 Bedre nettutnyttelse 
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Raskere flytendring på utlandskabler gir 

økt kapasitet 
Utlandskablene bruker i dag flere timer på å snu fra import til eksport. Dette betyr at 

handelskapasiteten reduseres hver gang det er stor flytendring på kablene. Statnett er involvert i 

arbeidet med å videreutvikle dagens praksis for flytendring slik at overføringskapasiteten kan økes. 
 

Kraftflyten på utlandskabler kan kun 

endres 600 MW per time  
Det norske vannkraftsystemet er fleksibelt i den forstand 

at man raskt kan endre hvor mye kraft som produseres 

ut i fra markedssituasjonen. I et fremtidig europeisk 

kraftsystem med mye mer uregulerbar vind- og solkraft, 

vil etterspørselen etter denne fleksibiliteten øke.  

 

For å oppnå størst mulig gevinst ved utveksling av energi 

med resten av Europa er det ønskelig at energiflyten på 

kablene kan snus hyppig og raskt. Denne 

snuoperasjonen av kraftflyten kalles for ramping. 

Driftsmessige utfordringer i det nordiske kraftsystemet 

ved dette har imidlertid medført at det for hver 

kabelforbindelse ut av det nordiske synkronområde ikke 

er lov til å endre energiflyten raskere enn 30 MW/min. 

Med en varighet begrenset til 20 minutter betyr det at 

flyten maksimalt kan endres med 600 MW per time for 

hver enkelt kabelforbindelse. Når flere forbindelser 

kommer i drift må dagens regler bli strengere om ingen 

tiltak gjøres. I figuren under er dette illustrert ved å 

sammenlikne en hastighet på 400 MW/h med 900 

MW/h. 

Økt handelskapasitet ved raskere 

endringer av flytretningen 
I dag bruker NorNed og Skagerrak henholdsvis 3 og 4 

timer på å snu fra full import til full eksport, eller 

omvendt. Dette fører til et stort antall timer med 

redusert utnyttelse av kablekapasiteten. Når den fjerde

 kabelen til Danmark kommer i drift i 2014 vil det ta hele 

6 timer å snu retningen på kraftflyten til Danmark! Flere 

kabelforbindelser er under planlegging, noe som betyr at 

disse restriksjonene vil få stadig større konsekvenser for 

gevinsten av utenlandshandel. Utfordringen ligger derfor 

i å finne bedre løsninger for snuoperasjonen på kablene 

og for balanseregulering av kraftsystemet enn det vi har i 

dag. 

Nord-Europeisk samarbeid for å finne 

bedre løsninger 
Statnett jobber sammen med nordiske og europeiske 

partnere for å endre dagens regler for endring av flyten 

på kabelforbindelsene. Ved å kunne endre kraftflyten 

kontinuerlig gjennom hele timen ser man for seg at 

endringshastigheten kan øke med omtrent 50 % til 900 

MW per time. Dagens restriksjoner er blant annet 

knyttet til timesoppløsningen i kraftmarkedene, så en 

viktig del av løsningen vil også være finere 

tidsoppløsning i deler av kraftmarkedet.

Estimert økning i handelsinntekt ved raskere flytendring: Figuren visernorsk andel av forskjellen på estimert flaskehalsinntekt på 

eksisterende og planlagte forbindelser ved endringshastighet på 400 MW/h og 900 MW/h, basert på historiske kraftpriser. Følgende 

forbindelser er inkludert: Skagerrak 1-4, NorNed, kabel til Tyskland, kabel til Storbritannia.  

125 MNOK 

Estimert årlig gevinst ved å øke 

endringshastigheten fra 400 til 

900 MW/h for eksisterende og 

nye kabelforbindelser, basert 

på kraftprisene 2006-2012 
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 Bedre nettutnyttelse 

Systemvern øker den tilgjengelige 

handelskapasiteten 

Sentralnettet skal håndtere feilhendelser uten at forbrukere mister strømmen. Med systemvern sikres 

dette ved automatiske endringer i kraftsystemet, slik at mer av nettkapasiteten kan brukes til 

krafthandel. Statnett er ansvarlig for installasjon og drift av denne løsningen.  

Ingen skal miste strømmen ved en enkelt 

feil i sentralnettet 
Statnett er ansvarlig for det norske sentralnettet. Totalt 

er det over 11 000 km sentralnett i Norge, der Statnett 

eier det aller meste.  

 

Det norske kraftsystemet skal hele tiden driftes slik at 

ingen forbrukere mister strømmen dersom det skjer en 

feil som gjør at en en ledning eller transformator kobles 

fra nettet. Feil kan oppstå av mange grunner – for 

eksempel ved kraftig uvær. 

 

Siden ingen forbrukere skal miste strømmen etter en feil 

må det hele tiden  være nok ledig kapasitet i 

sentraltnettet til at strømmen kan finne alternative 

ruter. All nettkapasiteten kan derfor ikke brukes til 

krafthandel fordi noe må stå i reserve.  

 

Systemvern øker overføringskapasiteten 

og bedrer forsyningssikkerheten  
Systemvern fungerer som en form for 

"automatsikringer" i kraftnettet. Ved en feilhendelse 

sørger sysemvernet for at det skjer et tiltak som 

redusere uønskede konsekvenser av feilen.  

 

På denne måten gjør systemvernene det mulig å ivareta 

forsyningssikkerheten samtidig som mer 

overføringskapasitet brukes til krafthandel. I tillegg kan 

forsyningssikkerheten styrkes i underskuddsområder, 

siden importkapasiteten økes slik at anstrengte 

kraftsituasjoner kan unngås. 

 

Som systemansvarlig har Statnett forskriftsmessig rett til 

å kreve installasjon og drift av systemvern for å øke 

overføringsgrenser i regional- og sentralnettet. 

Bedre nettutnyttelse i hele landet 
Statnett har installert systemvern i alle deler av det 

norske kraftnettet. For eksempel bidrar systemvernene i 

perioder til å øke den tilgjengelige kapasiteten på 

kablene til Danmark og Nederland, til å øke 

eksportkapasiteten fra Vest- og Nord-Norge, samt til å 

øke importkapasiteten til Midt-Norge. 

 

Systemvernene kan brukes til å gjøre ulike automatiske 

justeringer i kraftsystemet, og de kan være innstilt til å 

reagere på ulike hendelser i nettet. 

 

Nettsplitting brukes for å dele opp kraftnettet 

automatiske når det oppstår en kritisk overlast, gjerne 

etter utfall an en linje i kraftnettet. 

 

Økt kapasitet 
på kablene til 
Danmark og 
Nederland 

Økt eksport-
kapasitet fra 
Vestlandet 

Økt import-
kapasitet til 
Midt-Norge 

Økt eksport-
kapasitet fra 
Nord-Norge 

 

 

 

 

  

Økt kapasitet 
fra Sørlandet til 
Østlandet 

Økt kapasitet 
fra Østlandet 
til Sverige 

Økt handelskapasitet: Figuren gir en oversikt over hvor 

systemvern gir økt handelskapasitet i det norske kraftnettet. 
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 Bedre nettutnyttelse 

Gevinst fra systemvern i Hasle: Figuren viser verdien av eksport i Hasle (fra Østlandet til Sverige) som brukte kapasitet 

tilgjengeliggjort med systemvern. Dette er ikke den fulle samfunnsøkonomiske verdien av systemvernene, men gir en 

indikasjon på at det er et viktig bidrag til økt verdiskaping. 
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Ekstra kapasitet Verdi av handelen

Produksjonsfrakobling benyttes for å kunne øke 

overføringskapasiteten i nettet ved at utvalgte 

kraftstasjoner koples ut automatisk ved feil eller kritisk 

overlast i nettet. Produsentene blir godtgjort for dette 

systemvernet ved en todelt ordning, som består av en 

fast årlig godtgjørelse for å delta i ordningen og 

godtgjørelse ved frakobling av aggregater. 

 

Belastningsfrakobling for økt overføringskapasitet 

benyttes på samme måte som produksjonsfrakobling til 

å øke overføringskapasiteten i kraftnettet. Systemvernet 

aktiveres ved utfall av bestemte kraftlinjer, eller ved lav 

spenning. 

 

Belastningsfrakobling ved lave frekvenser er en ordning 

som skal forhindre sammenbrudd i større deler av det 

nordiske kraftnettet når det oppstår et stort avvik 

mellom forbruk og produksjon. Hensikten er primært å 

oppnå en rask gjenoppbygging av kraftsystemet etter 

alvorlige hendelser. 

Kapasiteten fra Østlandet til Sverige økt 

med opptil 35 % 
Mellom Østlandet og Sverige går det to kraftlinjer. 

Dersom det skjer en feil på den ene linjen ved eksport til 

Sverige, må den andre ha tilstrekkelig ledig kapasitet til å 

ta over belastningen for å unngå strømbrudd. Med 

systemvern installert kan man i stedet få til en 

automatisk reduksjon av krafteksport til Sverige når en 

feil oppstår, og mer av nettkapasiteten kan dermed 

brukes til kraftoverføring. Dette gjøres ved at enkelte 

kraftverk i Sør-Norge kobles fra nettet i det en feil 

oppstår. Totalt kan overføringskapasiteten økes med ca. 

600 MWh/h. Figuren under viser hvordan systemvern 

har økt eksportkapasiteten fra Sør-Norge til Sverige, og 

omsetningen til de handlene som bruker denne ekstra 

kapasiteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9 TWh 
Estimert eksportkapasitet 

mellom Sør-Norge og Sverige 

gjort mulig med systemvern i 

2012 
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320 MNOK 
Estimert årlig 

kostnadsreduksjon ved en 
sentral datahub  

Felles informasjonsplattform gir et 

effektivt sluttbrukermarked 
I dag er det mange kontaktflater og mye duplisering av data i sluttbrukermarkedet. På bakgrunn 

av en utredning Statnett gjennomførte i 2012 har NVE besluttet at det skal innføres en sentral 

datahub i Norge. Statnett har fått oppdraget med implementering og drift av løsningen.  

Sluttbrukere må forholde seg til både 

kraftleverandør og nettselskap 
I dagens sluttbrukermarked for kraft må kundene 

forholde seg til kraftleverandøren for selve 

kraftleveransen, og til det lokale nettselskapet når det 

gjelder nettjenesten. Kraftleverandøren er avhengig av 

kontinuerlig informasjonsutveksling med nettselskapene, 

for eksempel forbruksdata og kundeopplysninger i 

forbindelse med leverandørbytte eller flytting. Det 

norske markedet er dermed basert på et mange-til-

mange forhold mellom kraftleverandører og 

nettselskaper, som gir mange kontaktflater og mye 

duplisering av data og rutiner i tilknytning til fakturering 

og support.  

Dagens modell ikke egnet for fremtiden 
Markedet er i stor grad preget av vertikalt integrerte 

selskaper hvor både kraftleverandør og nettselskap 

ligger i det samme konsernet og hvor disse deler data i 

de samme IKT systemer. Det betyr at vertikalintegrerte 

kraftleverandører har en markedsfordel i eget 

"hjemmemarked". Mellom 60 % og 70 % av alle 

sluttbrukere er kunder av sin vertikalintegrerte 

"hjemlige" kraftleverandør. 

 

Dagens modell blir også utfordret av innføring av smarte 

målere, hvor datamengde og utvesklingsintensitet vil 

øke og hvor nye "smarte" produkter og tjenester vil 

medføre nye aktører og funksjoner i markedet. Det er 

også et uttrykt ønske fra regulatorisk hold på norsk og 

nordisk nivå at markedet skal gå over til fellesfakturering 

av kraft- og nettjenester, noe som vil krave store 

endringer i dagens modell. 

Datahub skaper en felles 

informasjonsplattform 
Muligheten for en sentral datahub er utredet av 

Statnett, og NVE besluttet i mai 2013 at en slik løsning 

skal utvikles. På denne måten må alle oppgaver bare 

utføres én gang, og kraftleverandørene vil få et felles 

grensesnitt for alle data. 

  

Ved å være et felles bindeledd mellom nettselskapene 

og leverandører vil en datahub være avgjørende for å ta 

ut nytten ved smart teknologi og smarte tjenester. 

Reduserte kostnader 
Basert på innsamlet kostnadsstatistikk fra nettselskaper 

og kraftleverandører samt evaluering av fremtidige 

kostnader ved de ulike forretningsprosessene vil en 

datahub medføre kostnadsreduksjon for bransjen på ca. 

320 millioner kroner per år inklusiv kostnaden ved å 

etablere og drive en datahub. 

 

Videre representerer datahuben ikke-kvantifiserbar 

verdiskapning i form av infrastruktur for nettnytte og 

smarte tjenester samt datakvalitet, personvern og 

sikkerhet.  

  

 

Dagens og fremtidens 

informasjonsutveksling i 

sluttbrukermarkedet. I 

dagens sluttbrukermarked 

snakker "alle med alle". 

Denne løsningen er ikke 

egnet for fremtiden. NVE 

har derfor bedt Statnett 

om å utvikle en felles 

informasjonsplattform for 

sluttbrukermarkedet. 
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