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Statnett skal sørge for sikker og effektiv drift av kraftsystemet. I rollen som syste-
mansvarlig for det norske kraftsystemet sørger vi for at kraftsystemet til enhver tid 
er i balanse. Vi fastsetter også kapasiteter til markedet og håndterer flaskehalser, 
samt koordinerer handel med andre land. 

Markedsintegrasjon og effektive markedsløsninger har de senere årene gitt bedre 
ressursutnyttelse og økt verdiskaping. Men systemdriften er blitt mer krevende, 
og er på viktige områder nå utfordret.

I løpet av kommende 5-10 års periode vil vi stå overfor et ”nytt kraftsystem”. Det 
utvikles gradvis et tettere integrert nordeuropeisk kraftsystem, med økt overførings- 
kapasitet mellom ulike systemer. Dette er en ønsket utvikling for å muliggjøre mer 
klimavennlige løsninger og økt verdiskaping. Utviklingen gir store konsekvenser 
for driften av det norske/nordiske kraftsystemet, og det er nødvendig parallelt å 
utvikle tilpassede og effektive virkemidler i systemdriften.

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen 2014-20 beskriver Statnetts oppgaver 
knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene 
av endringer fremover, og prioriterte tiltak frem mot 2020. 

I årets plan er sentrale utfordringer og tiltak tydeliggjort. Det er økt fokus på behovet 
for å sikre sentral funksjonalitet i kraftverk og kraftverkenes leveranser i frekvens- 
reguleringen. Videre gir mye ny småkraft og flere mellomlandsforbindelser 
store konsekvenser for systemdriften, og det skisseres løsninger for å håndtere 
dette. Vi søker nye løsninger som gir bedre ressursutnyttelse av mellomlands- 
forbindelsene, men det kreves også nye løsninger for å redusere ubalansene og 
forbedre frekvenskvaliteten i det nordiske kraftsystemet. Effektive virkemidler i 
systemdriften og pålitelige leveranser fra aktørene i kraftsystemet er avgjørende. 
Balansetjenestene vil videreutvikles og tilpasses nye behov, og behovet for raske 
reserver forventes å øke fremover.

Systemdriften vil de kommende årene bidra til å realisere neste generasjon  
sentralnett. Vi vil håndtere et betydelig økt utkoblingsbehov med god planlegging 
og koordinering, og effektive løsninger. I perioder må det likevel påregnes konse-
kvenser for kapasiteten til markedet. 

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen er et viktig bidrag i dialogen med bransjen 
og interessenter, knyttet til en videreutvikling av systemdrifts- og markedsløsninger. 
Nettutviklingsplanen (NUP) og SMUP representerer til sammen planer for realise-
ring og drift av fremtidens kraftsystem. Vi opplever å ha hatt en god dialog med 
aktører underveis i prosessen.

Oslo, februar 2014

Øivind Kristian Rue

Konserndirektør Drift og Marked 

Forord

Statnett skal sikre god 
forsyningssikkerhet i alle 
deler av landet, bidra til økt 
verdiskaping for det norske 
samfunnet, og legge til rette 
for klimavennlige løsninger.



2

Tiltaksplan for sikker og 
effektiv drift av kraftsystemet
Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014–20

Sammendrag

Sammendrag

Som systemansvarlig sørger Statnett for at kraftsystemet til 
enhver tid er i balanse, og har også ansvar for spennings-
regulering, koordinering av driftsstanser, fastsettelse av 
kapasitet til markedet og håndtering av flaskehalser, samt 
koordinering av handel med andre land. Velfungerende 
energimarkeder som tar hensyn til fysikken i kraftsystemet 
er en viktig premiss for sikker drift. Effektive virkemidler og 
pålitelige leveranser fra aktørene i kraftsystemet er også 
avgjørende.

I løpet av kommende 5-10 års periode vil vi stå overfor et ”nytt 
kraftsystem”. Det utvikles gradvis et tettere integrert nord- 
europeisk kraftsystem, med økt overføringskapasitet mellom 
ulike systemer. Dette er en ønsket utvikling for å muliggjøre mer 
klimavennlige løsninger og økt verdiskaping. Dette gir store 
konsekvenser for driften av det norske/nordiske kraftsystemet, 
og det må parallelt utvikles tilpassede og effektive virkemidler i 
systemdriften for å håndtere endringene dette medfører. 

Kraftsystemet i Norden (unntatt Jylland) er et felles synkron-
område med felles frekvens. Ubalanser påvirker hele synkron- 
området, og landene er avhengig av hverandre for å oppnå 
tilfredsstillende kvalitet på systemdriften. Et tett nordisk 
samarbeid og felles løsninger er derfor nødvendig. 

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) beskriver 
sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av end-
ringer vi ser fremover, og prioriterte tiltak frem mot 2020. En 
rekke tiltak planlegges for å ivareta sikker og effektiv system- 
drift fremover, og for å utnytte potensialer for økt verdi-
skaping. Sentrale utfordringer og tiltak beskrives i planen. 
Videreutvikling av kraftmarkedene for energi og system- og 
balansetjenester avhenger av nordiske beslutninger og må 
være iht. fremtidig europeisk lovverk.  Implementering av 
nødvendig IKT-funksjonalitet er sentralt ved nye løsninger.

Kraftsystemet er blitt mer krevende å drifte og risikoen 

er økt

Markedsorientering og -integrasjon, samt økt handels-
kapasitet mellom land har gitt mer handel og utveksling 
av kraft.  Dette har gitt økt verdiskaping ved at systemer 
med ulike produksjonsteknologier utfyller hverandre på en  
gunstig måte, og endret kjøremønsteret for norsk fleksibel 
vannkraftproduksjon. 

Økt handel, økt forbruk og lite nytt sentralnett har ført til et høyt 
utnyttet nett, økte flaskehalser og mindre marginer i driften.  
Sammen med større og raskere endringer i kraftproduksjon 

og kraftflyt, og økte avvik i den momentane balansen har 
dette gitt en mer krevende systemdrift. Utfordringene er størst 
rundt timeskift, og spesielt på morgen og kveld når forbruk og 
produksjon endres mest og flyten på DC-forbindelsene snur. 
Det erfares også større og raskere svingninger i magasin- 
fyllingen, og tidvis utfordringer med lokal energimangel. Det 
kreves mange reguleringsinngrep, og flere, raskere og mer 
komplekse beslutninger i driften.

Tendensen de senere årene har vært en svekket fre-
kvenskvalitet, som indikerer økt risiko i kraftsystemet. En 
årsak til dette er strukturelle ubalanser som oppstår fordi 
profilene for endring i produksjon, forbruk og flyt ut/inn av 
systemet er ulike, og har sammenheng med markedets 
tidsoppløsning. Oscillasjoner (60-90 sekunders pendlinger) i 
frekvensen er også medvirkende. Det er kritisk med tilstrek-
kelig tilgang på frekvensstyrte reserver. Automatiske reser-
ver leveres fra magasinkraftverk med reguleringsevne, og i 
perioder om sommeren når det typisk er færre slike kraft-
verk i drift kan være vanskelig og kostbart å skaffe tilstrekke-
lig volum av slike reserver. 

Leveringspåliteligheten har vist en positiv utvikling de 
senere årene. Men driftssikkerheten, eller evnen til å tåle 
utfall, er ikke tilfredsstillende. I flere områder driftes nettet 
i et betydelig antall timer med økt risiko for avbrudd (N-0). 
Spenningskvaliteten er forbedret som følge av et målrettet 
arbeid med å bedre driftsspenningen. Det er blant annet 
satt i drift flere nye kompenseringsanlegg.  

Usikkerhet om funksjonalitet og respons fra kraftverkene 

alltid er som forutsatt 

Sikker drift er avhengig av at tekniske anlegg tilknyttet kraft-
systemet har nødvendig funksjonalitet, både for å kunne 
håndtere normaldrift og større driftsforstyrrelser i ulike situa-
sjoner. Dette er egenskaper for frekvensregulering, kortslut-
ningsytelse, spenningsregulering og stabilitet. Det er en viss 
usikkerhet til om kraftsystemet har de forutsatte egenska-
pene for å sikre drift i alle situasjoner. Erfaringer fra enkelte 
feilsituasjoner kan tyde på funksjonssvikt eller manglende 
funksjonalitet i enkelte kraftverk. Dette gjelder kraftverks 
evne til å holde inne ved overgang til øydrift, start fra mørk 
stasjon, kraftverks respons i frekvensreguleringen og til dels 
også bidrag i spenningsreguleringen.  

Europeisk energi- og klimapolitikk gir omfattende omstil-

linger i kraftsystemene

Det europeiske kraftsystemet er inne i en omfattende omstil-
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lingsprosess. EUs fornybardirektiv medfører en betydelig 
avkarbonisering av produksjonsmiksen i Europa, og bestem-
mer også i praksis den nordiske fornybarutviklingen. EUs mål 
”tvinger inn” 35-40 TWh ny fornybar produksjon i Norden.

Ett av hovedmålene med den tredje energimarkedspakken 
er etableringen av et felles kraftmarked for hele kontinentet. 
Markedsintegrering og økt fysisk kobling mellom land forut-
setter økt operativ koordinering mellom ulike lands TSOer, 
og gjør det nødvendig med formalisering av felles krav,  
planer og oppfølging. Et felles regelverk for europeisk kraft-
sektor er under utarbeidelse (Network Codes). Regelverket 
vil også bli gjeldende for Norge. Statnett har et betydelig 
engasjement i Europa for å bidra til effektive løsninger, og for 
å sikre norsk verdiskaping og driftssikkerhet. 

Systemdriftens utfordringer forsterkes fremover 

Det bygges/planlegges nye overføringsforbindelser til 
Danmark, Tyskland og England. Utvidet overføringskapasitet 
til andre kraftsystemer vil medføre ytterligere omdisponering 
av vannkraftproduksjonen, og større endringer i kraftflyten 
på DC-kablene over døgnet med økt eksport på dag og økt 
import på natt. Flytendringene på morgen og kveld blir bety-
delig større enn i dag. Større endringer i produksjon og flyt 
vil gi økte strukturelle ubalanser, og det forventes også noe 
økte ubalanser som følge av utbygging av mindre forutsigbar 
produksjon. Økte ubalanser vil gjøre driften mer krevende,  
og vil blant annet gi utslag i forverret frekvenskvalitet hvis 
ikke tiltak iverksettes.

Kombinasjonen av mer uregulert produksjon og økt utveks-
lingskapasitet med Europa vil føre til økt konkurranse om 
norsk fleksibilitet og lengre perioder med begrenset tilgang til 
reguleringsressurser på vår/sommer (ved lave spotpriser). Det  
forventes flere timer med tilnærmet full stans i regulert  
produksjon sommerstid, og oftere effektbegrensninger  
vinterstid. Større vannkraftgeneratorer har egenskaper  
som er viktige i balanseringen av kraftsystemet, og har også  
mye roterende masse (treghet) som er viktig for stabilisering  
av kraftsystemet. De store kraftverkene bidrar med kort-
slutningsytelse og spenningsregulering på de høyeste  
spenningsnivåene. 

Småkraft har, med dagens krav til egenskaper, løsninger 
og driftsmåte, begrensede forutsetninger til å bidra i balan-
seringen av kraftsystemet og med øvrig systemstøtte. Lav 
produksjon fra magasinkraftverkene vil derfor i perioder gi 
utfordringer med balanseringen/frekvensreguleringen, sta-

bilisering ved større endringer, og kortslutningsytelsen og 
spenningsforholdene i sentralnettet. 

Kraftsystemet i Norden står overfor en stor omstilling, med 
nye flytmønstre og endrede produksjonsforhold. I tidligere 
perioder med store forandringer i kraftsystemet har det opp-
stått problemer med stabiliteten i systemet. Det vurderes 
som en risiko for at dette kan skje på nytt, og det gjennom-
føres nærmere analyser for å avdekke dette. Det er frem-
kommet et behov for å oppdatere datagrunnlaget for kraft-
verkene i analysemodellene. 

Et sterkere sentralnett er nødvendig, men ombyggings-

perioden blir krevende

Planlagte forsterkninger i sentralnettet vil på sikt gi tilfredsstil-
lende driftssikkerhet også i utsatte områder. I ombyggings-
perioden kreves imidlertid omfattende utkoblinger, som stiller 
store krav til planlegging og koordinering slik at handlings-
rommet kan utnyttes effektivt og uten uakseptable konsekven-
ser. For driftsstanser med lang utkoblingstid skal det vurde-
res tiltak for å redusere utkoblingstiden. Flere tiltak kan være 
aktuelle: Spesielle driftskoblinger/oppdelinger i nettet, økt 
bruk av systemvern, midlertidige tiltak i anlegget, og arbeid 
under spenning. Å utnytte en større del av året til revisjoner/
ombygginger vurderes.  Ved langvarige planlagte driftsstanser  
vil også produksjonstilpasning være et aktuelt virkemiddel. 
Selv med effektiv planlegging og gjennomføring med aktu-
elle virkemidler, vil det økte utkoblingsbehovet fremover få 
konsekvenser. Generelt forventes det at ombyggingen vil 
kunne gjennomføres med akseptabel driftssikkerhet, men 
i perioder må det påregnes økte flaskehalser og betydelig 
redusert handelskapasitet. 

Tiltak er nødvendig både for å utnytte muligheter og 

møte utfordringer

Sikker og effektiv systemdrift fremover forutsetter tiltak på 
flere områder. Porteføljen av tiltak er omfattende. Flere av 
tiltakene forutsetter nordisk enighet og felles nordiske pro-
sesser for implementering. Med nye europeiske Network 
Codes, vil nye løsninger også i økt grad betinge europeisk 
enighet. Prosessene forventes å ville ta tid.  

Systemdriftskostnadene vil øke som følge av behov for mer 
reserver og sannsynlig høyere enhetskostnad. Kravene til 
spesielt frekvenskvalitet vil være avgjørende for kostnads-
nivået. Kostnadene anslås frem til 2016 å øke til ca. 700 
MNOK. Ytterligere økning vil komme med nye mellomlands-
forbindelser i 2018 og 2020.  Økte systemdriftskostnader 
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må ses i sammenheng med betydelig økt verdiskaping som 
følge av flere mellomlandsforbindelser og bedre ressurs-
utnyttelse. Statnett har stort fokus på å utvikle løsninger i 
systemdriften som gir sikker drift med effektive løsninger ut 
fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Tilpasse krav til funksjonalitet, og økt oppfølging av 

funksjonalitet og verifisering av leveranser

Viktigheten av at funksjonaliteten i kraftverkene er som for-
utsatt blir ytterligere kritisk fremover, med økt mengde pro-
duksjon med dårligere egenskaper for frekvensregulering 
og øvrig systemstøtte. Det er nødvendig med sterkere opp-
følging for å sikre at krav etterleves og funksjonaliteten er 
som forutsatt. Det vurderes som nødvendig å kreve tes-
ting av viktig funksjonalitet i kraftverk, og økt informasjons- 
innhenting og kvalitetssikring av anleggsdata. System-
ansvarlig må ha tilstrekkelig oversikt, og data i våre drifts-
systemer må representere de faktiske forhold i kraftverkene. 
For å være i forkant av problemene og vurdere fremtidens 
systemdrift må vi også ha gode data i våre analysemodeller. 
Bedre verktøy, web-grensesnitt mot aktørene og prosesser 
utvikles for å effektivisere informasjonsflyt og kvalitetssikring 
av data.    

Ved krav om turbinregulator hos småkraften vil disse kunne 
bidra i frekvensreguleringen, og med dempetilsats vil små-
kraftverk også få stabiliserende egenskaper. Dette vil i så 
fall kreve endringer av gjeldende prosesser og konsesjons-
betingelser. Vi ser behov for en klargjøring av hvordan nød-
vendig funksjonalitet i nye småkraftverk kan sikres på en 
mer tilfredsstillende måte enn i dag, og har orientert NVE om 
utfordringene rundt dette. Det er i tillegg aktuelt å vurdere 
nye krav til magasinkraftverk, f.eks. evne til drift som fase-
kompensator.

Forbedre energimarkeds- og handelsløsninger

Effektive markeds- og handelsløsninger må ta hensyn til 
de fysiske lovene og behovene i kraftsystemet, og et godt 
samspill mellom marked og fysikk er avgjørende for å ivareta 
driftssikkerheten. Økte ubalanser i driftstimen er ikke ønske-
lig. Flytbasert markedskobling i elspotmarkedet i Norden vil 
gi bedre utnyttelse av kraftnettet, og redusere usikkerheten 
i systemdriften før driftstimen. Inkludering av tap i markeds-
algoritmen på DC-kablene vil gi riktigere flyt på kablene.  
Det ses på muligheter for å utnytte kapasiteten på alle 
DC-forbindelsene bedre. Endring av rampingrestriksjonene 
til økt ramping over hele timen, og en økning av tillatt volum 
fra 600 MW til 1000 MW pr time er aktuelt. Dette vil imidler-

tid øke ubalansene, og forutsetter derfor samtidig tiltak for å 
redusere strukturelle ubalanser i planfasen. Også andre til-
tak for mer effektiv utnyttelse av DC-forbindelsene vurderes, 
herunder prioritert ramping mellom ulike forbindelser og allo-
kering av kapasitet til spot eller reserver ut fra en samfunns-
økonomisk optimalisering. Statnett har hatt en sentral rolle i 
markedskoblingen i North-West Europe.

Redusere strukturelle ubalanser (planfasen)

Økte flytendringer på mellomlandsforbindelsene vil med-
føre økte ubalanser og svekket frekvenskvalitet, og tiltak er 
nødvendig. Utviklingen i Europa forventes å gå i retning av  
kortere tidsoppløsning i alle fysiske energimarkeder, men 
dette vil ta tid og vil derfor ikke løse utfordringene på kort sikt. 
På kort sikt er det aktuelt å endre kravene til produksjons- 
planer slik at disse bedre følger forventet forbruksendring, 
og å utvikle ordningen for kvartersflytting til å bli mer fleksibel 
innenfor hele timen. Videre vurderes løsninger for produksjons- 
ramping. Ytterligere tiltak vil sannsynligvis være nødvendig  
før flere mellomlandsforbindelser etableres i 2018. Reduksjon  
av strukturelle ubalanser er en viktig premiss for å mulig-
gjøre økt ramping på kablene, og koordinering av tiltakene  
er nødvendig. 

Fremtidige reserver som er tilpasset fremtidige behov

Det pågår nordiske prosesser for å øke kunnskapen om 
årsakene til forverret frekvenskvalitet, samt tiltak for å forbe-
dre kvaliteten. Det vil fastsettes en felles nordisk kvalitets-
standard for frekvens.  

Tilstrekkelig tilgang og pålitelige leveranser av reserver er 
avgjørende for å balansere systemet. Kvartersplaner og 
kvarterstilpasning av produksjon er også sentrale virkemid-
ler i systemdriften. For primærreguleringen (FCR) arbeides 
det med å få på plass et felles nordisk marked, men først 
er det nødvendig å få kontroll på generatorenes respons 
og leveranser. Det vil bli økte krav om testing av frekvens-
responsegenskaper og verifisering av faktiske leveranser. 
Det er ikke konkludert med videre tiltak, men felles nordisk 
spesifikasjon og kravstilling til funksjonalitet og respons, og 
prekvalifisering av leverandører er aktuelt. Ny sekundær- 
reserve (FRR-A) har med volum over 250 MW hatt en gunstig  
virkning på frekvenskvaliteten. Det arbeides videre med inn-
føring av et felles nordisk marked for FRR-A, men i første  
omgang videreutvikles nasjonale løsninger. For 2014  
legges det opp til dynamiske anskaffelser med størst kjøp i 
timer med størst strukturelle ubalanser. For tertiærreserver 
(RK/FRR-M) gjennomføres en større nordisk gjennomgang, 

Sammendrag
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og forbedringsområder er anbefalt. Generelt for reservene 
ser vi en utvikling mot mer dynamikk i volum, og endringer  
generelt i retning av kortere blokker, oftere innkjøp, flere  
produkter, koordinerte anskaffelser og økt harmonisering  
mellom land. Det er et europeisk mål om europeiske  
markeder for aktivering av FRR-A og FRR-M i løpet det 
neste tiåret.

Økte perioder med få magasinkraftverk i drift gjør det aktuelt  
med justeringer eller flere reserveprodukter. Behov for å 
reservere balansetjenester før spot vil øke. RKOM nedregu-
lering vurderes som en aktuell løsning. Nye reserveprodukter  
må utvikles i fellesskap mellom de nordiske landene.

Større vannkraftproduksjon vil også fremover være den vik-
tigste leverandøren av automatiske reserver, men det ses 
også på mulighetene for nye tilbydere. Automatiske reser-
ver fra forbrukssiden kan gjøres mulig gjennom utvikling av 
nye teknologiske løsninger og incentiver. I første omgang vil 
dette være aktuelt for større industri, og det pågår et sam-
arbeid med industriaktører for å vurdere dette. Med en økt 
andel småkraftverk i kraftsystemet, burde også disse kunne 
bidra med automatiske reserver gitt at anleggene bygges 
for dette. Det kan også i perioder være effektivt å anskaffe 
reserver over mellomlandsforbindelsene.

Økt sanntidsinformasjon, smartere løsninger og mer 

automatisering

Nye drifts- og markedssystemer er under implementering.  
Dette vil gi nødvendig og effektiv støtte for å ivareta  
forsyningssikkerheten, tilrettelegge for effektive system- 
tjenester, og gi økt fleksibilitet for ny funksjonalitet. Aktørene 
vil tilbys mer effektive portal- og kommunikasjonstjenester. 

Økt grad av automatisering av reguleringsfunksjonen er 
nødvendig. Et første tiltak vil være elektronisk aktivering av 
tertiærreserver, men også verktøy som automatisk bestiller 
kvartersflytting er aktuelt. Bedre og mer sanntidsinformasjon  
og støttesystemer, samt bedre datakvalitet og ny teknologi,  
vil på sikt muliggjøre ytterligere økt grad av styring og auto-
matisering. Dette blir også nødvendig etter hvert som kraft-
systemet stadig blir mer komplekst. Det utnyttes allerede 
i dag i utstrakt grad smarte løsninger som systemvern i  
systemdriften. Gjennom FoU arbeides det med utvikling av 
flere og mer avanserte løsninger for overvåking og styring av 
kraftsystemet, såkalt ”smart operation”. 

Sammendrag
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Formål og 
avgrensninger i planen

Økt fokus på miljø, målsettinger om en mer miljøvennlig energisektor med inn-
fasing av mye ny fornybar kraftproduksjon og europeisk integrasjon vil fremover 
medføre store endringer i kraftsystemet. Sammen med behovet for å bedre forsy-
ningssikkerheten innebærer dette for Norge og Norden både et sterkere kraftnett 
og videreutvikling av markeds- og systemdriftsløsningene. 

Statnett kommuniserer behov og planer for å øke overføringskapasiteten og for-
sterke sentralnettet gjennom Nettutviklingsplanen (NUP). Utviklingstrekk som påvir-
ker systemdriften og behov og planer for videreutvikling av markedsdesign og virke-
midler i systemdriften beskrives i Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP). 

Årets SMUP har en tidshorisont mot 2020, og legger til grunn betydelige endrin-
ger i kraftsystemet ved økt markedsintegrasjon og handel, et forsterket sentral-
nett inklusive betydelig økt overføringskapasitet mellom Norge/Norden og Europa 
og realisering av målsettingene om ny fornybar kraftproduksjon. 

Utviklingen av energimarkedene generelt og en drøfting rundt dette inkluderes 
ikke i sin fulle bredde i SMUP, men er inkludert der dette er relevant for utvikling av 
markedsdesign og virkemidler i systemdriften. I SMUP forutsettes det at planene 
om nettforsterkninger innenlands og nye overføringsforbindelser til utlandet gjen-
nomføres i samsvar med Nettutviklingsplanen. Nettforsterkningsbehov og -løsnin-
ger drøftes derfor ikke i SMUP.   

Samfunnsmessig rasjonelle løsninger fremmes gjennom en god totalforståelse. 
Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen er et viktig bidrag i dialogen med aktø-
rer og interessenter knyttet til en videreutvikling av systemdriften. I prosessen med 
årets SMUP har det vært lagt opp til en åpen dialog med interesseorganisasjoner 
og aktører i bransjen. Videre vil det være dialog med bransjen og berørte aktører 
når det gjelder særskilte problemstillinger og utvikling av løsninger. 

Det pågår vurderinger rundt systemansvaret i regionale nett. Resultatet av dette kan 
gi konsekvenser for ansvarsfordelingen mellom Statnett (TSO) og regionale nettsel-
skaper (DSOer). Dette vil kunne få konsekvenser for Statnetts fokus og prioriteringer.  

I SMUP skisseres løsninger og tiltak som vurderes som aktuelle for å møte fremtidige 
utfordringer. I det nordiske kraftsystemet, med felles frekvens, vil mange utfordringer 
være felles. Felles utfordringer bør fortrinnsvis løses av landene i fellesskap, og mange 
av tiltakene forutsetter derfor nordisk samordning. Tidsperspektivene som skisseres 
for de ulike tiltakene styres derfor ikke av Statnett alene.  Europeisk utvikling og regel-
verk vil i økende grad gi føringer for løsninger også i det nordiske kraftsystemet. 

Både NUP og SMUP vil oppdateres hvert andre år. 
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Statnett har på vegne av det norske samfunnet ansvaret for at det sentrale over-
føringsnettet for kraft utvikles og driftes på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte. 
Vi skal gi sikker tilgang på strøm i hele landet og legge til rette for verdiskaping og 
gode miljø- og klimaløsninger. 

Statnett er av myndighetene gitt rollen som systemansvarlig i det norske kraft-
systemet. Systemansvaret innebærer å ivareta forsyningssikkerheten i det norske 
kraftsystemet. 

Kraftsystemet trenger en koordinerende enhet – en systemansvarlig

Kraftsystemet er i dag den viktigste infrastrukturen i samfunnet. Tilstrekkelig og 
sikker kraftforsyning er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Samfunnet 
forventer en stabil strømforsyning, hver time alle dager i året, og en svekket strøm-
forsyning vil raskt kunne få store konsekvenser. 

Kraftmarkedet består av mange aktører, fra store vannkraftanlegg på produksjons- 
siden, til enkelthusstander på forbrukssiden. Strømmen produseres ofte langt fra 
forbruket, og må transporteres over lange avstander.   

Elektrisitet er ferskvare, og det må til enhver tid forbrukes like mye strøm som 
det produseres. Dette omtales som den momentane balansen i kraftsystemet. 
Denne fysiske egenskapen, i kombinasjon med at forbrukerne skrur av og på 
elektriske apparater uten koordinering med produsentene, gjør at det er behov for 
en sentral koordinerende enhet i kraftsystemet som sørger for at kraftproduksjon 
og -forbruk til enhver tid er i balanse. I Norge er denne oppgaven ved konsesjon 
tildelt Statnett, som systemansvarlig for kraftsystemet.

Den kontinuerlige balanseringen er avgjørende for driftssikkerheten i kraft- 
systemet. I den løpende driftskoordineringen sørger Statnett for at det hele tiden 
er balanse mellom forbruk, kraftproduksjon og kraftutveksling, og at balansen 
opprettholdes uavhengig av hydrologiske forhold, planlagte driftsstanser og ved 
driftsforstyrrelser. Alle situasjoner må håndteres, også de ekstreme. Ved ubalanse 
sørger systemansvarlig for at balansen gjenopprettes, enten ved å justere  
produksjonen, forbruket eller utvekslingen.

Systemansvarlig legger til rette for et effektivt kraftmarked  

og tilfredsstillende leveringskvalitet

Statnetts systemansvar er regulert av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 
(fos). Formålet med fos er å legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfreds-

Statnett som 
systemansvarlig 
– oppdrag og rolle

Statnett SF eies av den norske 

stat ved Olje- og energideparte-

mentet (OED). OED legger til rette

for en samordnet og helhetlig 

energipolitikk. Norges vassdrags-

og energidirektorat (NVE) er 

fagdirektoratet for energi- og 

vassdragsforvaltningen i Norge, 

og konsesjons- og kontroll-

myndighet for Statnett.

2.2

2.1

2. 

Systemdriften er navet i 
kraftsystemet, hvor den 
løpende balanseringen 
mellom forbruk, produksjon 
og utvekslingen med 
utlandet håndteres.
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stillende leveringskvalitet i kraftsystemet. Forskriften skal sikre at systemansvaret 
utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til all-
menne og private interesser som blir berørt. 

I fos beskrives overordnede prinsipper for utøvelsen av systemansvaret: 
a) Sørge for frekvensreguleringen og sikre momentan balanse i kraftsystemet
b) Opptre nøytralt og ikke-diskriminerende
c) Utvikle markedsløsninger som bidrar til en effektiv utvikling og utnyttelse av  
 kraftsystemet
d) I størst mulig utstrekning bruke virkemidler som er basert på markeds-
 messige prinsipper  
e) Samordne og følge opp konsesjonærer og sluttbrukere sine disposisjoner   
 med sikte på å oppnå tilfredsstillende leveringskvalitet og en effektiv utnyttelse  
 av kraftsystemet
f) Utarbeide og distribuere informasjon som er av betydning for kraftmarkedet,  
 samt om forhold som er av betydning for den generelle leveringskvaliteten.

Statnetts dokument ”Statnetts praktisering av systemansvaret” beskriver gjel-
dende praksis innenfor de enkelte bestemmelsene i fos. Dokumentet er tilgjenge-
lig på Statnett.no. 

Den daglige driftskoordineringen omfatter ansvar og oppgaver knyttet til:
•	 Frekvensregulering	–	balansering	av	kraftsystemet	
•	 Spenningsregulering	–	sikre	at	spenningen	er	tilfredsstillende	og	innenfor	
 gjeldende grenser
•	 Planlegging	og	koordinering	av	driftsstanser	(revisjoner	/	utkoblinger)
•	 Fastsettelse	av	kapasitet	til	markedet
•	 Flaskehalshåndtering
•	 Koordinering	av	handel	med	våre	naboland

Statnett tilrettelegger, utvikler og drifter markedsløsninger som ivaretar de  
operative utfordringene systemdriften stilles overfor, samtidig som aktørenes verdi- 
skaping ivaretas. Utvikling av løsninger og virkemidler er basert på samfunns- 
økonomiske prinsipper. Nordiske effektive løsninger basert på markedsmessige 
prinsipper utvikles der dette er hensiktsmessig. 

I tillegg har Statnett en pådriverrolle for å videreutvikle energimarkedene, både 
gjennom å tilrettelegge for en effektiv utnyttelse av utvekslingskapasiteten med 
omliggende markeder, og gjennom vårt eierskap i Nord Pool Spot. Internasjonalt 
deltar vi aktivt i det europeiske arbeidet for å påvirke at harmoniseringen av  
markedsregler og markedsløsninger også ivaretar norske interesser. 

God forsyningssikkerhet betinger god teknisk funksjonalitet i kraftsystemet, både 
hos produksjonsanlegg, forbrukere og i nettanlegg. Systemansvarlig er gitt en for-
mell rolle med å fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksis-
terende anlegg i sentral og regionalnettet før idriftsettelse. De krav som normalt 
stilles er beskrevet i Statnetts veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS). 

Sentrale indikatorer på tilstanden 

i kraftsystemet er frekvenskvalitet, 

spenningskvalitet, og drifts-

sikkerhet. Frekvensen er et mål 

for den momentane balansen i 

kraftsystemet, og er felles for det 

nordiske synkronsystemet. 

Forsyningssikkerhet: En felles-

betegnelse på det samlede 

kraftsystemets robusthet. Med 

robusthet forstås systemets 

energisikkerhet, effektsikkerhet 

og evne til å tåle ekstraordinære 

hendelser. 

Leveringskvalitet: Kvalitet på 

levering av elektrisitet i henhold 

til gitte kriterier, og omfatter 

leveringspålitelighet, spennings-

kvalitet og kunderelasjoner (jf. 

forskrift om leveringskvalitet).

Driftssikkerhet: Kraftsystemets 

evne til å motstå enhver hendelse 

i form av utfall av komponenter i 

systemet. 

Effekt og energi

Kraftsystemet skal i enhver 

situasjon kunne levere etterspurt 

effekt i øyeblikket, samt ha 

tilstrekkelig energi til å sikre 

leveranser over tid. Effekt sier 

hvor stort det momentane 

forbruket eller produksjonen 

av elektrisitet er på et bestemt 

tidspunkt. Energi uttrykker hvor 

stort forbruket eller produksjonen 

er over en periode. Effekt måles i 

watt (W). Energi er effekt ganger 

med tid, og angis ofte i kWh.
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Endringer i forskrift for systemansvaret (fos) medfører tettere oppfølging 

Revidert fos, som trådte i kraft 1.1.2013, innebærer en tydeliggjøring av system- 
ansvaret. Endringene innebærer krav til at systemansvarlig har oversikter og 
systemer for oppfølging på ulike områder. Det gis klare føringer på at system-
ansvarlig skal ha god oversikt over kraftsystemets egenskaper. Systemansvarlig 
skal etablere nye systemer og rutiner for å følge opp konsesjonærene, og skal 
skriftlig rapportere status til NVE. NVEs rolle som tilsynsmyndighet er tydeliggjort. 
Systemansvarlig er pålagt å informere NVE om den generelle utviklingen i kraft-
systemet, og fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at 
NVE skal kunne gjennomføre tilsyn. Alle brudd, og mulige brudd, på fos skal rap-
porteres til NVE.

Statnetts driftspolicy konkretiserer kravene til driftssikkerhet

Systemansvarlig tilstreber høy driftssikkerhet i sentralnettet, og hovedprinsip-
pet er at nettet driftes etter N-1-kriteriet. Statnetts driftspolicy konkretiserer krav 
som stilles til driftssikkerheten. Driftspolicyen legges til grunn i systemansvarliges 
løpende driftskoordinering:
•	 Med	intakt	nett	tillates	driftsituasjoner	som	kan	gi	utfall	på	maksimalt	200	MW	 
 forbruk med varighet på maksimalt en time1.  
•	 I	 perioder	 med	 planlagt	 vedlikehold	 tillates	 høyere	 risikoeksponering,	 
 maksimalt 500 MW med varighet opptil to timer. 
•	 Et	tilknytningspunkt	skal	ha	maksimalt	to	avbrudd	pr	år.	
•	 Etter	et	avbrudd	skal	nettet	driftes	slik	at	det	er	liten	risiko	for	nytt	avbrudd	i		
 samme punkt inntil avklaringer har funnet sted og korrektive tiltak er utført.  
•	 Anleggsdeler	skal	belastes	innenfor	fastsatte	kapasitetsgrenser.	

I en del tilfeller vil det ikke være samfunnsmessig rasjonelt å overholde drifts- 
policyen. I slike tilfeller dokumenteres dette gjennom en beskrivelse av drifts- 
situasjonen og iverksatte tiltak. 

Systemansvarlig har en viktig rolle under ekstraordinære situasjoner

Ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
trådte i kraft 1.1.2013. Systemansvarlig har varslingsplikt overfor NVE og OED 
ved hendelser i kraftsystemet, og spiller en viktig rolle i beredskapsarbeidet. 
Systemansvarlig skal være KSLs utøvende organ for regulering av produksjon, 
omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi.

Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) kan pålegges oppgaver under 
beredskap og i krig, når NVE har vedtatt at dette er nødvendig. Slike situasjo-
ner kan være ved kraftig uvær med betydelige skader som truer kraftforsyningen, 
langvarige strømavbrudd, terror mot kraftforsyningens personell eller ressurser, 
manipulering av kraftforsyningssystemet via urettmessig inntrengning eller over-
takelse av driftskontrollsystemer. KBO er pålagt oppgaver og plikter ved rasjo-
nering. Flere mindre feil eller andre hendelser, som hver for seg ikke har så stor 
betydning, kan om de inntreffer samtidig under uheldige omstendigheter få store 
konsekvenser. 

KBO består at NVE og de 

virksomheter som står for 

kraftforsyningen i Norge, og 

ble etablert for at NVE skal 

kunne samordne beredskaps-

planlegging og lede landets 

kraftforsyning under beredskap 

og krig. På sentralt nivå utgjør 

NVE og Statnett Kraftforsyningens 

sentrale ledelse (KSL). 

2.3

1) En slik effektmengde tilsvarer vinterfor-
bruk i byer som Kristiansand, Fredrikstad, 
Tromsø eller Drammen.
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Sentrale forutsetninger 
for sikker og effektiv drift

Produksjons- og nettanlegg må ha nødvendig funksjonalitet 

Driftssikkerheten og leveringskvaliteten i kraftsystemet er avhengig av at tekniske 
anlegg tilknyttet kraftsystemet har nødvendig og forutsatt funksjonalitet, som 
understøtter sikker drift. Dette er egenskaper for å sikre tilfredsstillende frekvens, 
kortslutningsytelse, spenningskvalitet og stabilitet. Både under normaldrift og ved 
større driftsforstyrrelser i ulike situasjoner. 

Fos § 14 stiller krav om at konsesjonærer skal informere systemansvarlig om planer 
for nye anlegg eller endring av anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre 
konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke settes i drift 
uten vedtak av systemansvarlig. Det åpnes også for at systemansvarlig kan fatte 
vedtak for produksjonsenheter i distribusjonsnettet. Vedtak om funksjonalitet iht. § 
fos 14 skal sikre at anlegg har nødvendig funksjonalitet, og er viktig for å ivareta 
forsyningssikkerheten på kort og lang sikt. Det er derfor viktig at konsesjonærene 
informerer systemansvarlig om alle nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg. 
Søknadsskjema og veiledning er tilgjengelig på Statnetts nettsider. Statnetts veile-
der for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) beskriver de minimumskrav til funksjo-
nalitet som normalt legges til grunn i vedtak etter fos § 14. Funksjonskravene kan 
grovt deles inn i tre hovedgrupper:
•	 Funksjonskrav	knyttet	til	frekvensreguleringen/balanseringen	av	kraftsystemet.	 
 Manglende funksjonalitet vil kunne påvirke frekvenskvaliteten i hele det   
 nordiske synkronområdet.
•	 Funksjonskrav	knyttet	til	spenningsregulering	og	reaktive	reserver.	Manglende	 
 funksjonalitet påvirker først og fremst lokale forhold, men kan gi stabilitets-
 problemer over større områder.
•	 Funksjoner	som	skaper	et	robust	og	fleksibelt	kraftsystem	som	skal	fungere		
 under påregnelige driftssituasjoner. Produksjonsapparatets evne til å forbli   
 innkoblet ved feil i systemet (Fault Ride Through (FRT) egenskaper), egen-
 skaper for overgang og drift i separatnett og evne til oppstart fra svart 
 stasjon, men også fleksibiliteten i koblingsanlegg.
 
Større vannkraftgeneratorer er spesielt viktige i balanseringen av kraftsystemet, 
grunnet egenskaper som gir gode muligheter til regulering under forskjellige drifts-
situasjoner. Disse kraftverkene har også mye roterende masse (treghet), som er 
viktig for stabilisering av kraftsystemet. Deres evne til å reagere på frekvensen 
bidrar til at systemet kan håndtere store og plutselige endringer. Dette ved at den 
roterende massen automatisk og momentant motvirker frekvensendringene etter 
en større hendelse. Dernest kan generatorene bidra med å regulere frekvensen 
opp igjen etter hvert som energien i den roterende massen blir ”oppbrukt”. Større 

3.1Generatorenes bidrag er 
viktig for driftssikkerheten i 
kraftsystemet.

3. 
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vannkraftgeneratorer har også evne til å bidra med kortslutningsytelse på de høy-
este spenningsnivåene i nettet. Disse egenskapene er fundamentale for en sikker 
drift av kraftsystemet på samtlige spenningsnivåer.  

Småkraft bidrar i begrenset grad i frekvensreguleringen  

og med øvrig systemstøtte i sentralnettet

Småskala vannkraft har med dagens krav til egenskaper, utforming og driftsmåte, 
begrensede forutsetninger til å bidra med frekvensregulering og stabilisering ved 
pendlinger i kraftsystemet. Småkraftproduksjon har ofte lav svingmasse og mangler  
dempetilsatser. 

Normalt stilles det krav om at vannkraftanlegg med ytelse over 10 MVA skal ha 
fullverdig turbinregulator, mens anlegg med ytelse ≥ 1 MVA < 10 MVA som et 
minimum skal ha forenklet turbinregulator, hvis fysiske egenskaper ligger til rette 
for dette. Jf. FIKS.

For at småkraftverk skal kunne bidra med frekvensregulering er det en forutset-
ning at det i konsesjonsvilkårene ikke legges for strenge begrensninger i vannvei. 
Dette er en grunnleggende forutsetning for at det skal kunne stilles krav om viktig 
funksjonalitet som f.eks. turbinregulator.

Småkraft blir som regel tilknyttet distribusjonsnettet. På grunn av stor impedans 
til sentralnettet, vil disse i begrenset grad bidra med spenningsregulering og kort-
slutningsytelse i sentralnettet.  

For produksjonsanlegg som tilknyttes distribusjonsnettet har systemansvarlig 
ikke de samme mulighetene til å stille funksjonskrav. Områdekonsesjonærene 
skal gjøre en vurdering av produksjonsanlegg som skal tilknyttes eget nett. 
Dersom områdekonsesjonær mener tiltaket kan få vesentlig betydning for driften  
og utnyttelsen av regional- eller sentralnettet, skal systemansvarlig informeres. 
Systemansvarlig kan først da fatte vedtak. 

Systemansvarlig skal ha god oversikt over kraftsystemet  

– økt behov for kontroll og oppfølging 

Systemansvarlig skal iht. fos samordne og følge opp konsesjonærer og sluttbru-
kere sine disposisjoner med sikte på å oppnå tilfredsstillende leveringskvalitet og 
en effektiv utnyttelse av kraftsystemet. Systemansvarlig skal ha god oversikt over 
kraftsystemets egenskaper, og det stilles blant annet krav om å ha tilgjengelig 
oversikt over produksjonsenheters evne til oppstart fra mørk stasjon og evne til å 
utøve frekvensregulering i øydriftssituasjoner. Systemansvarlig skal følge opp kon-
sesjonærene, og skal skriftlig rapportere status til NVE. 

Nye europeiske regelverk (Network Codes) som er under utarbeidelse, vil også 
stille krav til oppfølging av funksjonalitet og leveranser ut over det som så langt 
har vært praksis.  

Konsesjonærene skal melde inn alle relevante data om anleggene til Statnetts 
driftsdatakontor, som har ansvaret for innsamling, forvaltning, lagring, bearbeiding 

Kraftsystemets 

roterende masse

Et kraftsystem med stor roterende 

masse (svingmasse) har en indre 

stabilitet, ved at det kreves mye 

energi for å endre systemets 

tilstand. Ved utfall av forbruk eller 

produksjon vil den roterende 

massen være den umiddelbare 

stabiliserende kraften for systemet. 

Vinkelstabilitet dreier seg om inn-

byrdes bevegelse mellom maski-

nene ved hendelser i systemet, og 

kraftsystemet sin evne til å svinge 

seg inn til en ny stasjonær likevekt. 

De viktigste parameterne for en ge-

nerators innvirkning på systemets 

stabilitet er impedans (motstand) 

mellom generator og sentralnettet, 

treghetsmoment, samt spennings-

regulator og dempetilsats. For liten 

demping illustrerer at driftssitua-

sjonen ikke er veldig stabil, og kan 

bli ustabil selv ved små hendelser.

Den roterende massen i kraftsyste-

met består i hovedsak av genera-

torer og tilhørende turbiner, samt 

noe motorlast. De ulike rotende 

massene er knyttet sammen gjen-

nom kraftnettet, som fungerer som 

en aksling mellom ulike masser. 

Endrer vi momentet i én ende av 

akslingen vil den roterende massen 

i den andre enden også påvirkes, 

avhengig av hvor stiv akslingen er. 

Mengden roterende masse er gitt 

både av mengden produksjon og 

av produksjonsteknologi.
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og videreformidling av anleggsdata i kraftsystemet. Data med god kvalitet er viktig,  
da disse legges til grunn i sentrale analyseverktøy og driftssentralsystemer, og er 
sentrale i driftsplanleggingen og analyser av kraftsystemet fremover. 

Systemansvarlig er pålagt å informere NVE om den generelle utviklingen i kraft-
systemet, og fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at 
NVE skal kunne gjennomføre tilsyn.

Tett nordisk samarbeid er nødvendig og effektivt

Norden, med unntak av Jylland, er et felles synkronområde. Dette innebærer at 
kraftsystemet har felles frekvens, og at ubalanser i hvilket som helst område vil 
påvirke hele synkronområdet. Teknisk sett er det derfor påkrevet med et tett sam-
arbeid mellom de nordiske landene i synkronområdet. Det er nødvendig med et 
felles perspektiv når det gjelder balansering og frekvenskvalitet, og samordning av 
løsninger for balansetjenester/reserver er nødvendig. Det nordiske synkronområdet  
er illustrert i Figur 2.

Jylland og Fyn henger sammen med kontinentet, men er koblet til det nordiske 
synkronområdet via likestrømsforbindelser til Norge, Sverige og Øst-Danmark. 

Norge og Sverige dannet i 1996 et internasjonalt kraftmarked, Nord Pool. Senere 
kom også Finland og Danmark med, og i perioden 2010-13 er de baltiske lan-
dene blitt integrert i det nordiske elspotmarkedet. I 2012 hadde Nord Pool Spot 
en markedsandel på 77 % av det totale nordiske forbruket (ekskl. Estland). Norge 
er dermed i dag integrert i et kraftmarked hvor prissignaler fra resten av Norden, 
Baltikum og kontinentet spiller inn på disponeringen av den norske vannkraften. 

Den fysiske sammenkoblingen og et felles nordisk kraftmarked har bidratt til økt 
verdiskaping både nasjonalt og internasjonalt. Den store gevinsten er knyttet til 
samspillet mellom ulike produksjonsteknologier. Samfunnsøkonomiske gevinster 
oppnås ved at kraften flyter fra områder med overskudd til områder med under-
skudd og brukes der den er mest verd, og gjennom at de rimeligste kraftressur-
sene utnyttes først.  Med dette reduseres de totale kostandene for kraft i Norden. 
Det er også utviklet løsninger for handel av balansetjenester/reserver basert på 
markedsmessige prinsipper. Et felles nordisk regulerkraftmarked har bidratt til en 
mer effektiv balansering av det nordiske kraftsystemet. 

Ansvaret for balanseringen og driftssikkerheten i de nasjonale delsystemene, og  
den fysiske utvekslingen mellom landene, ligger hos de respektive lands system-
ansvarlige nettselskaper, TSOene2. Driftstekniske forhold mellom de nordiske  
systemansvarlige er regulert gjennom en nordisk systemdriftsavtale (SOA), som er 
under oppdatering som en følge av nye regelverk i EU. 

Arbeidet med nordisk samordning fortsetter og intensiveres fremover. Dette med 
henblikk på å forberede kvaliteten på systemdriften, oppnå en mest mulig effek-
tiv utnyttelse av ressursene, og å forberede for endringer i rammebetingelser som 
kommer gjennom nye europeiske regelverk. 

Figur 2 

Det nordiske synkronområdet

Energihandelen i det nordiske 

kraftsystemet foregår i all hovedsak 

på den nordiske kraftbørsen Nord 

Pool Spot, som av Olje og Energi-

departementet er gitt konsesjon 

til å forestå krafthandel med andre 

land. Nord Pool Spot eies av de 

nordiske og baltiske TSOene.

2) De nordiske TSOene (Transmission 
System Operator) er statlig eid, med 
unntak av den finske TSOen Fingrid, 
som er deleid av finske selskaper.

3.2
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Energimarkedene skal bidra til balansering av kraftsystemet 

Kraftmarkedene har flere oppgaver. Sett fra aktørenes side ønskes likvide og 
effektive handelsplasser for kjøp og salg av kraft. Sett fra systemansvarlig sin side 
er det sentralt med markedsplasser der aktørene kan handle seg i balanse i for-
kant av driftsøyeblikket. Markedskoblingen hos Nord Pool Spot er med dagens 
design et vesentlig verktøy for en grov balansering av det nordiske kraftsystemet 
i forkant av driftsøyeblikket3, på timesbasis. Det er viktig at markedsproduktene 
understøtter det fysiske behovet for momentan balanse mellom produksjon, for-
bruk og utveksling. 

Energihandelsprosessen sett fra systemdriften og anskaffelsen av reserver, skis-
seres som følger:

Velfungerende energi-
markeder som samsvarer 
med fysikken i kraftsystemet 
er en viktig premiss for 
sikker og effektiv systemdrift

3) Gjennom den felles europeiske mar-
kedskoblingsmekanismen blir resultatene 
fra Nord Pool Spot en del av den pan-
europeiske optimaliseringen.

Den markedsmessige balanseringen av kraftsystemet starter dagen før drifts-
døgnet gjennom børshandel i Elspot-markedet, der det handles fysiske times- 
kontrakter for neste døgn. Kapasitet på mellomlandsforbindelser mellom nordiske  
land blir disponert gjennom energiauksjonen (implisitt auksjon) organisert av 
Nord Pool Spot. Tilsvarende er kapasiteten mellom Norge og Nederland, mellom 
Sverige og Tyskland og mellom Danmark og Tyskland håndtert. 

Elspot-markedet klareres klokken 12 for etterfølgende dag. Når resultatet for 
Elspot foreligger gir TSOene den nå ledige kapasiteten til intra-dag handel (Elbas). 
Elbas gir aktørene mulighet for å forbedre sin balanse. Prognosene for forbruk og 
produksjon forbedres nærmere driftstimen.

I den aktuelle driftstimen vil det alltid oppstå ubalanser som må korrigeres. Dette 
både som følge av prognoser som er usikre, men også som følge av ubalanser 

Figur 3 

Energimarkedsprosessen 

sett fra systemdriften

Etablering av
spotområder

Fastsette nett-/
handelskapasitet

(N-1)

Systemansvarlig
setter rammer for

kraftmarkedet:

Markeder
for aktørene

Systemansvarlig
sikrer reserver:

Prissikring i det finansielle markedet
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Gate closure:
Elbas stenger t-60’

Bud regulerkraft t-45’
Produksjonsplaner t-45’
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vha. reserver

•	Ubalansevolum
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Planfase Driftsfase

D-1: 12:00 t-45’
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som oppstår fordi det fysiske forbruket endres løpende og ikke trinnvis som ofte er 
typisk for produksjonen. Sistnevnte er en konsekvens av måten markedet er orga-
nisert på, med timesoppløsning (strukturelle ubalanser). Dette illustreres i figur 4.

Figur 4 

Illustrasjon av avvik mellom pro-

duksjon og forbruk i en time, som 

systemansvarlig må balansere i 

driftstimen. 

Û

Last og utveksling            Produksjonsplan            Ubalanse            Maks ubalanseÛ

MW

Tid
Time 1 Time 2

Systemansvarlig aktiverer reserver for å balansere kraftsystemet i driftstimen, og 
sikrer flere typer reserver i forkant av driftsøyeblikket. 

Elspotmråder bidrar til effektiv utnyttelse av kraftnettet og sikker drift

Overføringskapasiteten i det nordiske kraftnettet er begrenset. For at energimar-
kedet skal bidra til sikker drift av kraftsystemet er det viktig at store og varige 
overføringsbegrensninger tas hensyn til i markedsløsningen. Elspotområder som 
reflekterer de fysiske flaskehalsene i nettet, opprettes for å håndtere store og lang-
varige flaskehalser i nettet og situasjoner med forventet energiknapphet. Mindre 
flaskehalser håndteres ved bruk av mothandel/reguleringer. (Jf. fos § 5.) 

Elspotområdene sikrer at markedet klarerer priser som tar hensyn til kapasitets-
begrensningene. Dette bidrar til sikker drift, og stimulerer til effektiv ressursbruk 
ved at de billigste ressursene utnyttes først.

Det er i dag 12 elspotområder i Norden, jf. Figur 5. Antallet elspotområder i 
Norden har variert noe over tid, og trenden har vært etablering av flere områder 
etter hvert som utnyttelsen av kraftnettet har økt. Elspotområdene justeres ved 
endrede kapasitetsbegrensninger i nettet. 

Kapasiteten mellom elspotområdene fastsettes av de systemansvarlige, basert 
på kjennskap til begrensingene i det fysiske overføringsnettet. Det tas hensyn til 
vedlikehold og revisjoner, samt eventuell utveksling av reservetjenester mellom 
elspotområdene. Kapasiteten blir gjort kjent for markedsaktørene før bud leveres 
til spotmarkedet, og blir benyttet når pris, volum og overføring mellom områder 
beregnes hos Nord Pool Spot.
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Figur 5 

Gjeldende elspotområder i 
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Det vil de kommende årene gjennomføres omfattende nettforsterkninger i sentral- 
nettet, som vil medføre endringer i de fysiske flaskehalsene i nettet. Dette vil dermed  
også medføre endringer i elspotområdeinndelingen. Statnett kommuniserte 
1.10.2013 en prognose til og med 2016, som finnes både på Statnetts og Nord 
Pool Spot sine nettsider. Elspotområder vil være et effektivt virkemiddel også 
fremover.    

God og pålitelig tilgang til balansetjenester er viktig for driftssikkerheten

For å sikre den momentane balansen i kraftsystemet må systemansvarlig ha til-
gjengelige ressurser for opp- og nedregulering. I tillegg må det være tilgjenge-
lige ressurser til å regulere ved en eventuell større hendelse i kraftsystemet4. 
Reguleringsressurser for større hendelser i systemet anskaffes i dag både fra 
større industriforbruk og fra kraftproduksjon. Balanseringsressurser for kontinu-
erlig håndtering av løpende ubalanser anskaffes i dag i hovedsak fra større vann-
kraftverk. I Norge og Sverige tilsammen utgjør regulerbar vannkraftproduksjon en 
betydelig andel av den samlede kraftproduksjonen, og det har stort sett vært god 
tilgang til kraftressurser for balansering. 

Mange kraftverk har mulighet til å lagre vann mellom sesonger, mens noen få kan 
lagre vann over flere år. I tillegg kan en rekke mindre kraftverk lagre vann over kor-
tere perioder, dvs. innenfor døgnet eller uken. Vannmagasinene i Norge har en 
samlet kapasitet på 84,3 TWh. 

Samlede tilsig kan variere med -30 % /+ 20 % i forhold til et normalår, noe som gir 
en variasjon i tilsiget på 90 - 150 TWh mellom år. 

Figur 6 viser hvordan magasinfyllingen varierer over året.

Figur 6 

Norsk magasinfylling over året. 

Historisk for perioden 1993-2012.
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4) Dimensjonerende feil er definert som det 
største produksjonsutfallet eller bortfall av 
import som systemet skal være dimen-
sjonert for å tåle. Normalt er dimensjone-
rende utfall i Norge 1200 MW.
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Med unntak av effektoppgraderinger og noen utvidelser av eksisterende magasin- 
kraftverk, har det de senere årene blitt bygget lite ny kraftproduksjon med god 
reguleringsevne. Ny produksjonskapasitet har primært vært mindre kraftverk med 
lav reguleringsevne.

Ulike produksjonsteknologier har ulike kostnader knyttet til regulering. Det er 
effektivt først å utnytte ressursene som har de laveste kostnadene ved balan-
seringen, dvs. aktører som har marginal produksjonskostnad som ligger nær-
mest energiprisen for kraft i den aktuelle timen. I magasinkraftverk kan produksjo-
nen tilnærmet kostnadsfritt reguleres opp og ned i takt med forbruket. Mens ved 
stopp av en vindmølle eller et uregulerbart småkraftverk vil kraftsystemet gå glipp 
av ”gratis” energi. Et termisk kraftverk vil også kunne spare brensel til en senere 
anledning, men bruker typisk lengre tid på å regulere. Oppregulering forutsetter at 
det finnes ubenyttede ressurser, og oppregulering av vindkraftverk og vannkraft 
uten magasiner er derfor som regel lite lønnsomt. Oppregulering forutsetter at det 
ikke allerede er full produksjon. 

Ved å kunne utveksle balansetjenester mellom ulike regioner og land effektivise-
res driften av kraftsystemet, ved at de billigste egnede ressursene til en hver tid 
utnyttes. 

Det er avgjørende for driftssikkerheten i kraftsystemet at systemansvarlig har til-
strekkelig og sikker tilgang på slike balanseringsressurser. Reserver som anskaf-
fes må være tilgjengelige og gi forventet respons. Samme reserver kan ikke sam-
tidig selges i flere markeder.

Det er effektivt å først 
utnytte ressursene som 
har de laveste kostnadene 
ved balanseringen.
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Det tilstrebes virkemidler baseres på markedsmessige prinsipper så langt dette er 
hensiktsmessig. Samfunnsøkonomiske prinsipper ligger til grunn for utvikling av 
løsninger. Markedsdesignet/ løsningene skal ivareta de operative utfordringene i 
systemdriften og aktørenes verdiskaping. 

Tabell 1 oppsummerer de ulike reservene og formålet med dem. For nærmere 
informasjon om reservene vises det til Statnetts nettsider. 

Figur 7 

Anskaffelse og aktivering av 

balansetjenester/reserver.
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Gjeldende virkemidler i systemdriften – balansetjenester

Reserver for å håndtere ubalanser – gjeldende ordninger

For å ivareta balanseringen av kraftsystemet anskaffer systemansvarlig ulike typer 
balansetjenester/reserver. I Norden opereres det med følgende reserver:
•	 Primærreserver	(FCR-N	og	FCR-D):	Automatiske	frekvensstyrte	reserver	for		
 normaldrift og driftsforstyrrelser
•	 Sekundærreserver	(FRR-A):	Automatiske	frekvensstyrte	reserver
•	 Tertiærreserver	(FRR-M):	Manuelle	reserver/regulerkraft	(RK).		

Figur 7 viser sammenhengen mellom de ulike reservene. 
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Tiltak

Primærregulering

Frequency containment 
reserves, FCR 

Består av normal 
driftsreserver FCR-N 
(tidligere FNR), og 
driftsforstyrrelses-
reserve FCR-D 
(tidligere FDR) 

Sekundærregulering

Automatic Frequency 
restoration reserves, 
FRR-A (tidligere LFC)

Tertiærregulering / 
regulerkraftmarked

Frequency restoration 
reserves, FRR-M / RKM 

RKOM: Sikrer tilgang på 
regulerkraft-ressurser i 
sesong og uke 

Systemkrav

FCR-N: 600 MW (Nordisk 
krav). Norges andel har 
variert mellom 205-210 MW 

FCR-D: 1200 MW (Nordisk 
krav).  Norges andel er på 
drøyt 350 MW (2013)

Under vurdering

Krav på 1200 MW (Norge) 
for å håndtere dimensjo-
nerende feil. Hvert land har 
egne krav.  800 MW for 
håndtering av flaskehalser 
og ubalanser. Kun Norge. 

Formål

Håndtere ubalanser 
”momentant” gjennom 
automatisk desentral 
regulering av produksjon.

Påvirker frekvens-
kvaliteten. 

Håndtere ubalanser. 
Bringe frekvensen 
nærmere nominell verdi.

Frigjøre primærreservene 
slik at de igjen kan hurtig 
håndtere eventuelle nye 
feil og ubalanser.

Håndtere ubalanser og 
frigjøre primær- og 
sekundærreserver

Håndtere regionale 
flaskehalser. 

Anskaffelse

Krav til statikkinnstilling 
for generatorer med 
kapasitet over 10MVA.

Det norske markedet for 
primærreserver består av 
et døgn- og ukemarked. 
FCR-N/D tilbys i døgn-
markedet, mens produktet 
i ukemarkedet er kun 
FCR-N.

Leveranse utenfor 
markedet godtgjøres 
etter gitte satser.

Anskaffelsen av FRR-A 
gjøres foreløpig nasjonalt.
Nordisk arbeid pågår for 
å etablere et felles nordisk 
marked.

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

RKOM: Norsk 
opsjonsmarked for RK 
for vintersesongen.

Bilaterale avtaler: 
Langsiktige avtaler med 
aktører om leveranse av 
reserver.

Aktivering/respondering

Umiddelbart ved frekvens-
endring ved feil eller avvik i 
kraftsystemet

FCR-N aktiveres ved 
49,90 Hz < f < 50,10 Hz, 
og skal respondere innen 
5 sekunder og være fullt 
aktivert innen 30 sekunder.

FCR-D skal ha en opp/
ned-reguleringstid på 2-3 
minutter, og virker som en 
forlengelse av FCR-N 
oppregulering.

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

Respons innen 120-210 
sek etter mottatt signal 
fra TSOen 

Tilgjengelige bud benyttes 
som hovedregel etter 
prisrekkefølge 

Aktivering innen 
15 minutter 
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Tabell 1 

Oversikt over ulike reserver for 

balansering av kraftsystemet.

En stor andel av balansetjenestene anskaffes i dag fra regulerbar kraftproduksjon, 
som har egenskaper som er godt egnet for rask balansering. I tillegg er større 
industri aktive bidragsytere i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM).   

På noen områder er det etablert felles nordiske løsninger for innkjøp og aktive-
ring av balansetjenester, mens de systemansvarlige på andre områder har ulike 
løsninger:
•	 Anskaffelse	av	primærreserver	(FCR-N/FCR-D)	er	et	nasjonalt	ansvar.	Krav	til		
 volum, kjøp/ salg og tekniske forhold er regulert gjennom den nordiske 
 systemdriftsavtalen (SOA). 
•	 Et	felles	nordisk	arbeid	pågår	for	å	etablere	et	felles	marked	for	sekundær-
 reserver (FRR-A).
•	 En	felles	nordisk	ordning	(felles	regulerkraftliste)	for	aktivering	av	manuelle	
 tertiærreserver har vært operativt i ti år (RKM/FRR-M). Landene har ulike 
 løsninger for å sikre reserver i forkant.
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De nordiske TSOene har i noe tid arbeidet med å forbedre frekvenskvaliteten, og 
som et ledd i dette videreutvikle og harmonisere balansetjenestene. 

Videreutvikling av primærreservene avventer økt klarhet  

i den reelle tilgangen av reserven

De nordiske TSOene startet for en tid tilbake et arbeid for å se på muligheten 
for økt harmonisering og eventuelt et felles nordisk marked for primærreserver. 
Dette arbeidet avdekket i en tidlig fase økte utfordringer ved oscillasjoner (pend-
linger) i kraftsystemet. Arbeidet så langt har derfor i hovedsak vært konsentrert 
om å få nærmere kunnskap om oscillasjonene. Blant annet gjennomføres tester  
av aggregatenes respons på simulerte frekvensendringer. Testene, sammen med 
generelle konklusjoner fra arbeidet, viser at det er betydelig usikkerhet rundt den 
reelle tilgangen til primærreserver i det norske/nordiske kraftsystemet, mht. volum, 
responstider og varighet. Avvik mellom forventede og faktisk leverte reserver  
kan resultere i andre dynamiske egenskaper i kraftsystemet enn det som er  
forventet. Feilaktig antakelse kan medføre at det iverksettes nye tiltak som ikke 
nødvendigvis er de mest optimale. De uheldige forholdene som er avdekket må 
studeres nærmere før det er aktuelt å gjøre eventuelle justeringer på produkt- 
spesifikasjonene, og før flernasjonale markedsløsninger utvikles.

Ny sekundærreserve fra 2013

FRR-A ble implementert tidlig i 2013, og har vist en positiv effekt på frekvens- 
kvaliteten, gitt tilstrekkelige reservevolum. Løsningen innebærer at det er installert en  
styringsenhet i Statnetts SCADA-system, som genererer settpunkt og sender sig-
naler til generatorene som deltar i ordningen.  Basert på disse settpunktene gis 
automatisk instruksjon om å aktivere FRR-A. Signaler går direkte til leverandørene  
av FRR-A i Norge eller via andre nordiske TSOer til leverandørene i respektive 
land. I ukene 6-20 i 2013 ble det samlet i Norden anskaffet minst 100 MW FRR-A,  
og i enkelte uker ble volumet økt til 200-350 MW. Kapasiteten var geografisk  
distribuert mellom de nordiske landene etter samme fordelingsnøkkel som  
primærreserver (FCR-N). Erfaringene viser at løsningen teknisk sett fungerer bra, 
og at volum i størrelsesorden 250-300 MW gir en positiv innvirkning på frekvens-
kvaliteten. Statnett vurderer en videreføring og videreutvikling av løsningen som 
svært viktig for driftssikkerheten i kraftsystemet. De nordiske TSOene drøfter nå 
hvordan FRR-A bør utvikles videre. Dette omtales nærmere i kapittel 8.7. 

Videre harmonisering av ordningen for tertiærreserver

I det nordiske regulerkraftmarkedet (RKM) er de nasjonale reglene i stor grad har-
monisert. De største ulikhetene er hvordan TSOene sikrer reguleringskapasitet. 

I Norge anskaffes balansetjenester fra produksjon og forbruk for å dekke kravet 
for håndtering av dimensjonerende feil, mens Sverige og Finland benytter egne 
gassturbiner og langtidskontrakter for dette formålet. Norge sikrer tertiærreserver  
i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM). I Danmark anskaffes reservene gjennom  
kontrakter med kort og lang horisont. Sverige har i tillegg høylastreserver på vinterstid,  
som kan startes med noen timers varsel og benyttes i spotmarkedet ved problemer  
med å oppnå priskryss. Denne kan disponeres som tradisjonell effektreserve i 
driftsdøgnet dersom den ikke benyttes i spotmarkedet. Sverige har vedtatt  
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at høylastreservene skal fases ut mot 2020, og erstattes av generelle markeds- 
mekanismer.

Det er kun Norge som anskaffelser tertiærreserver for å håndtere løpende ubalanser  
og flaskehalser i nettet (dvs. ut over kravet om dimensjonerende feil). 

Det er fortsatt noen forskjeller i regulerkraftmarkedet mellom de nordiske landene. 
De nordiske TSOene vurderer mulige forbedringsområder på kort og lengre sikt. 
Det anbefales økt nordisk harmonisering og videre analyser av nye løsninger. Det 
er etablert en pilot hvor mulighetene for å utveksle FRR-M ut av Norden vurderes. 

Andre systemtjenester og ordninger for systemdriften

I tillegg til balansetjenester for å håndtere ubalanser, har systemansvarlig også 
andre ordninger for å sikre driften av kraftsystemet. Disse virkemidlene og formå-
let med dem oppsummeres kort i Tabell 2. For nærmere informasjon om de ulike 
virkemidlene vises til Statnetts nettsider.  

Krav til produksjonsplaner med kvartersoppløsning og mulighet for produksjons-
flytting er viktige virkemidler for å håndtere ubalanser i driftsfasen. Med betydelig 
økt overføringskapasitet mellom Norden og Europa, og dermed større flytendrin-
ger (ramping) og strukturelle ubalanser, vil imidlertid disse virkemidlene slik de i 
dag er utformet ikke bli tilstrekkelige. Nye løsninger må derfor vurderes.

3.6
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Tiltak

Kvarterstilpasning (Lastfølge)
Jf. fos § 8, 7. ledd.

Spenningsstøtte / Utveksling av 
reaktiv effekt fra produksjons-
enheter.
Jf. fos § 15, 4. ledd.

Systemvern 

Hendelsesstyrt 
belastningsfrakobling (BFK)

Frekvensstyrt belastnings-
frakobling  (BFK frekvensvern)

Produksjonsfrakobling (PFK) 
Jf. fos § 21.

Tvangsmessig 
utkobling av forbruk
Jf. fos § 13.

Tariff for fleksibelt forbruk

Energiopsjoner i forbruk 
Jf. fos § 22a. 

Reservekraftverk 
Jf. fos § 22a.

Formål

Justere ubalanser innenfor timen, 
ved å flytte produksjon. 

Håndtere flaskehalser.

Lokal spenningsregulering i norm-
aldrift, og reaktive reserver for å 
håndtere større hendelser/endringer 
i systemet. 

Sikre overføringskapasitet og drifts-
sikkerhet.

Øke overføringskapasitet. Håndtere 
drift med redusert driftssikkerhet.

Driftssikkerhet / unngå nettsammen-
brudd ved større driftsforstyrrelser. 

”Sisteskansevern” for å hindre total-
kollaps på systemnivå.

Øke overføringskapasitet / økt 
utnyttelse av kraftsystemet. 

Håndtering av effektknapphet eller 
større driftsforstyrrelser.  

Håndtere akutt eller forventet effekt-
knapphet grunnet høy last, flaske-
halser, driftsforstyrrelser. 

Effektiv utnyttelse av overføringska-
pasiteten. Stimulere til økt forbru-
kerfleksibilitet. 

Håndtere perioder med svært 
anstrengt kraftsituasjon.

Håndtere perioder med svært 
anstrengt kraftsituasjon. 

Anskaffelse

Systemansvarlig vedtar å frem-
skynde eller utsette planlagt pro-
duksjonsendring med inntil 15 
minutter. 

Betales basert på markedspriser.

Vedtak fra systemansvarlig.                   
Iht. fos skal alle produksjonsenheter 
tilknyttet regional- og sentralnet-
tet bidra med produksjon av reaktiv 
effekt innenfor enhetenes tekniske 
begrensninger. 

Generelt godtgjøres aggregater > 
10 MVA med en fast sats pr MVA. 
Iht. fos betales pålagt produksjon 
av reaktiv effekt ut over fastsatte 
grenser, med markedspris for ekstra 
påførte fysiske tap i transformator.

Vedtak fra systemansvarlig.   
   
Iht. fos kan systemansvarlig kreve 
installasjon og drift av utstyr for 
automatiske inngrep i kraftsystemet 
for å unngå sammenbrudd eller for 
å øke overføringsgrenser i regional- 
og sentralnettet (systemvern). 

Betales i henhold til dokumenterte 
faktiske kostnader.

Systemansvarlig skal godkjenne 
planer for håndtering av tvangs-
messig utkobling ved vedtak. 
Systemansvarlig kan også ved ved-
tak pålegge endringer.

Pålegg fra systemansvarlig om kort-
varig utkobling av forbruk. 

Frivillig ordning. 

Nettselskapene i regionalnettet tilbyr 
fleksibelt forbruk fra sluttkunder i 
eget nett.   

Deltakerne i insentiv-ordningen 
får en prosentvis rabatt i tariffens 
faste ledd avhengig av responstid 
på aktivering og behov for hviletid. 
Det gis ingen kompensasjon ved 
utkobling. 

Systemansvarlig kjøper energiop-
sjoner i forbruk. Gir rett til å kreve 
redusert forbruk av elektrisitet over 
en lengre periode (minimum 2 uker). 

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

Aktivering/respondering

Systemkritisk vedtak overfor aktør 
pr telefon.

Automatisk regulering. 
Spenningsregulatoren på generato-
rene skal virke fritt og uten unødig 
begrensning innenfor ytelsesgren-
sene.    

Ved visse feil vil forbruk med sys-
temvern kobles ut via installert 
bryter. 

BFK frekvensstyrt: Ved svært lave 
frekvenser ved større driftsforstyrrel-
ser, kobles forbruk automatisk trinn-
vis ut ved fallende frekvens. 

Utvalgte kraftstasjoner med instal-
lert PFK kobles ut automatisk ved 
bryterfall eller kritisk overlast i nettet.

Vedtak om utkobling effektueres 
manuelt. 

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

Effektuering krever at NVE har god-
kjent bruk gjennom å ha erklært 
”svært anstrengt kraftsituasjon” 
(SAKS). Varslingstiden er minimum 
syv kalenderdager.

Effektuering krever at NVE har god-
kjent bruk gjennom å ha erklært 
”svært anstrengt kraftsituasjon” 
(SAKS). 

Tabell 2

Systemtjenester / ordninger i systemdriften
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Tabell 3 

Gjeldende krav til kvartersplaner

Endring fra time n til n+2

0–199 MW

200–499 MW

500 MW og høyere

Tiltak

Regulering foregår ved timeskift

Konsesjonæren tilpasser produksjonsplanene i 
time n+1 med oppdeling av produksjonen angitt 
i kvartersverdier. Det skal være energibalanse over 
timen og minst én regulering utenom timeskift.

Konsesjonæren tilpasser produksjonsplanen i 
time n+1 med reguleringer hvert kvarter og slik at 
det blir energibalanse over timen

Produksjonsplanen for hver konsesjonær innen elspotområdet skal inndeles etter 
produksjonsendringens størrelse fra time n til n+2. Time n+1 skal i tillegg være 
forskjellig fra omkringliggende timer.

Systemansvarlig stiller i dag krav om kvartersplaner for produsenter som planleg-
ger store sprang i produksjon innenfor ett elspotområde fra time n til n+2 (jf. fos § 
8). Det stilles krav til ulike verdier i et eller alle kvarter i en time, med energibalanse 
innenfor timen basert på produsentens solgte volum i energimarkedet. Det er ikke 
nærmere tydeliggjort krav til verdiene som kan endres, og det er behov for å for-
bedre dette.

Systemvern er smarte, tekniske løsninger i driften, som bidrar til å øke overførings-
kapasiteten og/eller redusere konsekvensene ved driftsforstyrrelser. Systemvern 
sørger for automatisk bortkobling av utvalgte produksjons- eller forbruksenheter 
ved feil. Det skilles mellom hendelsesstyrt belastnings- eller produksjonsfrakobling,  
og frekvensstyrt belastningsfrakobling, som er et sisteskansevern ved svært lave 
frekvenser. Det er nylig gjennomført en fullstendig gjennomgang av behovet for 
systemvern for frekvensstyrt belastningsfrakobling og for produksjonsfrakobling. 
Og som følge av dette fattes det nye vedtak.   

Etter hvert som nye nettforsterkninger i sentralnettet innenlands og nye  
mellomlandsforbindelser settes i drift, vil det være aktuelt å gjøre en ny vurdering 
av gjeldende ordninger for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner. 

Nærmere om videreutvikling av løsninger i kapittel 8. 
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Europeisk klimapolitikk 
og integrasjon blir 
førende

Det siste tiåret har EUs klimapolitikk og ambisjon om å skape et felles indre kraft-
marked stått sterkt. Dette har blant annet resultert i fornybardirektivet, med en 
ambisjon om 20 % reduksjon i klimagass-utslipp, 20 % kraftproduksjon fra forny-
bare kilder og 20 % økt energieffektivisering innen 2020. 

Sammen med økt andel fornybar energi er EUs viktigste mål for energisektoren 
å skape et felles indre energimarked. Den tredje energimarkedspakken for elek-
trisitet og gass skal sikre konkurranse, forsyningssikkerhet og bærekraft i både 
kraft- og gassektoren. Regelverket trådte i kraft 3. mars 2011 i EU. Som en følge 
av at EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen, blir det behov 
for endringer i norsk lovgivning. På elektrisitetssektoren innebærer det endringer i 
bl.a. energiloven og i enkelte av NVEs forskrifter. Av hensyn til fremdrift er forslag 
til endringer i energiloven på høring i Norge (september 2013 – januar 2014), selv 
om pakken ikke er innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Det europeiske kraftsystemet er med dette inne i en langvarig og omfattende 
omstillingsprosess.

Mye ny fornybar kraftproduksjon gir et endret kraftsystem 

EUs mål om å redusere de samlede klimautslippene med hhv. 20 og 80 prosent 
innen 2020 og 2050, innebærer en tilnærmet full avkarbonisering av kraftsekto-
ren. Allerede i 2030 må kraftsektoren ha redusert sine utslipp med 50-60 prosent 
for at målet i 2050 skal kunne oppnås. For kraftsystemene i Storbritannia og på 
kontinentet, som i stor grad har vært basert på fossil termisk produksjon, gir dette 
en radikal omlegging:
•	 Fossil	kraftproduksjon,	først	kull	og	deretter	gass,	må	erstattes	av	utslippsfrie		
 teknologier. Dette gir store investeringer spesielt i vindkraft og solkraft
•	 Kraftsektoren	må	bidra	til	kutt	i	andre	sektorer,	bl.a.	ved	elektrifisering	av	
 samferdsel og varme
•	 Nettbehovet	øker,	både	for	å	kunne	transportere	den	fornybare	kraften	til	
 forbruket, men også for å kunne håndtere de store svingningene i den 
 fornybare produksjonen
•	 Redusert	reguleringsevne	og	mer	uforutsigbar	kraftproduksjon	i	Europa	
 øker etterspørselen og verdien av fleksibel kraftproduksjon som kan bidra   
 med rask opp- og nedregulering.

Selv om det er stor usikkerhet rundt tempo i omleggingen og hvordan dette kom-
mer til å slå ut, ser vi det som sannsynlig at de europeiske landene går langt med 
å få på plass store utslippskutt. Våre forutsetninger om utviklingen av kraftsys-

Mer fornybar og mindre 
termisk produksjon gir et 
kraftsystem med andre 
egenskaper

4.1

4. 
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temene i Nordvest-Europa legger til grunn at de europeiske landene i hovedsak 
gjennomfører sin klima- og energipolitikk. Dvs. at EUs mål for 2020 i hovedsak 
blir oppfylt, og at landene i 2030 er i en posisjon der de kan nå de langsiktige 
utslippsmålene for 2050. 

Følgende figur viser forventet installert produksjonskapasitet i Europa i 2020. 

En betydelig endret produksjonsmiks i Europa med redusert reguleringsevne og 
mer uforutsigbar kraftproduksjon, vil med tettere integrasjon få store konsekven-
ser for den nordiske systemdriften.   

Markedsintegrasjon skal sikre effektiv oppnåelse av klimamålene 

Felles spotmarked sikrer at kraften flyter dit den er mest verdt

Et av hovedmålene med den tredje energimarkedspakken er etableringen av et 
felles kraftmarked for hele kontinentet. En sentral del av et felles kraftmarked er et 
felles spotmarked, der både kraftpriser og kraftflyt for hele kontinentet bergenes i 
én operasjon. Dette vil gi bedre utnyttelse av kraftressursene, og gi en mer effektiv 
utnyttelse av overføringsnettet. Dette vil gjøre det lettere å oppnå målsettingen om 
å etablere store mengder ny fornybar energi. 

I arbeidet mot et felles spotmarked ble det i februar 2014 etablert felles priskob-
ling i Nordvest-Europa (NWE).  NWE-området dekker om lag 75 prosent av det 
europeiske kraftforbruket innenfor landene Tyskland, Østerrike, Frankrike, Belgia, 
Nederland, Storbritannia, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia og 
Litauen. Polen er også sammenkoblet gjennom SwePol-forbindelsen. NWE-
området er illustrert i Figur 9.

Priskobling i NWE er et betydelig skritt mot et felles europeisk kraftmarked, noe 
som vil sikre bedre likviditet, effektivitet og øke den samfunnsøkonomiske nytte-
verdien av kraftmarkedet. 
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33
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17
12

8

Land
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Storbritannia
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Andre

Figur 8 

Installert produksjonskapasitet i 

Europa i 2010 og forventet i 2020, 

med fordeling mellom ulike 

produksjonsteknologier. 

Kilde: ENTSO-E.

Figur 9 

Markedskobling Nordvest-Europa

4.2
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Felles intradagmarked gjør det lettere å inkludere store mengder fornybar kraft

De europeiske systemansvarlige samarbeider med kraftbørsene for å etablere 
et felles intradagmarked. Handelen i intradagmarkedet vil foregå kontinuerlig fra 
spotmarkedet stenger og nesten frem til driftstimen. Dette gir aktørene mulighet 
til å håndtere den gjenstående usikkerheten rundt produksjons- og forbruksvolum 
på en effektiv måte. En økende mengde uforutsigbar og uregulerbar kraft i Europa 
vil gi større behov for krafthandel etter at spotmarkedet er stengt. Dette kan gi 
muligheter for norsk vannkraft, som kan tilby fleksibilitet til Europa. 

Norden har allerede et felles intradagmarked med Nederland og Belgia, basert på 
den nordiske Elbas-løsningen. Norske aktører fikk fra februar 2013 mulighet til å 
handle i intradagmarkedet frem til én time før kraften skal leveres (tidligere to timer), 
slik det også gjøres i resten av det nordiske markedsområdet. Justeringen til én 
time gjelder foreløpig ikke på NorNed, hvor det planlegges en justering i 2014. 
Norden vil bli en del av den europeiske intradagløsningen, når denne blir etablert. 

Handel med balansetjenester vil kunne gi bedre ressursutnyttelse 

Det vil kunne være gevinster med et internasjonalt perspektiv på balansetjenes-
ter. Siden det er teknologiske forskjeller mellom de ulike kraftsystemene i Norden 
og Europa vil også kostnaden for balansetjenestene variere, noe som gjør handel 
lønnsomt. En forutsetning for slik handel er at det er tilgjengelig nettkapasitet mel-
lom de aktuelle områdene. Det vil være stor variasjon i hvor mye kapasitet som 
bør allokeres til å utveksle balansetjenester. For å maksimere verdien av handel 
bør kapasiteten til enhver tid brukes i de markedene som gir størst samfunnsøko-
nomisk gevinst. 

ENTSO-E har utarbeidet et forslag til et felles regelverk for handel med balanse-
tjenester.

Kapasitetsmarkeder vurderes i Europa

Vind- og solkraft er betydelig mer uforutsigbar og mindre stabil produksjon enn 
kull og gass som fases ut. Myndighetene i flere land er derfor bekymret for om 
det vil fremskaffes tilstrekkelig kapasitet slik at forsyningssikkerheten oppretthol-
des i alle situasjoner. Flere land vurderer å ta i bruk såkalte kapasitetsmekanismer. 
Disse kan utformes på flere måter, men har til felles at investeringer i produksjons-
anlegg som ikke er lønnsomme ved deltagelse i energimarkedene alene, gis en 
ekstra inntektsstrøm. Dette skal sikre tilstrekkelig beredskap til at forsyningssik-
kerheten opprettholdes når produksjonen fra sol-/vindkraft er lav. En konsekvens 
vil også være at pristoppene i perioder med lav fornybar produksjon og høyt for-
bruk blir redusert. 

Storbritannia har kommet langt i forberedelsene med å innføre et kapasitetsmar-
ked. I Tyskland er det foreløpig ikke besluttet å innføre et slikt marked, men både 
behov og utforming diskuteres. 

Statnett er i utgangspunktet kritisk til løsningene som forstyrrer den etablerte pris-
dannelsen i markedet, men har forståelse for bekymringen for forsyningssikker-
heten. Løsninger som etableres må være effektive og legge til rette for god res-

En økende mengde uforut-
sigbar og uregulerbar kraft i 
Europa vil gi større behov 
for krafthandel etter at spot-
markedet er stengt.

Siden det er teknologiske 
forskjeller mellom de ulike 
kraftsystemene i Norden og 
Europa vil også kostnaden 
for balansetjenestene 
variere, noe som gjør 
handel lønnsomt.
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sursutnyttelse på kort og lang sikt. Balanserte incentiver og like vilkår for nasjonal 
kraftproduksjon og overføringskapasitet til andre kraftsystemer med et produk-
sjonsapparat som kan levere fleksibilitet, må være en forutsetning. Forbindelser til 
Norge må dermed gis anledning til å delta i disse markedene på like vilkår, siden 
de vil gi et tilsvarende bidrag til forsyningssikkerheten. 

Økt samarbeid og felles regelverk for europeisk kraftsektor 

Tett samarbeid i Europa og felles regelverk for europeisk kraftsektor

En sentral del av arbeidet med å skape et felles indre kraftmarked innen 2014 er 
utarbeidelse av detaljerte regler for kraftsektoren (Network Codes), som blir bin-
dende for alle EU-land. 

Markedsintegrering og økt fysisk kobling mellom land gir behov for økt operativ 
koordinering mellom ulike lands systemansvarlige. Dette gir behov for formalise-
ring av felles krav, planer og oppfølging. 

Det er opprettet to nye sentrale organer for kraftsektoren på europeisk nivå:
•	 ACER	er	en	felles	organisasjon	for	energiregulatorene	i	Europa,	som	erstatter		
 det tidligere rådgivende organet European Regulators’ Group for Electrisity  
 and Gas (EREG)
•	 ENTSO-E	er	en	samarbeidsorganisasjon	for	de	europeiske	systemansvarlige,		
 og består av 41 europeiske TSOer. Statnett er medlem.

ENTSO-E har en viktig rolle i utforming av Network Codes, i utarbeidelsen av en 
europeisk nettutviklingsplan TYNDP5, og er en sentral aktør i utarbeidelsen av 
europeiske posisjoner. Statnett er et fullverdig medlem på linje med TSOer fra EU 
land, med stemmerett og deltakelse i alle fora. 

ACER har oppgaven med å utarbeide Framework Guidelines – ikke-bindende ret-
ningslinjer, som skal sette rammene for utarbeidelsen av mer detaljerte Network 
Codes. ENTSO-E har oppgaven med å utforme forslag til Network Codes på 
bakgrunn av Framework Guidelines. 

Network Codes er regler som etablerer rettigheter og plikter, og som mest sann-
synlig vil bli vedtatt i forordnings form. I EU vil en forordning være direkte anvende-
lig overfor alle den retter seg mot, mens den i Norge først blir bindende for fore-
tak mv. etter vedtak i EØS-komiteen og påfølgende implementering i norsk rett 
gjennom forskrift eller lov (som en direkte oversettelse av forordningen). Et slikt 
EU-basert regelverk vil ha forrang for eksisterende norsk regelverk på relevant 
område. Eksisterende norsk regelverk vil dermed måtte endres eller falle bort. 
Dermed vil både forskrift for systemansvaret og FIKS (veileder for funksjonalitet for 
tekniske anlegg i kraftsystemet) bli påvirket. 

Arbeidet med utvikling av Network Codes er omfattende. Berørte parter skal invol-
veres gjennom høringer i forslagsfasen, og det legges opp til omfattende konsul-
tasjonsprosesser fra både ENTSO-E og EU-systemet. Norske aktører bør benytte 
mulighetene til å påvirke regelverksutformingen. Figur 11 viser fremdriftsplanen for 
de ulike kodene.

5) TYNDP - Ten Year Network 
Development Plan

Network Codes

Det etableres felles regelverk for 

europeisk kraftsektor, Network 

Codes. 

4.3
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Figur 10 

Prosedyre for utarbeidelse av nye 

regelverk, Network Codes, i EU.

Figur 11 

Fremdriftsplan for arbeidet 

med Network Codes. 

Kilde: Entso-e, 3.7.2013

OS – Operational Security angir bestemmelser og verktøy for å sikre driftssik-
kerhet. Koden vil gi konsekvenser for håndtering av reserver og systemdrift for 
Statnett.

OPS – Operational planning & Scheduling definerer prosesser og datautveks-
lingen mellom TSOene for å håndtere balanseringen. Koden vil gi konsekvenser 
for driftsplanleggingen, spesielt på grunn av kravet om å ha planer både for gjel-
dende dag og et år frem i tid, som i dag ikke er praksis i Norden.

LFC&R – Load Frequency control and reserves skal bidra til å sikre sammen-
hengende og koordinert drift for å oppnå et tilfredsstillende nivå på frekvenskvali-
teten. Koden fokuserer på kvalitetskriterier for frekvens, krav til primær- og sekun-
dær- og tertiærreserver, utveksling av reserver og synkron tidskontroll.  Koden vil 
få innvirkning på dimensjonering- og kontrollansvaret i Norden. 

Framework
Guidelines

Network
Codes

Kommentarer til
Network Codes Kommitologi EU-lov

Regulatorer
(ACER)

Systemoperatører
(ENTSO-E)

ACER EU-kommisjonen

* In accordance with ENTSO-E’s Network Code Development Process, an internal re/drafting and approval is done before public consultation and submission of the code to ACER.
** In case ACER does not attach a recommendation to its opinion, ENTSO-E has the oppurtunity to resubmit the code.

DISCLAIMER: The purpose of this chart is to provide overall transparency of ENTSO-E’s network code development. All forward-looking dates are provisional until confirmed.
Stakeholders will be informed and invited to all confirmed events by means of official communication.
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Electricity Balancing skal sikre at korrekt rammeverk for oppkjøp og utveksling 
av balansetjenester blir implementert, og skal bidra til en mer effektiv europeisk 
balansering. Koden vil kreve et omfattende samarbeid mellom TSOer og vil stille 
økte formalkrav til samarbeidet. 

CACM – Capacity Allocation and Congestion spesifiserer prosesser og meto-
der for kapasitetsberegning. Koden omhandler omfang og ansvarsfordeling mel-
lom TSOene, og forutsetter et detaljert samarbeid på regionalt nivå. En felles 
nettmodell (Common Grid Model) for Europa adresseres. For kapasitetsbereg-
ninger foretrekkes flytbasert markedskobling, men andre koordinerte løsninger 
som sikrer et felles bilde av flyten (Available Transfer Capacity) kan aksepteres. 
Tidsrammer og utvikling av algoritmer for elspot og intradag er beskrevet, noe 
som også vil påvirke reservemarkedene.

RfG – Requirements for Generators omhandler krav til tilknytning av ny pro-
duksjon i nettet, og definerer en rekke tekniske krav til funksjonalitet som gene-
ratorer skal oppfylle. Kravene er graderte avhengig av størrelse på generator og 
tilknytning (spenningsnivå). På et generelt nivå introduseres få nye krav i forhold 
til dagens veiledende krav i FIKS 2012. Koden setter noe mer detaljerte krav for 
småkraft (< 10 MW). Det er stort fokus på etterlevelse av krav og angir hvordan 
produsenter skal verifisere funksjonalitet på tilknyttede enheter. FIKS vil harmoni-
seres med RfG-koden ila. 2014. 

DCC – Demand Connection Code beskriver krav til tilknytning av industri-
last og distribusjonsnett. Mye ny produksjon med dårlig reguleringsevne, krever 
at forbrukssiden fremover må bidra mer for å opprettholde systemsikkerheten. 
Levering av tjenester for å oppfylle frivillige krav skal utløses av markedsmekanis-
mer, men det vil kunne stilles krav til utforming av utstyr for å sikre respons/ leve-
ranser. Mange av kravene gjelder kun enheter som har betydelig innvirkning på 
kraftsystemet.

FCA – Forward Capacity Allocation Code etablerer felles regler for langsik-
tig kapasitetsallokering i forkant av elspot-markedet. Dette inkluderer felles meto-
dikk og prosess for å fastlegge kapasiteter mellom elspotområder, samt gi aktø-
rene tilstrekkelige muligheter for risikohåndtering ved handel mellom elspotområder. 
Avhengig av løsning, kan dette medføre at Statnett må tilby transmisjonsrettigheter. 

HVDC – Network Code on High Voltage Current Connections definerer krav til 
HVDC-forbindelser mellom forskjellige synkronområder, innenfor synkronområder 
og tilknytning av kraftgenererende enheter og forbruk som er tilkoblet til det syn-
krone nettet via HVDC-forbindelser. Koden skal bidra til å legge til rette for handel 
av systemtjenester mellom synkronområder og muliggjøre utvikling av et fremtidig 
nettverk basert på HVDC-teknologi. Koden er teknologinøytral. Det legges til rette 
for effektivt bruk av egenskapene til HVDC-teknologien, for eksempel spennings-
støtte og frekvensstøtte. 

For mer informasjon om de enkelte kodene vises til ENTSO-Es nettsider.  
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Innføring av Common Grid Model 

Markedsintegrering krever en sterkere koordinering mellom TSOene i planleggin-
gen på kort og lang sikt. Kodene stiller konkrete krav til etablering av en Common 
Grid Model (CGM), som er en felles nettmodell på pan-europeisk nivå. Modellen 
består av fysiske nettdata og prognoser for produksjon og forbruk for de aktuelle 
tidsperspektiv, og det forutsettes flere scenarier.  

For å etablere den pan-europeiske eller regionale CGM må hver TSO etablere sin 
egen Individual Grid Model (IGM), basert på en gitt standard. Disse sendes til en 
regional eller europeisk funksjon, som setter sammen alle IGMer til en CGM. For 
beregninger som kapasitetsfastsettelse og driftssikkerhets-beregninger er dette 
en dynamisk prosess, som foregår kontinuerlig for alle døgnets 24 timer. 

For TSOene innebærer dette en sterkere koordinering på regionalt og europeisk 
nivå og mer formalisme. Det foregår nå et arbeid for å klarlegge konsekvensene 
mht. rutiner og IKT-utvikling. 

Tidsplanen er ikke endelig vedtatt i ENTSO-E, men arbeidsgruppen har foreslått 
en tidsplan som innebærer prøvedrift fra januar 2015. Det er størst fokus på koor-
dinering av fastsettelse av handelskapasiteter, fordi det er her de største gevin-
stene antas å ligge. 
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Statnett er aktiv i det europeiske arbeidet for å ivareta norske interesser 

Utviklingen av Network Codes er viktig for Norge, da regelverket også blir gjel-
dende her. Statnett deltar aktivt i arbeidet med å utarbeide Network Codes, for å 
sikre norske og nordiske interesser. 

Det norske vannkraftsystemet er forskjellig fra det europeiske kraftsystemet, og 
rammebetingelsene må utformes slik at de også ivaretar norsk forsyningssikker-
het og sikrer verdiene av norske ressurser. Det norske vannkraftsystemet har stor 
fleksibilitet og forutsigbarhet, noe som fremover blir en knapphetsfaktor i Europa. I 
så måte er Norge et ”annerledesland”, - et selgende land av fleksibilitet. Ved aktiv 
deltagelse i arbeidet med felles regelverk og markedsløsninger ønsker Statnett 
å bidra til løsninger som fremmer økt verdiskaping og effektivitet, samtidig som 
driftssikkerheten ivaretas.  

Statnett er opptatt av at det europeiske regelverket må balansere behovet for 
felles regler mot behovet for å ta regionale hensyn. Mange viktige beslutninger 
om utvikling av det nordiske synkronsystemet vil fremdeles måtte skje regionalt i 
Norden. 

Blant viktige saker Statnett arbeider for kan nevnes: 
•	 Muligheten	til	å	reservere	overføringskapasitet	på	mellomlandsforbindelser	
 til utveksling av balansetjenester. Dynamisk allokering av kapasitet på 
 mellomlandsforbindelser mellom spotmarked og reservehandel, med 
 metoder som er transparente, objektive og forutsigbare.
•	 Mulig	å	ta	hensyn	til	tap	på	forbindelser	mellom	elspotområder	i	markeds-
 algoritmen.
•	 Opprettholde	den	norske	praktiseringen	av	elspotområder,	med	mulighet	for		
 effektiv justering av elspotområdene ved behov.
•	 At	flere	regionale	enheter	kan	beregne	kapasitet	der	kapasitetsfastsettelse			
 mellom interne områder i liten grad påvirker andre TSOer, forutsatt at man   
 gjøre dette etter samme metode og basert på samme type data. 
•	 Mulighet	for	å	endre	revisjonsplaner	på	regionalt	nivå	(OPS).	Fleksibilitet	i	
 revisjons-planleggingen er viktig for de nordiske TSOene, da vi har en kort   
 revisjonssesong og da endringer i hydrologisk situasjon kan være avgjørende  
 for revisjonskoordineringen. 
•	 At	offentlig	myndighet	skal	kunne	delegeres	til	TSO	gjennom	å	gi	TSOen	
 vedtakskompetanse.

Nordisk samarbeid er viktig 

Nordisk samarbeid er viktig for å sikre norske og nordiske interesser i Europa. 
Selv om Norge og Norden har kommet langt i utviklingen av løsninger for å utnytte 
kraftsystemet på en samfunnsøkonomisk god måte, er vi små i europeisk sam-
menheng og ligger perifert plassert i forhold til Europas ”tyngdepunkt”. At Norge 
står utenfor EU gjør det vanskeligere å oppnå innflytelse på den europeiske utvik-
lingen.

Statnett ønsker å bidra til 
løsninger som fremmer økt 
verdiskaping og effektivitet, 
samtidig som driftssikker-
heten ivaretas. 

4.4
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For å ivareta og styrke det nordiske kraftmarkedet og -systemet er det etablert 
flere arenaer der myndigheter og systemansvarlige møtes:
•	 Nordisk	ministerråd	har	en	egen	Elmarkedsgruppe
•	 De	nordiske	regulatorer	har	samarbeidsorganisasjonen	Nordic	Energy		 	
 Regulators (NordReg)

De nordiske systemansvarlige samarbeider også på flere områder i egne regio-
nale grupper i den europeiske TSO-organisasjonen ENTSO-E6 og gjennom daglig 
drift av det nordiske kraftsystemet. På driftssiden foregår det nordiske samarbei-
det innenfor ENTSO-E Regional Group Nordic (RGN), mens det innenfor mar-
kedsområdet foregår i markedsgruppen Market Steering Group (MSG). 

Det vil også bli et omfattende felles arbeid for de nordiske TSOene med å imple-
mentere nye europeiske regelverk for kraftsektoren i Norden. De nordiske TSOene 
har startet opp et arbeid med å avdekke hva kodene vil innebære for de nordiske 
landene, og det vil utarbeides en ny nordisk systemdriftsavtale (SOA), som tar 
hensyn til Network Codes. 

6) European Network of Transmission 
System Operators. Deltagelse i 
ENTSO-E har erstattet den tidligere 
organisasjonen Nordel
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Mer uregulerbar kraft 
i Norden og tettere 
integrering med Europa

Nordisk kraftproduksjon har samlet sett høy fleksibilitet

Den nordiske kraftproduksjonen består av en blanding av varme- og vannkraft, 
med et økende innslag av vindkraft. Under normale forhold regnes tilgjengelig vin-
tereffekt å være ca. 72 000 MW for Norden og 26 200 MW for Norge (fratrukket 
1200 MW i reserver). Den norske kraftproduksjonen i 2012 var ca. 147,9 TWh, 
som er den høyeste årsproduksjonen i Norge noensinne. 

I Norden som helhet utgjør vannkraften over halvparten av totalproduksjonen i et 
normalår. Landene har forskjellig produksjonsmiks, jf. Figur 12.

•	 I	Norge består produksjonen i hovedsak av vannkraft (ca. 97 prosent).   
 Resterende er gasskraftverk og noe vindkraft. En økende andel av vann-
 kraften er småkraft. 
•	 I	Sverige utgjør vannkraften rundt 45 prosent, og kjernekraften nærmere 
 40 prosent (ca. 9200 MW). Det har over flere år pågått en omfattende 
 rehabilitering av kjernekraften. Det er besluttet at nye reaktorer kan erstatte  
 eksisterende gitt samme lokalisering. Reduksjon av kjernekraften vurderes  
 ikke som en aktuell problemstilling i overskuelig fremtid. 
•	 Finland har nærmere 20 prosent vannkraft og ca. 25 prosent kjernekraft.   
 Finland vil sette i drift et femte kjernekraftverk (1600 MW) i 2015, og ytterligere  
 kjernekraftverk diskuteres.
•	 I	Danmark utgjør kullkraft fremdeles hovedtyngden av produksjonen, men  
 det er også en betydelig andel vindkraft. Det er ambisiøse planer om mer   

Figur 12 

Kraftproduksjon (energi) og for-

deling mellom ulike produksjons-
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 vindkraft i Danmark, spesielt offshore. I 2012 ble det installert over 200 MW  
 solkraft i Danmark, som er det første betydelige bidraget fra denne 
 teknologien i Norden.

I Norge og Sverige tilsammen utgjør regulerbar vannkraftproduksjon en betyde-
lig andel av den samlede kraftproduksjonen. I perioder utgjør imidlertid uregulert 
kraftproduksjon en relativt stor markedsandel både i Norge og Norden. Av den 
samlede vannkraftproduksjonen i Norge og Sverige er omtrent 40 % uregulert 
produksjon. I tillegg kommer uregulert vindkraft og kjernekraft som i all hovedsak 
kjører med jevn produksjon utenfor de årlige revisjonsperiodene.

Redusert reguleringsevne og økt kraftoverskudd fremover

På relativt kort sikt må vi forvente en endring i den nordiske produksjonssammen-
setningen, jf. Figur 13, og en endring av egenskaper det nordiske kraftsystemet. 
Dette har konsekvenser for systemdriften. 
       
Fram mot 2020 legger EUs fornybardirektiv føringer for hvordan den nordiske pro-
duksjonsmiksen vil utvikle seg. Basert på EUs mål forventes det 35-40 TWh ny 
fornybar produksjon i Norden. I tillegg gir kjernekraftverket som er under bygging 
i Finland, et solid bidrag med 13 TWh i årlig produksjon. Det er etablert et felles 
norsk-svensk marked for elsertifikater for å stimulere til utbygging av ny forny-
bar kraftproduksjon, med et mål om 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 
2020. Det forventes at dette vil gi mye vindkraft og bioenergi i Sverige, og mest 
småkraft og noe vindkraft i Norge. 

Det er sannsynlig at en del termisk produksjon skyves ut av markedet, enten 
ved at verkene får færre brukstimer, eller at de legges ned. Norge og Sverige 
har lite fossil kraftproduksjon for utfasing. Økt fornybar kraftproduksjon i Norge 
og Sverige må derfor i all hovedsak gå til å dekke forbruksvekst og til økt netto 
eksport. Finland og Danmark har en relativt stor andel varmekraftverk med høy-
ere marginalkostnad, som vil være aktuelt å fase ut ved økt tilgang på fornybar 
kraftproduksjon.

Figur 13

Kraftproduksjon og etterspørsel i 

Norden i 2012, og forventet i 2020 

og 2030.
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Fram mot 2020 og 2030 forventer vi at en del av veksten produksjon oppveies av noe 
forbruksvekst og redusert fossil termisk produksjon. I sum gir dette et nordisk krafto-
verskudd på 25-35 TWh i 2020 og 2030. I Norge forventer vi et overskudd på mel-
lom 5 og 15 TWh i et normalår. Forbruksveksten forventes primært som elektrifisering 
av sektorer som petroleum-, samferdsel- og varmesektoren. Et voksende kraftover-
skudd fram mot 2020 kan også gjøre det attraktivt å etablere nytt industriforbruk. 

Økt integrering og handel gir økt verdiskaping

Det nordiske kraftmarkedet har gitt effektiv ressursutnyttelse og 

rimelig tørrårssikring 

I det nordiske kraftmarkedet utfyller de ulike produksjonsteknologiene hverandre 
på en gunstig måte. Eksempelvis vil Norge eksportere kraft i våte år, og importere 
i tørre år, mens Danmark vil eksportere når det blåser mye og importere når det 
er vindstille. På denne måten varierer kraftflyten mellom Norge og Danmark mel-
lom sesonger avhengig av den hydrologiske situasjonen i Norge og mer kortsik-
tig avhengig av vindforholdene i Danmark. Dette gir gevinster ved at Norge ikke 
trenger stor overkapasitet for å sikre seg mot ekstreme tørrår, mens Danmark har 
kunnet investere i store mengder uregulerbar vindkraft uten å ha en tilsvarende 
mengde fossile kraftverk i reserve.

Dette samspillet gir mindre variasjoner i de norske kraftprisene mellom år og 
sesonger, mens de i Danmark gir mindre prisvariasjon mellom timer og dager. 
Norske forbrukere får en sikker og rimeligere kraftforsyning i tørre perioder, og 
rimeligere kraft i perioder med høy last og knapphet på produksjonsressurser i 
Norge. For norske kraftprodusenter med fleksibel kraftproduksjon gir dette sam-
spillet en bedre betaling for produksjonen, siden mer av produksjonen kan flyttes 
til timer der det er en høyere betalingsvilje. Fleksibiliteten til den norske vannkraf-
ten får dermed en høyere verdi. 

Sammenkobling med andre kraftsystemer gir gevinster

Det nordiske kraftsystemet er blitt mer sammenkoblet med andre land utenfor 
Norden, med forbindelser til Nederland, Tyskland (fra Danmark og Sverige), Polen, 
Litauen, Estland og Russland. En ny forbindelse over Storebelt knytter det danske 
kraftsystemet sammen.  Den samlede kapasiteten på mellomlandsforbindelsene 
ut fra Norden er økt fra 2470 MW7 i 1990 til 5040 MW i 2013.  

Gjennom en tettere integrering med Europa utnyttes fleksibiliteten i norsk og 
svensk regulerbar vannkraft for å håndtere variasjoner i forbruk og produksjon på 
kontinentet. Dette demper prissvingningene over døgnet i Danmark og Nederland, 
som har mye termisk og uregulerbar kraftproduksjon. Slik balanserende handel 
øker verdien av fleksibel vannkraft, og letter integrasjonen av utslippsfri kraftpro-
duksjon i kraftsystemer med begrenset fleksibilitet. 

Lave kostnader ved regulering bidrar til at Norge, Sverige og Finland har en relativt 
lav kortsiktig prisvolatilitet sammenlignet med kontinentet og Storbritannia. Figur 
14 viser gjennomsnittlige kraftpriser over døgnet i Sør-Norge og Nederland i 2012. 
De senere årene har man sett betydningen av å kunne importere kraft fra konti-
nentet etter to påfølgende tørre år med kalde vintre (2009/2010 og 2010/2011) 

Økt overføringskapasitet 
og felles markeder og 
løsninger bidrar til bedre 
ressursutnyttelse og økt 
verdiskaping, både nasjonalt 
og internasjonalt. 

7) Overføringsforbindelser mellom Finland 
og Russland er enveisforbindelse, og ble 
bygget for å eksportere kjernekraft fra 
Russland til Sverige og Finland.
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Tettere fysisk kobling til kontinentet frem mot 2020

Det nordiske kraftsystemet blir mer integrert mot kontinentet i kommende tiårs-
periode, ved at det etableres flere mellomlandsforbindelser mellom Norden og 
Tyskland, Storbritannia, Jylland og Baltikum, jf. Figur 16. Samlet overføringska-
pasitet ut av Norden forventes å øke med anslagsvis 5-6000 MW i perioden frem 
til 2030. Med planlagte mellomlandsforbindelser vil kapasiteten mellom Norge og 
Europa inklusive Danmark, øke betydelig fra 1700 MW i 2013 til 5200 MW i 2020. 
Planlagte nye mellomlandsforbindelser fra Norge frem mot 2020 er:

Figur 15

Gjennomsnittlig utveksling på 

mellomlandsforbindelsene over 

uken, november 2012.
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og problemer med svensk kjernekraft. I 2012/13 var det et stort behov for import 
inntil magasinene begynte å fylles opp i midten av mai, som følge av en kald og 
tørr vinter og senere snøsmelting enn normalt.

Samspillet mellom det nordiske vannkraft-systemet og det termisk baserte kon-
tinentale gir under normale forhold normalt et flytmønster med eksport på dagtid 
og import på natt, og med store flytendringer på morgen og kveld, jf. Figur 15.
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•	 Ny	likestrømsforbindelse	(HVDC)	til	Danmark	(Skagerrak	4),	vil	i	slutten	av
  2014 øke kapasiteten mellom Norge og Jylland fra 1000 til 1700 MW.   
 Tilknytningspunkt i Norge er Kristiansand.
•	 Ny	HVDC	forbindelse	til	Tyskland	(NORD.LINK)	på	1400	MW	planlegges	
 i drift  i 2018. Samarbeidsprosjekt mellom Statnett og med TenneT. 
 Tilkobling i Tonstad i Sirdal. 
•	 Ny	HVDC	forbindelse	til	England	(NSN)	på	1400	MW	planlegges	i	drift	i	2020.	
 Samarbeidsprosjekt med National Grid. Tilkoblingspunktet på norsk side er  
 Kvilldal.  

Det planlegges også nye mellomlandsforbindelser fra de øvrige nordiske landene, 
med 1000 MW mellom Danmark og Tyskland, 700 MW fra Sverige til Litauen og 
650 MW fra Finland til Estland. I tillegg forventes at det innen 2020 blir markeds-
basert handel i begge retninger på forbindelsen mellom Russland og Finland. I 
første omgang 350 MW eksport, men en økning er forventet. 

Nye mellomlandsforbindelser 
gir økt verdiskaping, 
tilrettelegger for ny fornybar 
kraftproduksjon og styrker 
forsyningssikkerheten.
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Planlagte nye mellomlandsforbindelser fra Norge er motivert ut fra flere forhold:
•	 Økt	verdiskaping	ved	mulighet	for	en	bedre	ressursutnyttelse	av	den	
 samlede produksjonsparken. Regulerbar vannkraft i Norge og Sverige leverer  
 kortsiktig fleksibilitet til markedene i Tyskland og Storbritannia. Termisk 
 produksjon gir det svensk-norske kraftsystemet hjelp til å håndtere mer 
 langsiktige svingninger i hydrologi.
•	 En	mer	klimavennlig	energisektor,	ved	at	det	legges	til	rette	for	økt	fornybar		
 kraftproduksjon både i Norden og på kontinentet. Et økt kraftoverskudd 
 i Norden gir et stort eksportbehov i sommerhalvåret. Økt utvekslingskapasitet  
 gir bedre betalt for nettoeksporten og mindre risiko for flomtap. Samtidig 
 støttes omleggingen av energisystemene i Europa. 

Figur 16

Utvikling av overføringskapasitet 

ut av det nordiske synkronområdet 

siden 1965, med planlagt utvikling 

tom. 2020.
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•	 Forsyningssikkerheten	styrkes,	særlig	i	forhold	til	å	sikre	energitilgang	i	tørre	år.		
 Økt fornybar kraftproduksjon i Norge vil gi større forskjell på tørre og våte år. 

Det er nødvendig med en balansert utvikling av produksjon, forbruk og utveks-
lingskapasitet. 

Kapasitetsmarkeder hos handelspartner kan gjøre nye mellomlands-

forbindelser mindre interessante

Etablering av kapasitetsmarkeder hos våre handelspartnere vil kunne svekke den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved planlagte mellomlandsforbindelser. Dette 
gjennom at lavere prisvolatilitet hos våre handelspartnere gir lavere verdi av hande-
len over mellomlandsforbindelsene. Pristoppene er viktige for lønnsomheten i de 
planlagte mellomlandsforbindelsene, siden lønnsomheten ligger i forskjellen mellom 
kraftprisene i de to markedene som knyttes sammen. Anslått kompensasjonen fra 
eventuelle kapasitetsmarkeder er lagt til grunn i lønnsomhetsanalysene for de plan-
lagte forbindelsene, og er viktig for økonomien i prosjektene.

Statnett arbeider for at forbindelser til Norge gis anledning til å delta i disse marke-
dene siden de vil gi et tilsvarende bidrag til forsyningssikkerheten, og har en kon-
struktiv dialog med tyske og britiske myndigheter om dette.  
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Kraftsystemet er blitt 
mer krevende å drifte, 
og risikoen er økt

Kraftsystemet er blitt mer utfordrende å drifte

Raskere og større endringer i produksjon og flyt har gitt økte utfordringer i 

systemdriften

Nye mellomlandsforbindelser og økt markedsliberalisering og -integrasjon har gitt 
økt verdiskaping, men også mer krevende systemdrift med store og raske end-
ringer i kraftproduksjon, kraftflyt og i kraftbalansen. Endringer i kraftproduksjon og 
flytendringer på mellomlandsforbindelsene (HVDC-kablene) mellom det nordiske 
synkronsystemet og Europa styres av prisforskjeller, der kun små forskjeller kan 
snu flytmønstrene fra den ene timen til den andre. 

Store flytendringer sammenfaller som regel med tidspunktet hvor forbruket 
endres mest og HVDC-forbindelsene snur flyten. Selv om det er satt begrens-
ninger på rampinghastigheten på kablene til 600 MW/time per forbindelse, inne-
bærer forbindelsene ut av det nordiske synkronsystemet en betydelig flytendring. 
Stor utvekslingskapasitet i kombinasjon med et svakt sentralnett øker kompleksi-
teten, ved at mange interne flaskehalser også må balanseres. 

For å balansere alle endringer i produksjon, forbruk og utveksling mot hverandre, 
kreves nøye planlegging og mange reguleringsinngrep. Raskere og større endrin-
ger i kraftflyten medfører behov for flere, raskere og mer komplekse beslutninger i 
driften. Figur 17 viser økt bruk av handelsgrenser og reguleringsinngrep.

Kraftsystemet er blitt mer 
krevende å drifte. Økt 
markedsintegrasjon og 
økt handel har gitt større 
og hyppigere flytendringer. 
Dette har gitt et mer 
komplekst kraftsystem 
og større ubalanser. 

Figur 17

Utvikling i antall reguleringsinngrep 

og antall handelsgrenser i perioden 
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10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antall spesialreguleringsinngrep/år 
Antall kvartersflyttinger/år              
Antall handelsgrenser/uke
Antall planlagte driftsstanser/år

Antall handelsgrenser/reguleringsinngrep

6.1

6. 



48

Tiltaksplan for sikker og 
effektiv drift av kraftsystemet
Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014–20

Kapittel 6
Kraftsystemet er blitt mer krevende 
å drifte, og risikoen er økt

Raske endringer i kraftsituasjonen og stadig nye rekorder og 

”ekstremsituasjoner”

Høyere handelskapasitet med utlandet kombinert med stort sett uendret maga-
sinkapasitet, har de senere årene bidratt til større og raskere svingninger i maga-
sinfyllingen. Samtidig har vi erfart endringer i nedbørsmønstrene og en mindre for-
utsigbar ressurstilgang over tid. 

Ved raskere og mer ekstreme svingninger i kraftsituasjonen, er det økt risiko for 
at magasinene kjøres tomme før snøsmeltingen begynner. Kraftprodusentene har 
i økende grad fokus på å maksimere sin inntjening og utnytte muligheten for høy 
produksjon og eksport i vinterukene med de høyeste kraftprisene. Det er spesi-
elt ukene på våren med lavest magasinfylling rett før snøsmeltingen starter, samt 
ukene med størst tilsig som peker seg ut som mest kritiske og utfordrende for 
systemdriften. I flere av sesongene er tilsiget kommet sent, og da i intense perio-
der. Anstrengt drift som følge av underskuddsproblematikk er da blitt raskt avløst 
av overløp og eksportflaskehalser. 

Tre av de siste fire årene har magasinfyllingen på senvinteren vært foruroligende 
lav i ett eller flere elspotområder. I årene 2010, 2011 og 2013 ble energisituasjo-
nen i hele eller deler av Norge klassifisert som stram eller anstrengt. Ved inngan-
gen til 2011 var magasinfyllingen rekordlav på 45 %. Markedet responderte med 
høye elspotpriser og høy import. I denne situasjonen var systemet svært utsatt 
for feil på utlandsforbindelsene. I løpet av 2011 snudde situasjonen fullstendig, og 
ved inngangen til 2012 var magasinfyllingen rekordhøy på 80 %, med tilhørende 
lave elspotpriser og høy eksport. Dette illustrerer svingningene i energibalansen 
og utfordringene med et vannbasert kraftsystem, der vi er avhengige av nedbør. 
De hydrologiske ubalansene stiller ekstra krav til et robust nett, riktige prissignaler 
og høy tilgjengelighet på utlandsforbindelsene.

De senere årene har vi også registrert nye rekorder både når det gjelder hydrologi 
og kulde, med både tørrest, våtest, kaldest og varmest siden målingene startet 
for over hundre år siden. Det er lite sannsynlig at markedsaktørenes tar hensyn til 
dette i sin magasindisponering og i prisprognosene.

Situasjoner i lavlast med lite reguleringsevne

Det har gradvis vært en overgang fra en tid der de store aggregatene knyttet til 
magasinkraftverk alltid lå inne med ”grunnproduksjon”, til et stadig større innslag 
av mindre regulerbar kraftproduksjon. Kombinert med økt overføringskapasitet 
mot andre kraftsystemer og økte muligheter for import, har dette gitt situasjoner 
hvor andelen produksjon fra regulerbare magasinkraftverk har vært lav. Dette gir 
lite reguleringsevne og lite roterende masse for å stabilisere systemet. Så langt 
har vi i noen få tilfeller i lettlast erfart situasjoner hvor dette har vært et problem. 

Usikkerhet ved tilgjengeligheten av lokal/regional kraftproduksjon 

gir økt risiko for forsyningen

De senere årene har vi tidvis erfart utfordringer på våren knyttet til regional/lokal 
energimangel. 

Vi har registrert nye rekorder 
når det gjelder hydrologi og 
kulde, med både tørrest, 
våtest, kaldest og varmest.

Begrepet lettlast brukes om drifts-

situasjoner med lavt kraftforbruk, 

typisk på sommeren, og spesielt på 

natt og i helg. Tunglast brukes om 

driftssituasjoner med høyt forbruk 

på vinteren, fortrinnsvis på dag.   
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Ansvaret for lokal energibalanse og forsyningssikkerhet til eget konsesjons-
område har historisk sett stått sterkt blant norske kraftprodusenter. Med liberalise-
ringen av kraftmarkedet og et tydeligere skille mellom produksjon og nett, dispo-
neres nå vannressursene primært ut fra kommersielle interesser. Kraftprodusenter 
tar i mindre grad i sin vanndisponering hensyn til en mulig krevende lokal/regional 
energisituasjon på våren. Dette har gitt økt risiko for energimangel regionalt/lokalt. 

Overføringskapasiteten har normalt sett vært dimensjonert ut fra en forutsatt til-
gang til regional/lokal kraftproduksjon. Når denne forutsetningen er endret, gir 
dette økt sårbarhet for feil i nett- og produksjonsanlegg. Dette må få konsekven-
ser for beslutningskriteriene for nettforsterkningsbehov.

Mer ekstremvær gir økte utfordringer i systemdriften og stiller høye krav til 

beredskap

Vi har erfart flere alvorlige hendelser som følge av ekstreme værsituasjoner.  
Ekstreme værsituasjoner med mye vind eller kulde gir betydelige utfordringer for 
driften av kraftsystemet. Selv om det norske kraftnettet er dimensjonert for et 
utsatt klima, er nettet utsatt for feil som følge av sterke vindkast og store islaster 
på linjene på vinteren. På sommeren er det utfordringer med torden og stor lyn-
aktivitet. Dette setter krav til høy beredskap og forberedende tiltak i tilfelle varsel 
om dårlig vær. For systemdriften må tiltak iverksettes for å forberede systemet for 
å kunne takle utfall av nett og eventuelle overganger til lokale øydrifter. 

I desember 2011 medførte stormen Dagmar flere utfall av linjer og brudd på 
fibersamband. Konsekvensene var betydelige, med 570 000 kunder som mistet 
strømmen.  Det dårlige været vanskeliggjorde oppryddingsarbeidet etter stormen, 
og mange var uten strøm i flere dager. Tilgangen til distribuert vannkraftproduk-
sjon var helt avgjørende for områder som ellers hadde blitt strømløse. Hendelsen 
viste tydelig behovet for gode forberedende tiltak og en høy beredskap, men 
også systemets sårbarhet for strømbrudd. 

Usikkerhet om funksjonaliteten i kraftsystemet alltid er som forutsatt

Sikker drift er avhengig av at tekniske anlegg tilknyttet kraftsystemet har nødven-
dig funksjonalitet.  Dette er egenskaper for frekvensregulering, kortslutningsytelse, 
spenningsregulering og stabilitet. Det er den senere tiden observert flere hendel-
ser/feilsituasjoner i kraftsystemet som tyder på funksjonssvikt eller manglende 
funksjonalitet. I flere tilfeller har det oppstått sammenbrudd av øydrift, hvor årsa-
ken til sammenbrudd kan knyttes til enkelte kraftverk i området og/eller verninn-
stillinger. I tillegg er det erfart tilfeller der spenningsreguleringen ikke har fungert 
som forutsatt. Feil innstilte spenningsregulatorer og kompenseringsanlegg kan få 
store konsekvenser. I normaldrift vil dette kunne medføre dårligere spenningsfor-
hold. Mer kritisk er det at mindre tilgjengelige reaktive reserver reduserer mar-
ginene i systemet, og øker risikoen for større konsekvenser/sammenbrudd ved 
feilhendelser. Usikkerhet til om nødvendig funksjonalitet i kraftverk er til stede som 
forutsatt i alle situasjoner gir økt risiko for mørklegging. 
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Stabilisering av systemet i feilsituasjoner utfordres med mye småkraft – et 

eksempel 

I april 2013 oppsto nettsammenbrudd under Ørskog. Spenningstransformatoren 
i Ørskog havarerte, og førte til vernmessige korrekte utkoblinger og tilhørende 
øydrift under Ørskog. Før utfallet var det et effektunderskudd på ca. 15 % i områ-
det, noe som kraftverkene normalt skulle klare å regulere inn. En relativt stor 
andel av produksjonen i området kom fra småkraftverk (35 %). Disse falt trolig for 
underfrekvens i frekvensområdet 48-49 Hz, og det oppstod et varig effektunder-
skudd i området. Den store andelen småkraft ga dårlig bidrag til kortslutningsy-
telsen, og bidro ikke til å regulere frekvens. Ved 44,5 Hz ble alle de gjenværende 
større kraftverkene korrekt koblet fra nettet og området ble spenningsløst. Denne 
erfaringen viser at en stor andel uregulerbar kraftproduksjon gjør systemet mer 
sårbart for utfall. Samtidig tydeliggjøres viktigheten av at større kraftverk oppfyller 
funksjonskravene mht. overgang til separatområde, og oppstart fra i separatnet-
tet dersom nettet likevel skulle bryte sammen. Utløsergrenser på frekvensvern må 
også være hensiktsmessig satt. 

Frekvenskvaliteten i det nordiske kraftsystemet er ikke tilfredsstillende

Frekvensen skal tilfredsstille kravene som er spesifisert i Nordisk Systemdriftsavtale 
(SOA), avtalen mellom de nordiske TSOene. Her er krav til et normalfrekvensbånd 
spesifisert, 49,9 Hz < f < 50,1, og en nedre grense for hvor lavt frekvensen tillates 
å falle etter et utfall av en større produksjonsenhet (49,5 Hz). Det gjennomføres nå 
et nordisk arbeid for å etablere en nordisk frekvensstandard.  

Automatiske reserver i kraftsystemet (FCR og FRR-A) er dimensjonert ut fra at 
frekvensen normalt skal ligge i normalfrekvensbåndet. Når frekvensen er utenfor 
dette, vil noe av reserven allerede være brukt. Jo lenger periode frekvensen er 
utenfor frekvensbåndet, jo større sannsynlighet er det for at det ikke er nok auto-
matiske reserver til å dekke et stort produksjonsutfall. Resultatet kan bli utkobling 
av frekvensstyrt belastning, eller i verste fall kollaps av hele eller deler av synkron-
systemet. 

Tendensen de siste årene er at frekvenskvaliteten har blitt dårligere, og periodene 
med frekvens utenfor normalbåndet har økt. En felles nordisk ENTSO-E studie, 
”Review of Automatic Reserves”, konkluderer med at frekvenskvaliteten i Norden 
er utilfredsstillende. Utviklingen de siste par årene viser en utflating, og tilgang på 
sekundærreserver ved innføring av FRR-A antas å ha bidratt til dette, jf. Figur 18.

Det er flere årsaker til den negative utviklingen av frekvensen, blant annet:
•	 Markedsliberalisering	og	økt	handel	i	Norden	har	gitt	økt	flyt	og	større	og	
 raskere endringer.
•	 Flere	mellomlandsforbindelser	(likestrøm)	og	økt	handel	med	kontinentet	
 har i tillegg til større og raskere endringer, også gitt økte strukturelle ubalanser.
•	 Et	hardere	belastet	nett,	med	flere	flaskehalser	og	mindre	marginer	i	driften.	
•	 Redusert	tilgang	på	automatiske	reserver	i	perioder	(lavlast).

En svekket frekvens-
kvalitet tilsier økt risiko 
i kraftsystemet. 

Frekvensen er en felles parame-

ter for synkronsystemet, og er et 

uttrykk for den momentane ba-

lansen i kraftsystemet. Frekven-

sen og variasjoner i frekvensen 

påvirker hele synkronområdet. 

Nominell frekvens i det nordiske 

synkronområdet er 50 Hz, med 

et normalvariasjonsbånd mellom 

49,9 og 50,1 Hz. Frekvenskvalite-

ten måles gjerne som tid utenfor 

dette området, og omtales som 

frekvensavvik. Elektriske appara-

ter og motorer forutsetter en viss 

frekvens, leveranse av automa-

tiske reserver påvirkes av hva 

frekvensen, og raske frekvensva-

riasjoner kan medføre store 

mekaniske påkjenninger. 

6.2
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Frekvensavviket oppstår i første rekke i timene med store endringer i produksjon, 
forbruk og utveksling på mellomlandsforbindelsene (ramping), jf. Figur 19. Dette 
skyldes ubalanser innenfor timen som oppstår som en følge av dagens markeds-
design. Med timesoppløsning i markedet foretar produksjonen sine produksjons-
endringer ved timeskift, rampingen på mellomlandsforbindelsene skjer rundt time-
skift, mens endringene i forbruk skjer løpende gjennom timen. 

En økning av oscillasjoner i frekvensen i det nordiske synkronsystemet bidrar til 
svekket frekvens-kvalitet. Frekvenskvaliteten er ofte dårligere i snøsmeltingsperio-
den og på høsten, hvor vi også har registrert de største oscillasjonene. I prosjek-
tet RAR (Analysis and Review of Automatic Reserves) ble det konkludert med at 
reduksjon av oscillasjonene er viktig for å forbedre frekvenskvaliteten. 

Figur 18

Utvikling av frekvensavvik fra 

1996 tom. juni 2013, angitt med 

antall minutter utenfor 49,9 - 50,1 

Hz per uke.
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Figur 19

Frekvensavvik over døgnet, med 

tydelig timeskift- og døgnprofil.
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Tilgangen på automatiske reserver i Norge er nært knyttet til hvor mye som til 
enhver tid produseres fra de større vannkraftverkene. I lettlastperioder på somme-
ren er få større magasinkraftverk i drift. Det kan da oppstå situasjoner hvor det er 
vanskelig å skaffe tilstrekkelig volum både av frekvensstyrte reserver og manuelle 
nedreguleringsressurser (RK). Typiske situasjoner er når forbruket er lavt, og det 
er mye kraftproduksjon med lite reguleringsevne (småkraft, elvekraft).En feil i en 
slik situasjon, vil kunne gi større frekvensavvik og være kritisk for driftssikkerheten. 

Spenningskvaliteten er bedret 

Spenningen er viktig for driftssikkerheten og effektiviteten i kraftsystemet:
•	 Underskudd	på	reaktiv	effekt	kan	føre	til	spenningssammenbrudd.
•	 Overføring	av	reaktiv	effekt	over	lange	avstander	gir	økte	overføringstap	og		
 beslaglegger kapasitet i nettet. Ubalanser i reaktiv effekt må derfor 
 kompenseres nært der ubalansen oppstår.
•	 Ukontrollerbart	overskudd	kan	føre	til	høye	spenninger	som	kan	ødelegge			
 utstyr i nettet. Riktig spenningsnivå er viktig for å overholde forventet levetid  
 for kraftsystemets komponenter.

En av de viktigste bidragsyterne til den reaktive kompenseringen er kraftverkenes 
generatorer, hvor spenningsregulatoren kontinuerlig tilpasser den reaktive effekten 
til forholdene i nettet. I tillegg er det installert både statiske og dynamiske kom-
penseringsanlegg i ulike deler av nettet.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nedjustert øvre tillatt 
driftsspenning i sentralnettet, som gjøres gjeldende fra 01.01.14. Nye kvalitets- 
og alarmgrenser tilpasses dette. 

6.3

Spenning er en konsekvens av den 

reaktive effektbalansen. Produk-

sjon, forbruk og flyt av reaktiv 

effekt påvirker spenningsprofilen 

i vekselstrømnettet. Reaktiv effekt 

absorberes av forbrukere og i selve 

nettet, mens produksjonsenheter 

og kabler gjerne leverer reaktiv ef-

fekt til systemet. Spenningskvalitet 

er en av flere faktorer som inngår 

i leveringskvaliteten, og beskriver 

elektrisitetens anvendelighet når 

det ikke er avbrudd. Spenning er 

en lokal størrelse.



53

Tiltaksplan for sikker og 
effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014–20

Kapittel 6
Kraftsystemet er blitt mer krevende 
å drifte, og risikoen er økt

Systemansvarlig tar sikte på å holde driftsspenningen i nettet innenfor et relativt 
smalt bånd. Det har over flere år pågått et målrettet og vellykket arbeid med å 
bedre driftsspenningen i kraftnettet, og utviklingen har vist en vesentlig forbedring 
av stabiliteten i driftsspenningen. Tiltakene har vært:
•	 Innkjøp	og	idriftsettelser	av	kompenseringsanlegg,	som	reaktorer,	kondensator- 
 batteri, fasekompensatorer og SVC-anlegg. I perioden sommeren 2009 og  
 ut 2013 vil det være satt i drift 3250 MVAr reaktorytelse for å bedre spennings- 
 forholdene i nettet.
•	 Samarbeid	med	industrikunder	om	MVAr-kompensering	ved	planlagt	
 nedkjøring av store laster.
•	 Bedret	automatisk	styring	av	kompenseringskomponenter	og	
•	 Automatisk	spenningskontroll	(ASK).
•	 Tettere	oppfølging	av	spenning	hos	regionsentralene.

Det forutsettes at reaktive reserver er tilgjengelig i henhold til aggregatenes angitte 
effektfaktorer. Observasjoner tilsier en økt usikkerhet ved tilgjengeligheten av de 
forutsatte reaktive reservene for å sikre spenningsstabiliteten ved større hendelser 
i kraftsystemet. Dette krever videre oppfølging.    

Spenningsdipper i nettet må påregnes 

Industri og petroleumsnæring er følsomme for spenningsdipper når restspennin-
gen faller under typisk 80 % av nominell spenning, selv for kortvarige spennings-
dipper ned i området 60-90 ms. De senere årene er det registrert hyppige utfall av 
industri / petroleumsvirksomhet som følge av spenningsdipper. Industri skal være 
dimensjonert for å tåle slike forstyrrelser, men erfaringer viser at dette ikke alltid 
er tilfelle. Industri direkte tilknyttet 300- og 420 kV nettet må forvente spennings-
dipper, og det forventes ikke ytterligere forbedringer på dette området. Statnett 
overvåker imidlertid sentrale måleparametere, og følger utviklingen. 

Det er viktig å ha en viss mengde store aggregater i drift mht. nødvendig kortslut-
ningsytelse. Roterende fasekompensatorer bidrar også med kortslutningsytelse.

God leveringspålitelighet, men økt risiko ved svekket driftssikkerhet

Leveringspåliteligheten har vist en positiv utvikling

Leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet har vist en positiv utvikling, og 
betraktes generelt som god. Et unntak er 2011 som følge av ekstremværet Dagmar. 
Innføring av rapporteringsordning for ILE og KILE-ordningen antas å ha vært med-
virkende til en kraftig nedgang i ILE fram mot 2005. Sett bort fra ekstremåret 2011, 
viser tendensen siden 2005 en nedgang på mellom 2 og 6 % årlig.

De fleste utfall for forbrukere skyldes feil i regional og distribusjonsnettene. I perio-
den 2003-12 var ca. 25 % av driftsforstyrrelsene på spenningsnivå 220-420 kV. 
27 % av driftsforstyrrelsene i regional- og sentralnettet i 2012 skyltes påvirkning 
fra omgivelsene, primært lyn, vind og snø- og islaster. 

Ikke tilfredsstillende driftssikkerheten gir i flere områder økt risiko for avbrudd

Nett med spenning på 132 kV eller mer er i stor grad bygget opp som masket 
nett, slik at de enkelte forsyningspunkter blir matet fra to eller flere sider. Feil på 

Et målrettet arbeid har 
medført en vesentlig 
forbedring av stabiliteten 
i driftsspenningen.

Spenningsdipp

Når kortslutning eller jordslutning 

oppstår i nettet vil spenningen i 

et større område rundt feilstedet 

falle til en lavere verdi, inntil fei-

len frakobles nettet. Normalt fra-

kobles feilen innen 100 ms. Denne 

kortvarige reduksjonen kalles 

spenningsdipp. Opplevelsen av 

en spenningsdipp sett fra en slutt-

brukers ståsted er avhengig av 

avstanden til feilen og systemets 

kortslutningsytelse. Kortslut-

ningsytelse i nettet understøttes 

av roterende komponenter, og 

følger en fysisk masselov. 

6.4



54

Tiltaksplan for sikker og 
effektiv drift av kraftsystemet
Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014–20

Kapittel 6
Kraftsystemet er blitt mer krevende 
å drifte, og risikoen er økt

én enkelt komponent vil dermed normalt sett ikke føre til avbrudd for sluttbru-
kere. Utfall når N-1 kriteriet ikke er oppfylt vil i utgangspunktet medføre avbrudd 
for sluttbrukere, men ved bruk av systemvernsløsninger og mulighet for vellykket 
overgang til separatområdedrift vil konsekvensene ved utfall reduseres. Norge har 
et relativt svakt utbygd nett, og mer distribuert produksjon sammenlignet med 
nett i andre land. Distribuert produksjon reduserer risikoen for mørklegging, og 
gjør at gjenoppretting etter feil kan skje raskere. 

Etter dereguleringen tidlig på 90-tallet er det innenlandske kraftnettet ikke endret 
seg vesentlig, selv om forbruket har økt betydelig. Markedsliberaliseringen og 
flere mellomlandsforbindelser har endret kjøremønsteret hos kraftprodusentene. 
Dette sammen med et økt forbruk har medført økt kraftflyt og høy utnyttelse av 
nettet, som igjen har gitt mindre marginer i driften. Statnett utnytter i utstrakt og 
økende grad smarte tekniske løsninger i driften, såkalte systemvern, for å øke 
overføringskapasiteten og/eller redusere konsekvensene ved driftsforstyrrelser.  
Systemvern gir automatisk utkobling av produksjons- eller forbruksenheter ved 
feil. Dette har gitt god ressursutnyttelse og vært samfunnsøkonomisk effektivt.

Det er i dag flere områder hvor forsyningssikkerheten ikke er tilfredsstillende, jf. 
Figur 20. Med dagens overføringsnett er det for flere områder ikke mulig å over-
holde driftspolicyen om N-1 drift i alle timer. Det er krevende å få tatt ut anlegg for 
revisjoner. Når vi samtidig har en aldrende anleggsmasse, som krever økt vedli-
kehold og reinvesteringer, blir dette en økende utfordring for systemdriften. Nettet 
driftes i en del tilfeller med redusert driftssikkerhet. Spesielt utsatte områder er 
Sunnmøre, Lofoten/Vesterålen, Nord-Norge, Bergen og BKK, og Stavanger. 

Omfanget timer med N-0 drift vil variere noe fra år til år som følge av variasjoner i 
kraftsituasjonen. 2012 viser en reduksjon for flere områder sammenlignet med 2010-
2011. Det er også forskjell mellom områdene på gjenopprettingstiden etter feil, noe 
som er av stor betydning for driftssikkerheten. Resultater for 2012 vises i Figur 21.

Figur 20

Områder med svekket 

forsyningssikkerhet.
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Figur 21

Områder som i 2012 ble drevet 

med redusert driftssikkerhet, 

angitt ved antall timer med avvik 

fra N-1 drift.

Antall timer med avvik fra N-1 drift
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Østlandet fremkommer ikke i denne fremstillingen, men er også et utsatt område. 
Forbruket på Østlandet har økt kraftig, og kapasiteten er fullt utnyttet i høylast. 
Forsyningssikkerheten er svært sårbar for langvarige feil på nettanlegg. 

Påbegynte og planlagte nettforsterkninger for å bygge framtidens sentralnett vil 
gi sikker forsyning i utsatte områder, og en betydelig nedgang i antall timer drift 
med redusert driftssikkerhet. I ombyggingsfasen må man imidlertid påregne en 
økt risiko, da det vil bli et økt behov for utkoblinger i et allerede høyt belastet nett. 
Nærmere om dette i kapittel 7. 
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Utviklingen får store 
konsekvenser for 
systemdriften

Utviklingen gir klimamessige 
gevinster og økt verdiskap-
ing gjennom et mer fleksibelt 
totalsystem og mer effektiv 
ressursutnyttelse, men med-
fører også en mer krevende 
systemdrift. 

Et sterkere sentralnett bedrer systemdriften, men ombyggingen 

vil bli krevende

Et sterkere sentralnett er nødvendig for å løse utfordringene i systemdriften

Et sterkere sentralnett er i mange områder en forutsetning for utvikling av ny lønn-
som næringsvirksomhet. Det er en rekke planer om nytt forbruk langs hele den 
norske kysten innen industri og petroleumsvirksomhet. 

Målsettingen om mye ny fornybar kraftproduksjon kombinert med flere mellom-
landsforbindelser vil medføre betydelig økt kraftflyt i store deler av nettet, og større 
og raskere flytendringer. Dagens sentralnett er ikke tilstrekkelig dimensjonert for å 
håndtere dette, og sikker og effektiv systemdrift fremover forutsetter et sterkere 
sentralnett. Det er avgjørende for systemdriften at ny overføringskapasitet innen-
lands utvikles i takt med både ny kraftproduksjon og nye mellomlandsforbindelser. 
Store deler av sentralnettet ble bygget på 60- og 70-tallet, og teknisk levetid for 
flere av disse anleggene er i ferd med å løpe ut. Omfanget av reinvesteringer som 
er nødvendig for å opprettholde en tilfredsstillende driftssikkerhet øker, og er også 
en viktig driver for neste generasjon sentralnett. 

Statnett har omfattende planer for å forsterke sentralnettet innenlands, og er alle-
rede godt i gang med gjennomføringen av flere viktige prosjekter. Med planlagte 
tiltak vil vi oppnå:
•	 Bedret	forsyningssikkerhet	med	N-1	i	større	områder	hvor	dette	mangler	i	dag.
•	 Legge	til	rette	for	tilknytning	av	minst	13,2	TWh	ny	fornybar	produksjon	innen	2020.
•	 Legge	til	rette	for	nytt	kraftforbruk.
•	 Realisere	nye	mellomlandsforbindelser	til	Danmark	i	2014,	Tyskland	i	2018		
 og England i 2020.
•	 Reduserte	flaskehalser	og	prisforskjeller.

Viktige investeringstiltak gjennomføres/planlegges for å sikre kraftforsyningen (iht. 
N-1 kriteriet) i utsatte områder, herunder BKK-området (området rundt Bergen), 
Midt-Norge / Sunnmøre, Østlandet med i første omgang økt transformator- 
kapasitet, Stavanger-området og Nord-Norge.

Investeringene vil legge til rette for mye ny fornybar kraftproduksjon, gitt en  
fornuftig lokalisering som også tar hensyn til nettmessige forhold. Det legges blant 
annet til rette for mye småkraft på Vestlandet og i Nordland, og mye vindkraft-
produksjon i Midt-Norge. 

Flaskehalsene vil reduseres, men ikke fjernes. Det vil ikke være samfunns- 
økonomisk rasjonelt å bygge et kraftnett hvor alle flaskehalsene fjernes. 

7.1

7. 
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Det planlegges også betydelige investeringer i det svenske hovednettet, og på 
lavere nettnivå i Norge. For nærmere informasjon om Statnetts planer for nett-
forsterkninger vises til Nettutviklingsplanen 2013 (NUP).

Ombyggingsperioden vil kreve utkoblinger, som får konsekvenser 

for handelskapasitet og driftssikkerhet 

Statnetts plan om å bygge neste generasjon sentralnett vil medføre omfattende 
nybygging av nytt nett, men også i betydelig grad ombygginger ved spennings-
oppgraderinger av linjer fra 300 til 420 kV, ombygging av stasjoner, økt transfor-
matorkapasitet og økte reinvesteringer i apparat- og kontrollanlegg. Dette gir pro-
blemstillinger på mange områder, hvor en vesentlig utfordring for systemdriften er 
å legge til rette for nødvendige utkoblinger på en samfunnsøkonomisk rasjonell 
måte som ivaretar behovet for fremdrift i prosjektene, krav til helse, miljø og sik-
kerhet (HMS), samtidig som konsekvensene for driftssikkerheten og markedet blir 
minst mulig. 

Utkoblinger av anlegg vil i økt grad bli en knapphetsfaktor som følge av et omfat-
tende ombyggingsprogram i sentralnettet, men også i noen grad som følge av 
revisjoner og ombygginger hos andre konsesjonærer. Det bør innføres ordninger 
som gir konsesjonærer med inntektsramme økonomiske incentiver til å minimali-
sere driftsstansen/utkoblingstiden.

Høy utnyttelse av kraftsystemet med små marginer i driften medfører at det de 
neste 10 årene må forventes perioder med betydelige begrensninger i handelska-
pasiteten, og til dels også perioder med noe redusert driftssikkerhet. 

Den store prosjektporteføljen og tilhørende behov for utkoblinger stiller store 
krav til god planlegging og koordinering, slik at det begrensede handlingsrom-
met utnyttes effektivt uten uakseptable konsekvenser. Statnett arbeider for å sikre 
bedre og mer langsiktige planprosesser, hvor samordning av utkoblingsbehov er 
essensielt. Det kreves et godt samarbeid og koordinering med andre berørte kon-
sesjonærer. I planleggingen av utkoblinger legges følgende til grunn:
•	 Driftssikkerheten	skal	holdes	på	et	akseptabelt	nivå.	Eventuelle	avbrudd	hos		
 forbrukere skal kunne gjenopprettes innen rimelig tid. 
•	 Reduksjon	i	overføringskapasitet	skal	begrenses	både	i	varighet	og	volum.		
 Nødvendig reduksjon legges til mest gunstige perioder på året.
•	 Produksjonsapparatet	skal	i	minst	mulig	grad	oppleve	begrensninger.
•	 Krav	til	spennings-	og	frekvensregulering	og	sikkerhetsforskrifter	skal	oppfylles.

Ved spenningsoppgradering av 300 kV duplex-linjer til 420 kV kan stadig flere 
arbeidsoperasjoner utføres under spenning (AUS), og dermed uten utkobling av 
anleggene. Oppgradering av simplex-linjer er mye mer krevende mht. utkoblings-
behov. For en del strekninger planlegges 420 kV i ny trasé parallelt med eksis-
terende 300 kV-linje, men mye må rives i forkant for bygging i samme trasé. 
Nybygging av 420 kV linjer vil ofte medføre kryssing av eksisterende linjer på 
lavere spenningsnivå. Dette vil medføre behov for lokale utkoblinger og perioder 
med redusert driftssikkerhet. 

Mens vi bygger neste 
generasjon sentralnett må vi 
også sørge for sikker drift og 
leveranser av strøm. 

Utkoblinger blir en 
knapphetsfaktor i 
ombyggingsperioden.
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Ved ombygging av transformatorstasjoner i drift øker risikoen for avbrudd. For å 
oppfylle krav til driftssikkerhet legges derfor slike ombygginger til sommerhalvåret, 
og om nødvendig fordelt på flere sesonger. I en del tilfeller vil det være aktuelt å 
bygge ny stasjon som alternativ til oppgradering. 

For driftsstanser med lenger utkoblingstid enn to uker skal det vurderes tiltak for 
å redusere utkoblingstiden, herunder mulighet for forbilooping, økt bemanning/
flere skift og AUS-arbeid. Systemansvarlig vil blant annet vurdere spesielle drifts- 
koblinger/oppdelinger og bruk av systemvern. Statnett ser det som aktuelt å 
utnytte en større del året til revisjoner/ ombygginger (vinterstid og i juli måned). 
Videre vurderes muligheter for å redusere utetid på anleggene gjennom å ta i bruk 
andre/nye metoder og løsninger, f.eks. bruk av mobile bryterfelt. 

Ved langvarige planlagte driftsstanser som gir overføringsbegrensninger inn mot 
avgrensede geografiske områder, vil produksjonstilpasning de kommende årene 
være et aktuelt virkemiddel. Når berørte produsenter får beskjed om produksjons-
tilpasning i god tid vil de kunne sikre en effektiv vanndisponering før og under  
perioden med kapasitetsbegrensninger. Det bør etableres regler som sikrer en 
rasjonell håndtering av produksjonstilpasning i området hvor dette kan være aktuelt. 

Til tross for effektiv planlegging og gjennomføring med aktuelle virkemidler, vil 
det økte utkoblingsbehovet fremover få konsekvenser. Generelt forventes det at 
ombyggingen vil kunne gjennomføres med akseptabel driftssikkerhet, men i perioder 
må det påregnes økte flaskehalser og betydelig redusert handelskapasitet. Størst 
reduksjon i handelskapasitet (varighet og effektmengde) forventes i overføringska-
pasiteten fra Sør-Norge mot Sverige (SE3) og mot Danmark og Nederland. 

I Østlandsområdet vil det gjennomføres ombygging av mange stasjoner, noe som 
i perioder vil redusere driftssikkerheten og øke sårbarheten i området. Dette for-
ventes ikke å medføre store konsekvenser, men det blir avgjørende å ha klare planer 
for gjenoppretting av drift innen 2-3 timer dersom avbrudd skulle skje. God plan-
legging og kommunikasjon med berørt konsesjonær er viktig.

Ombygging av Østre korridor forventes å medføre noe kapasitetsreduksjon i 2014. 
De mest omfattende flaskehalsene vil oppstå senere ved ombygging i vestre korri-
dor på Sørlandet. Ombygging av vestre korridor til 420 kV (Saurdal-Kristiansand), vil 
gi redusert eksportmulighet mot Danmark og Nederland. Importbegrensninger blir 
av et mindre omfang. Statnett har informert om mulige begrensninger på Sørlandet 
i årene fremover, jf. Nord Pool Spots nettsider. Driftssikkerheten på Sørlandet for-
ventes å kunne holdes på akseptabelt nivå i byggeperioden.

På strekningen Nordland til Møre og Romsdal vil omfattende ny- og ombyggin-
ger kreve en del utkoblinger. Arbeidet vil i hovedsak legges til sommerhalvåret for 
å holde akseptabel driftssikkerhet. Det vil sannsynligvis bli installert midlertidige 
systemvern for produksjonsfrakobling (PFK) i sommersesongen for å unngå stor 
reduksjon i elspotkapasitet ut av NO3 og NO4.

Planlagte oppgradering av nettet på Vestlandet er omfattende, og vil gi perioder 

Det må i perioder de 
kommende årene 
påregnes økte flaskehalser 
og betydelig redusert 
handelskapasitet
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med redusert overføringskapasitet. Dette vil gi konsekvenser for kraftproduksjonen 
i området, men også mer lokale problemstillinger med forsyningssikkerhet ved 
bygging av nye stasjoner og kryssinger av linjer. 

Byggingen av ny 420 kV forbindelse nordover fra Ofoten vil gi noe redu-
sert driftssikkerhet for Troms og Finnmark i 3-4 sommermåneder i 2015-17. 
Gjennomføringsplanen tilstreber lite reduksjon i elspotkapasiteten inn/ut av NO4. 

Produksjons- og flytmønsteret endres ved flere mellomlandsforbindelser 

Økt overføringskapasitet mellom vannkraftverkene i det norsk-svenske syste-
met og resten av Europa vil gi en ytterligere omdisponering av kraftproduksjonen 
innenfor døgnet og uka. Det blir økt vannkraftproduksjon og full eksport når spot-
prisen på kontinentet er høyere enn i det norsk-svenske området, og lav vann-
kraftproduksjon og import i perioder med lavest pris på kontinentet.

7.2
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Figur 23

Simulert utveksling på alle DC-

forbindelser ut av Norge i 2020, 

representativ sommeruke (23-35). 

Per time innenfor uken, og i gjen-

nomsnitt for 47 historiske tem-

peratur og tilsigsår. Uten og med 

planlagte nye DC-forbindelser.

Figur 22

Simulert samlet utveksling på 

alle DC-forbindelser ut av Norge 

i 2020, representativ vinteruke 

(48-9). Per time innenfor uken 

og som gjennomsnitt for 47 

historiske temperatur og tilsigsår. 

Uten og med planlagte nye DC-

forbindelser.

Kraftutveksling, representativ vinteruke (MW)
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Flere mellomlands-
forbindelser vil medføre 
store og betydelig økte 
flytendringer.

Flere mellomlandsforbindelser i kombinasjon med mye vind- og solkraft i Europa, 
gir i 2020 økt eksport på dag i ukedagene og mer import på natt og i helg. Dette 
mønsteret gjelder over hele året, men effekten er størst om vinteren. 

Forventet fremtidig overskudd på kraftbalansen i Norge og Norden som følge av 
ny fornybar kraftproduksjon gir over året nettoeksport til de omkringliggende sys-
temene. Det meste av nettoeksporten kommer i sommerhalvåret, som følge av 
mye uregulert produksjon og lavt forbruk. Et større samlet kraftoverskudd i Norge 
og Sverige gir isolert sett færre vekslinger mellom eksport og import på kablene. 
Mer ustabil eller varierende kraftproduksjon forventes å medføre mer variasjon i 
flyten over døgnet. Det forventes også perioder med null utveksling som følge av 
like priser. Dette er spesielt om natten og i helgene i sommerhalvåret.   

Figurene under viser simulert samlet utveksling på alle mellomlandsforbindelsene 
(DC) ut av Sør-Norge på sommer og vinter i 2020. Flyten mot Sverige er her holdt 
utenfor.  For å tydeliggjøre endringene i forhold til i dag vises flytmønsteret både 
med dagens kapasitet (2013) og med planlagt ny mellomlandskapasitet fra Sør-
Norge på 3500 MW (Danmark, Tyskland, England). 

u/planlagte kabler          
m/planlagte kabler
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Nye flytmønster i det norsk-svenske nettet, med større og ofte endringer 

Typisk flytmønster i Norge har vært fra de store kraftverkene på Vestlandet mot de 
store forbrukssentrene på Østlandet, samt fra nord til sør. Med mye ny kraftpro-
duksjon og stor økning av overføringskapasiteten med Europa vil flytbildet endre 
seg vesentlig.  

Den store andelen vannkraft i Norden gjør hydrologi til en av de store driverne for 
svingningene i flytmønsteret. Hvordan flere mellomlandsforbindelser påvirker last-
flyten i det norske og svenske nettet, er i stor grad avhengig av hvilke vannkraft-
verk som har mulighet til å justere produksjonen, den geografiske plasseringen av 
disse og eventuelle begrensninger i nettet. Vannkraften er spredt over hele Norge, 
og det er mye vannkraft langt nord i Sverige. Med planlagte nettforsterkninger vil 
flaskehalsene reduseres, og det forventes tilpasninger i produksjonsmønsteret i 
alle vannkraftområder, også i Nord-Norge og Nord-Sverige. Konsekvensen blir 
økt kraftflyt hele veien fra kablenes landingspunkter og til de nordligste magasin-
verkene i Norge og Sverige. Effekten blir gradvis mindre nordover i systemet, da 
de største reguleringsressursene ligger i Sør-Norge.

I Norge blir virkningene størst på Sørlandet, der vekslingen på kablene til Jylland 
og Nederland gir en ekstra transitt opp til de store vannkraftområdene sør på 
Vestlandet. Følgende figur illustrerer flytmønsteret ved import og eksport i hhv. 
2013 og med nye mellomlandsforbindelser i 2020.

Figur 24

Illustrasjon av typisk flytmønster 

i Norden i import- og eksport-

situasjon i 2013 og 2020 med nye 

mellomlandsforbindelser.
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Økte ubalanser vil svekke frekvenskvaliteten og gjøre driften mer krevende 

Norden ”importerer” andre lands balanseringsutfordringer

Ved tettere kobling mellom termiske systemer og det vannkraftbaserte kraftsystemet  
med god fleksibilitet, vil de termiske systemene gis tilgang til en større andel av 
den norsk-svenske fleksibiliteten. Norge bidrar dermed i økt grad til å balansere 
våre handelspartneres kraftsystemer, med kraftproduksjon som er mindre reguler-
bar, og hvor kostnadene ved å omdisponere produksjonen er betydelig høyere. I 
perioder med høyere kraftpriser i Europa enn i Norge, typisk på dagtid og i vinter-
sesongen, produseres og eksporteres det kraft. Når prisene er lavere i Europa 
enn i Norge, typisk på natt og sommer, importeres det kraft. 

Dette gir god samlet ressursutnyttelse og økt verdiskaping. Imidlertid vil det sam-
tidig gi økte utfordringer for driften av det norske og nordiske kraftsystemet, ved 
at norsk produksjon tilpasser sin produksjonsprofil også for å dekke variasjo-
nene i europeisk forbruksmønster. Våre handelspartnere sine balanseutfordringer 
”importeres” dermed i økt grad til Norge. Selv om Norges unike vannkraftsystem 
har gode og bedre forutsetninger for effektiv balansering, vil dette medføre økte 
utfordringer som vil kreve nye løsninger og virkemidler for å sikre en effektiv og 
sikker systemdrift fremover. 

Ubalansene vil øke og frekvenskvaliteten forverres, med mindre tiltak 

iverksettes

Kraftsystemet må til enhver tid være i balanse. Det er et krav om at de balanse-
ansvarlige skal handle seg i balanse før driftstimen. Det vil likevel i driftstimen oppstå 
ubalanser som systemansvarlig løpende må korrigere. Ubalanser oppstår som 
regel som følge av:
•	 Prognosebom	(avvik	mellom	prognose	og	faktisk	utvikling)
•	 Organiseringen	av	kraftmarkedet,	hvor	tidsoppløsningen	medfører	strukturelle	 
 ubalanser.
•	 Hendelser	i	systemet	som	medfører	utfall	av	nett,	produksjon	eller	forbruk.	

En stor del av ubalansene innenfor driftstimen er strukturelle ubalanser, som har 
sammenheng med måten markedet er designet på mht. markedsperiodens 
lengde. Spotmarkedet sørger for planlagt energibalanse for hver time samlet sett, 
men innenfor timen vil det oppstå ubalanser selv om alle aktører følger sine planer.  
Dette skyldes at profilene for endring i produksjon, forbruk og flyt ut og inn  
av systemet er ulike. Produksjonsplanene er stort sett flate gjennom timen, og 
endringene kommer som regel i større sprang rundt timeskift, mens forbruket 
varierer jevnere. Flytendringer (”ramping”) på likestrømsforbindelsene ut av  
synkronsystemet skjer i løpet av 20 minutter symmetrisk om timeskift. Slike  
ubalanser vil øke i takt med graden av endringer i systemet, og utfordringene er 
størst ved timeskift, spesielt på morgen, ettermiddag og kveld når endringene i 
forbruk, kraftutveksling og produksjon er størst. 

Ubalanser oppstår også ved utfall i kraftsystemet. Dette må håndteres gjennom 
tilstrekkelige reserver. Det er i dag et krav om at Norge skal disponere reserver for 
å håndtere dimensjonerende feil på 1200 MW. Med nye mellomlandsforbindelser 
til Tyskland og Storbritannia vil dette kravet endres til 1400 MW. 

Tettere kobling til Europa og 
ny uregulerbar produksjon 
gir økte balanseutfordringer 
i Norden.

7.3
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Økte ubalanser i driftstimen vil føre til en mer krevende systemdrift, økt risiko, og 
vil gi seg utslag i ytterligere forverret frekvenskvalitet. Dette er ikke akseptabelt, og 
det må derfor iverksettes tiltak for å unngå en slik utvikling. Aktuelle tiltak omtales 
i kapittel 8. 

Økt konkurranse om norsk fleksibilitet og perioder med begrenset tilgang

på reguleringsressurser

Utfasing av termisk produksjon og økt utvekslingskapasitet med Europa vil gi økt 
etterspørsel og konkurranse om norsk fleksibilitet. Sammen med mer uregulert  
produksjon i de nordiske landene, vil dette gi perioder på vår/sommer med 
begrenset tilgang på reguleringsressurser. 

Vi forventer en gradvis større kortsiktig prisvolatilitet i Norge, Sverige og Finland, 
og at dette vil føre til:
•	 Større	variasjon	mellom	vannverdiene	i	hvert	enkelt	magasin
•	 Flere	timer	med	tilnærmet	full	stans	i	regulert	produksjon	på	sommerstid
•	 Oftere	effektbegrensninger	på	vinterstid

Figur 25

Illustrasjon av ubalanse i 

driftstimen mellom last og 

produksjonsplaner.
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Flere forhold tilsier at ubalansene i det nordiske kraftsystemet vil øke fremover, 
med mindre det iverksettes tiltak for å unngå dette: 
•	 Økte	strukturelle	ubalanser	som	følge	av	flere	nye	likestrømsforbindelser,	som	 
 med en forutsetning om effektiv ressursutnyttelse vil gi større flytendringer, og  
 dermed økte ubalanser. 
•	 Økt	omfang	av	prognosebom	som	følge	av	en	betydelig	økning	av	ny	små 
 kraft- og vindkraftproduksjon frem mot 2020, som har større usikkerhet ved  
 forventet produksjon. Disse ubalansene kan bli delvis korrigert ved at Elbas / 
 intradag blir et mer sentralt verktøy for aktørene. 

Figur 25 illustrerer problematikken rundt strukturelle ubalanser, med betydelige 
ubalanser innenfor driftstimen og forventet økning av ubalansene fremover. 

7.4

Ubalansene i den nordiske 
kraftsystemet vil øke 
fremover, med mindre det 
gjøres tiltak for å unngå 
dette. Økte ubalanser er 
ikke akseptabelt.
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Det er store forskjeller i lagringskapasitet og brukstid mellom magasinverkene i 
det norsk-svenske vannkraftsystemet. Økt mellomlandskapasitet vil gi større for-
skjeller mellom vannverdiene i ulike magasiner. Store og godt regulerte magasin-
kraftverk kan spare vann lengre og får høyere vannverdier, mens vannverdiene 
presses ned i kraftverk med lavere lagringskapasitet. Dette gir en brattere tilbuds-
kurve fra vannkraften og dermed økt prisvolatilitet i Norge og Norden. 

Uregulert kraftproduksjon kan i perioder utgjøre en stor del av produksjonen 
i Norge og i Norden. Vi har allerede erfart situasjoner på sommeren med lavt  
forbruk, mye uregulert produksjon, og stans i store deler av den regulerbare vann-
kraften. Med en økt andel uregulerbar kraftproduksjon sammen med en tettere 
integrering med Europa, vil slike situasjoner øke i omfang. 

Regulerbar vannkraft vil med økt kobling til kontinentet utnytte mulighetene for 
produksjon og eksport i perioder med høye kraftpriser. Så lenge samlet regulerbar 
kraftproduksjon ikke øker, vil aktørene i mindre grad ønske å produsere i perioder 
på sommeren hvor kraftprisene er lave. Ved stort tilsig i sommerhalvåret vil dette 

Figur 26

Simulert samlet forbruk og 

uregulert produksjon inkludert 

kjernekraft for Norden i 2020, 

gjennomsnitt av 47 tilsigsår.
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Figur 27

Simulert vannkraftproduksjon i 

Sør-Norge i nattetimene 01-06 i et 

tørrår med Statnetts basisdatasett 

for 2020, fordelt på regulert og 

uregulert produksjon.
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i økt grad fremover gi situasjoner der uregulert produksjon og kjernekraft dekker 
det meste av forbruket på nordisk nivå. Dette vises i Figur 26, som viser simulert 
forbruk og uregulert kraftproduksjon i 2020, som gjennomsnitt for alle 47 tilsigsår.

Statnetts analyser viser en betydelig økning av antall timer på sommeren hvor det 
meste av regulerbar kraftproduksjon står, og spesielt i tørre år vil dette gi utslag. 
Figur 27 viser dette for natt i et simulert tørrår i Sør-Norge i 2020. Samlet regulert 
produksjon er marginal i hele sommersesongen. 

Analysene viser også flere situasjoner med effektbegrensninger vinterstid. Uten 
flaskehalser mot kontinentet vil kontinentale priser slå inn i Norden. Og i topplast-
situasjoner vil vi typisk se kortvarige pristopper opp mot kontinental pris.

Nye utfordringer med tilgang til reserver og øvrig systemstøtte i lavlast

Innfasing av mye ny fornybar kraftproduksjon med liten reguleringsevne, kom-
binert med betydelig økt kapasitet til Europa, forventes å gi flere perioder med 
produksjon nær maksimal kapasitet på vinter, og lengre perioder hvor det er få 
magasinkraftverk som er i drift i lavlast (sommer). 

Småkraften har begrensede evne til å bidra i frekvensreguleringen, og har lite 
”treghet” for å bidra til å stabilisere systemet ved større og plutselige endringer. 
Småkraften bidrar også i begrenset grad til spenningsregulering og kortslutnings- 
ytelse i sentralnettet. Selv om det enkelte småkraftverket ikke utgjør noen  
utfordring alene, vil summen av mange småkraftverk ha betydning når dette med-
fører at få magasinkraftverk er i drift. Dette kan således gi betydelige utfordringer 
i perioder i lavlast. 

Perioder med redusert tilgang og dyrere reserver

I situasjoner når fornybar kraftproduksjon, kjernekraft og import erstatter produk-
sjon fra større vannkraftverk med god reguleringsevne, vil tilgangen til regulerings-
reserver reduseres. Med lite regulerbar vannkraft i drift gir dette spesielt utfordrin-
ger knyttet til frekvensstyrte reserver, men også konsekvenser for ressurstilgangen 
i regulerkraftmarkedet (RKM). 

Vindkraftverk som tilknyttes regional- og sentralnettet får gjennom vedtak i hen-
hold til fos § 14 krav om funksjonalitet slik at de har mulighet for å bidra i frekvens-
reguleringen. Så langt har det normalt ikke vært krevd at disse skal settes i modus 
for å bidra med automatiske reserver. Småkraftverk har per i dag normalt ikke 
funksjonalitet for å kunne bidra i frekvensreguleringen. Til en viss grad deltar disse 
kraftverkene med nedreguleringsressurser i tertiærreguleringen (RK). 

Tilgang på nedreguleringsreserver har historisk sett ikke vært mangelvare, med 
unntak av noen få tilfeller hvor vi i lavlast har erfart begrenset tilgang. Med den 
utviklingen vi ser fremover, forventes tilgangen på nedreguleringsressurser i lavlast 
å bli en betydelig økt utfordring på nordisk nivå. 

Mer uregulerbar kraftproduksjon og økt overføringskapasitet med kontinentet gir 
sannsynligvis behov for å sikre mer reserver før spot. Når kraftverk som ellers ikke 

Tilgangen på tilstrekkelig 
med reserver er kritisk for 
frekvenskvaliteten.

7.5

Økte perioder med lite 
regulerbar kraftproduksjon 
i drift gir utfordringer for 
systemdriften.
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ville vært i drift i en lavlastsituasjon må starte opp for å levere balansetjenester, 
vil kostnadene ved reguleringen øke. På vinteren kan det være situasjoner med 
knapphet på oppreguleringsressurser grunnet høye spotpriser og et ønske om 
å produsere mest mulig for salg i spotmarkedet. I slike situasjoner må det også 
påregnes økte kostnader for reguleringsressursene. 

Kortslutningsytelsen, eller stivheten i nettet, kan bli svekket

Kortslutningsytelsen påvirkes i hovedsak av hvilke og antallet kraftverk som er i 
drift. Typisk vil kortslutningsytelsen være høy når forbruket er høyt og det er mange 
kraftverk i drift, og vil da normalt være høyere på vinteren enn på sommeren, 
og høyere på dag enn på natt. Ikke all produksjon bidrar like mye til kortslut-
ningsytelsen. Vindkraftverk bidrar mindre enn vannkraftverk. Hvor kraftverkene er 
koblet til nettet er også av betydning. Lokale kraftverk som er koblet til i regional- 
eller distribusjonsnett bidrar mindre til kortslutningsytelsen i et sentralnettspunkt, 
enn et kraftverk med tilsvarende ytelse koblet direkte til sentralnettet. 

Et sterkere nett bidrar generelt til økt kortslutningsytelse, ved at flere og sterkere 
ledninger gjør at den elektriske avstanden i systemet blir mindre.

Kortslutningsytelse uttrykker hvor 

stivt nettet er i et gitt punkt. I et 

stivt punkt er kortslutningsytelsen 

høy. I et stivt nett er spenningen 

lite følsom for flytendringer og 

hendelser i systemet. Nettets 

stivhet er viktig blant annet for 

overføringskapasitet, spennings-

kvalitet osv. 
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Det er kritisk med 
tilstrekkelige reaktive 
ytelser for å sikre 
spenningskvaliteten 
både i normaldrift og ved 
større driftsforstyrrelser.

Lav kortslutningsytelse kan føre til:
•	 Redusert	overføringskapasitet	
•	 Dårlig	leveringskvalitet,	herunder	spenningskvalitet	som	ikke	oppfyller	
 forskriftskravene, spenningsdipper og flimmer 
•	 Vernsystemer	som	ikke	fungerer	etter	intensjonen.	Dette	kan	få	alvorlige	
 konsekvenser både for personsikkerhet og forsyningssikkerhet
•	 Samtidig	bortfall	av	flere	likestrømsforbindelser	med	uakseptable	ubalanser		
 som resultat.

Kortslutningsytelsen er i perioder en problemstilling ved import på mellomlands- 
forbindelsene og tilhørende lav produksjon på Sørlandet. Konsekvensen av en feil 
i nettet i en situasjon med for lav kortslutningsytelse kan være at alle utenlands- 
forbindelsene blir liggende ute etter forstyrrelsen. Dette kan gi en momentan uba-
lanse som er større enn dimensjonerende feil, noe som igjen kan gi utfall av forbruk. 

Utviklingen mot 2020 har elementer som bidrar til både redusert og økt kort- 
slutningsytelse. I perioder når få kraftverk er koblet til i eller nært sentralnettet er i 
drift, vil dette isolert sett gi lavere kortslutningsytelse. Storskala vindkraftproduksjon 
som erstatter storskala vannkraftproduksjon bidrar også til redusert kortslutnings-
ytelse. Vurderinger så langt tyder på at kortslutningsytelsen i sentralnettet frem-
over, med gitte forutsetningene om ny produksjon og et forsterket sentralnett, vil 
være høy nok for sikker vernfunksjon og sikker drift av eksisterende og planlagte 
likestrømsforbindelser. 

Spenningen utfordres både i normaldrift og ved hendelser

Kraftverkenes generatorer er viktige bidragsytere for å holde stabil og riktig spen-
ning. Evnen til rask tilpassing av den reaktive effekten er viktig for å beholde kon-
trollen og minimere konsekvensene ved feil og andre uforutsette hendelser i kraft-
systemet. Det er kraftverkene som er koblet til i eller nær sentralnettet som betyr 
mest, mens kraftverk på lavere nettnivåer bidrar i liten grad til å holde spennin-
gen i sentralnettet. I driftssituasjoner der vesentlige mengder ny fornybar kraftpro-
duksjon tilknyttet på lavere nettnivå erstatter produksjon i store kraftverk tilknyttet 
i eller nært sentralnettet, vil sentralnettet miste mye av den spenningsstøtte de 
store kraftverkene gir i dag. 

Tilgang til spenningsstøtte (reaktive ytelser både kapasitivt og induktivt) vil være 
kritisk for spenningskvaliteten i sentralnettet. Det er nødvendig å sørge for tilstrek-
kelig tilgang til reaktive ytelser for å sikre spenningskvaliteten i normaldrift, men 
også ikke minst sørge for tilstrekkelig med reaktive reserver for sikre spennings-
stabiliteten ved større driftsforstyrrelser. 

Stabiliteten i kraftsystemet utfordres

Store tradisjonelle kraftverk har mye roterende masse og er viktige bidragsytere til 
et stabilt system. Disse kraftverkene er stort sett tilknyttet i sentralnettet, og har 
installert dempetilsats som bidrar til stabilisering av generatorens pendlinger.  Når 
produksjon tilknyttet på lavere nettnivå erstatter produksjon i store kraftverk til-
knyttet i/nært sentralnettet, kan vi selv med et sterkere sentralnett få utfordringer 
som følge av kortere kritisk feilklareringstid og dårligere demping i systemet. 
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Småkraft har dårligere stabilitetsegenskaper enn større vannkraftverk:
•	 Småkraftverk	tilknyttet	i	regional-	eller	distribusjonsnettet	har	en	svakere	
 kobling til resten av generatorene i systemet, på grunn av høyere impedans til  
 sentralnettet. De har derfor lettere for å pendle og eventuelt komme ut av 
 synkronisme. 
•	 Småkraftverk	har	med	dagens	krav	normalt	ikke	dempetilsats,	noe	som	
 medfører redusert evne til å dempe eget utsving. Dette går ut over system- 
 stabiliteten, som er avhengig av at generatorene er i stand til å dempe sine  
 egne pendlinger. 

Økt andel vindkraft med fullfrekvensomformere i systemet gir mindre totalt 
treghetsmoment, noe som kan medføre større momentane frekvensavvik. 
Egenskapene for vindkraft er svært forskjellig fra vannkraften, og den dynamiske 
oppførselen ved feil blir annerledes enn for vannkraftgeneratorene. Etter at krav til 
Fault Ride-Through ble formalisert, har utviklingen gått i retning av å isolere gene-
ratorene i vindparkene fra nettet gjennom fullfrekvensomformere. Siden den rote-
rende massen i denne typen vindkraftgenerator er dekoblet nettet, så er ikke lenger  
dynamikken direkte styrt av mekanikken og impedansen i systemet, men av 
omformerdesign og kontrollsystem. Den mekaniske dekoblingen av vindkraft-
generatorer fra nettet gir fleksibilitet, men også større usikkerhet om oppførsel 
siden denne ikke lenger er direkte knyttet til mekaniske forhold. 

Kraftsystemet i Norden står overfor en stor omstilling, med nye flytmønstre og 
endrede produksjonsforhold. I tidligere perioder med store forandringer i kraft-
systemet har det oppstått problemer med stabiliteten i systemet, og det vurderes 
som en risiko for at dette kan skje på nytt. Det gjennomføres nærmere analyser 
for å avdekke dette. I dette arbeidet er det fremkommet et behov for å kvalitets-
sikre og oppdatere datagrunnlaget for kraftverkene i analysemodellene. 
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Tiltak for å møte
fremtidige utfordringer

Dagens systemdrift viser utfordringer på flere områder:
•	 Usikkerhet	til	om	viktig	funksjonalitet	i	kraftsystemet	er	som	forutsatt,	om	
 leveranser av primærreserver er som forutsatt, og tilgjengeligheten av reaktive  
 reserver 
•	 Frekvenskvaliteten	er	ikke	tilfredsstillende.	Balanseringen	er	krevende	bl.a.			
 som følge av større og raskere flytendringer. Det registres økte oscillasjoner i  
 systemet.
•	 Driftssikkerheten	er	i	flere	områder	ikke	tilfredsstillende	(nettkapasitet).

Klimamål og europeisk markedsintegrasjon gir muligheter for betydelig økt norsk 
verdiskaping, blant annet ved nye mellomlandsforbindelser. Dette gir samtidig 
økte utfordringer for systemdriften. For å sørge for sikker og effektiv systemdrift 
fremover er det derfor behov for å videreutvikle løsninger og virkemidler. 

Figur 28

Hoveddrivkrefter i kraftsystemet 

og deres påvirkning på system-

driften.

Sentrale drivere:
• Krevende systemdrift og økt risiko i dag
• Forsterket sentralnett
• Europeisk klimapolitikk gir endret  
 produksjonsmiks
• Europeisk integrering og regelverk
• Ny teknologi og nye løsninger

Utfordringer
•	 Store og hyppige flytendringer
•	 Økte balanser
•	 Økt konkurranse om fleksibilitet
•	 Perioder med begrenset tilgang  
 på reserver og øvrig systemstøtte
•	 Økte systemdriftskostnader

Følgende figur oppsummerer sentrale drivere med konsekvenser for system- 
driften, og aktuelle tiltak.

Tiltak i systemdriften:
  Tilpasse krav i funksjonalitet
  Øke oppfølging av funksjonalitet  

 og verifisere leveranser
  Forbedre energimarkeds- og  

 handelsløsninger
  Redusere strukturelle ubalanser
  Videreutvikle balansetjenester
  Økt sanntidsinformasjon, smarte  

 løsninger og mer automatisering

Muligheter/gevinster
•	 Bedre driftssikkerhet (N-1)
•	 Øke verdiskaping ved økt handel og   
 bedre ressursutnyttelse
•	 Tilby økt fleksibilitet og bidra til  
 oppnåelse av klimamål
•	 Nye «smarte løsninger» i systemdriften

8. 
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8.1. Oppsummering av aktuelle tiltak

Sikre reguleringsevne og øvrig systemstøtte i alle driftssituasjoner, 
spesielt vår/sommer. 

Vurdere funksjonalitet og prosesser for krav til småkraft.

Nye krav til større magasinkraftverk

Investere i egne anlegg for spenningsregulering og stabilisering

Øke oppfølging av funksjonalitet ved idriftsettelse av anlegg

Kreve test av viktig funksjonalitet ved behov

Redusere oscillasjoner i kraftsystemet. Nordisk.

Kontroll på frekvensreguleringen og spenningsreguleringen. 
Test av respons og verifisere leveranser. Nordisk / Norsk

Økt innsamling og kvalitetssikring av anleggsdata og sentrale parametere. 
Nytt grensesnitt for konsesjonærene, efos.

Inkludere tap i markedsalgoritmen for DC-kabler.

Flytbasert markedskobling. Nordisk prosjekt. 

Justere regler for flytendringer DC-kabler, til kontinuerlig ramping med 
økt volum. Koordineres med tiltak for å redusere strukturelle ubalanser.

Handel med balansetjenester over DC-forbindelsene, 
inkl. reservasjon av kapasitet. 
Allokere kapasitet til spot eller reserver, og mellom kabler ut 
fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Redusere strukturelle ubalanser. Norsk / Nordisk.
Kort sikt: Justerte krav til kvartersplaner. 
Justere ordning for kvarterstilpasning. Vurdere nye løsninger.
Lengre sikt: Finere tidsoppløsning i markeder.

Løsning/tiltak Status 2016-20*2014-15*
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Dialog med NVE

Vurdering pågår
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Vurdering pågår 

Vurdering pågår 
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Vurdering pågår 

Vurdering pågår
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Fastsette nordiske mål for frekvenskvalitet, og dimensjonering 
av reservekrav. Nordisk.

Forbedre markedsdesignet for reserver generelt: Kortere blokker, 
oftere innkjøp, flere produkter, koordinerte anskaffelser, økt harmonisering 
mellom land. Nordisk.

FCR: Kort sikt: Kontroll på reguleringsrespons
         Lengre sikt: Nordisk marked. Nordisk.

FRR-A - Trinnvis utvikling mot et nordisk marked. Nordisk.
  - Pilot for utveksling av FRR-A kapasitet over Hasle
  - Marked for aktivering av FRR-A balanseenergi

FRR-M – Tilpasning / videreutvikling. Nordisk.

RKOM – Forbedre og tilpasse til nye behov. Herunder:
 - Justere budområdeinndelingen
 - Produkter som bedre ivaretar ulike behov/egenskaper
 - RKOM nedregulering. Forutsetter nordisk ordning.

Flere tilbydere og økt fleksibilitet hos forbruk

Bedre/oftere prognoser for vindkraft og småkraft.

Nytt driftssentralsystem (DSP)
Landssentralens regulerings- og markedssystem (LARM).

Forbedret TSO-TSO informasjonsutveksling (NOIS )

Økt automatisering av balanseringsfunksjonen, 
herunder elektronisk aktivering.
 
Smarte løsninger for risikostyring; on-line risikoanalyser.
Automatisk diagnoseverktøy. Økt overvåking og styring.

Løsning/tiltak Status 2016-20*2014-15*
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De ulike tiltakene omhandles nærmere i kapittel 8.3 til 8.8. 

Implementering av europeiske Network Codes og ny nordisk systemdriftsav-

tale (SOA)

Europeiske regelverk, Network Codes, nærmer seg på noen områder realisering. 
De nordiske TSOene har startet opp et omfattende arbeid med å avdekke hva 
Network Codes innebærer for de nordiske landene. Kodene vil inngå som deler av 
norsk lov, noe som innebærer at eksisterende lovverk og avtaleverk må tilpasses. 
Dette medfører at eksisterende Nordisk Systemdriftsavtale (SOA) må erstattes av 
en ny avtale koblet til kodene. I tillegg må Norge tilfredsstille nye nasjonale krav 
og etablere ordninger for samordnede driftssikkerhetsberegninger, kapasitets- 
håndtering i nettet, utveksling av reserver med mer med ulike konstellasjoner  
av land. 

*Angitt tidspunkt er det tidsperspektiv 
som Statnett p.t. vurderes som mest 
sannsynlig. For tiltak som ikke er besluttet 
hos involverte parter og eventuelt 
myndigheter er anslaget svært usikkert.
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Implementering av en betydelig tiltaksportefølje blir krevende

Tiltaksporteføljen er betydelig, og implementeringen blir krevende av flere grunner. 
Fremdriften vil i stor grad være avhengig av nordiske og europeiske prosesser. 
I tillegg vil fremdriften være avhengig av både Statnetts og aktørenes kapasitet 
med hensyn til å implementere nye IKT-løsninger. Det er derfor vanskelig å eta-
blere en nøyaktig tidsplan for implementeringen av tiltakene. De tidspunkter som 
er anslått er basert på våre målsettinger, og en fremdrift vi mener bør være realis-
tisk. Anslagene må imidlertid ses i lys av usikkerheten som ligger i nevnte forhold. 

De fleste tiltakene krever nordisk enighet, og etter hvert også i økt grad enighet på 
europeisk nivå. Internasjonal enighet vil kunne ta tid, siden landene kan ha svært 
ulike utgangspunkt.

Europeiske Network Codes og ny nordisk systemdriftsavtale (SOA) vil gi viktige 
premisser for den videre utviklingen, og vil stille krav som vil være førende for løs-
ninger. En utfordring er at innholdet i kodene så langt ikke er klart (endelig komi-
tologiprosess er ikke avsluttet og endringer kan forventes). Krav og føringer i det 
europeiske regelverket vil på noen områder kunne forenkle de nordiske proses-
sene, og gjøre at man raskere kommer frem til omforente konklusjoner.  
 
Nye løsninger krever tilpasninger av IKT-systemer både hos systemansvarlig og 
hos aktørene. Statnett prioriterer å implementere nye drifts- og markedssystemer, 
som er avgjørende å ha på plass før videreutvikling av ny funksjonalitet. Det kre-
ves et tett samarbeid mellom systemansvarlig og aktørene når det gjelder spesifi-
sering og implementering av nye løsninger.

Videre er det viktig å gjennomføre tiltak som sikrer bedre samsvar mellom marked 
og systemdrift/fysikk, da dette er en forutsetning for sikker drift og verdiskaping 
fremover.     

Tilpasse krav til funksjonalitet

Utfordringer i lavlast må løses ved en kombinasjon av tiltak på flere områder

Det forventes økte perioder i lavlast med få magasinkraftverk i drift med god evne 
til å bidra i frekvensreguleringen og med øvrig systemstøtte i sentralnettet. I slike 
situasjoner vil driftssikkerheten og leveringskvaliteten være utfordret, og tiltak er 
derfor nødvendig. 

Tiltak for å sikre reguleringsevne og øvrig systemstøtte må ses i sammenheng. 
Enkelte tiltak kan bidra til å løse flere behov, mens andre tiltak er egnet til å løse kun 
deler av problemet. Det vil sannsynligvis være behov for tiltak på flere områder. Et 
tiltak kan være å justere egenskapene til småkraftproduksjon, slik at disse gis evne 
til å bidra med systemstøtte. Investeringer i egne anlegg i nettet for spenningsregu-
lering og stabilisering er aktuelt, men dette er mindre relevant for å sikre frekvensre-
guleringsressurser. Tilpassede balansetjenester kan gi sterkere incentiver til at større 
magasinkraftverk vil kjøre og levere nødvendige systemtjenester, og kan samtidig 
gi bedre muligheter og incentiver for andre/nye aktører til å bidra. Mulighetene for å 
redusere handelsgrenser for import er et nødvendig virkemiddel for systemdriften, 
men omfanget av dette søkes redusert gjennom mer effektive løsninger. 

Felles nordiske utfordringer 
krever felles nordiske 
løsninger.

8.2

8.3
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Behov for å vurdere vedtaksprosesser og funksjonalitet ved småkraft

Produksjonsanlegg som tilknyttes distribusjonsnettet bør kunne tilfredsstille min-
stekrav til funksjonalitet som understøtter sikker drift av kraftsystemet. Med tur-
binregulator vil småkraft kunne bidra i frekvensreguleringen. Dempetilsatser vil 
gjøre at småkraftverk gis stabiliserende egenskaper.  

Statnett mener at det bør vurderes endringer av gjeldende prosesser og konse-
sjonsbetingelser, slik at det gis en reell mulighet til å stille nødvendige funksjons-
krav også til anlegg som tilknyttes distribusjonsnettet. I de få sakene med pro-
duksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet som fremlegges for systemansvarlig, 
ser vi at begrensninger i vannvei eller andre konsesjonsbetingelser vanskeliggjør 
eller umuliggjør mulighet til å stille funksjonskrav som vil gi kraftsystemet ønsket 
funksjonalitet. For å kunne delta med frekvensregulering og demping ved pend-
linger i systemet er det nødvendig med en hensiktsmessig utforming av vannveier 
og tilknyttede magasin/vannspeil. Konsesjonsbetingelsene er således avgjørende 
i denne sammenheng. Med disse grunnleggende egenskapene på plass, kan det 
stilles krav om f.eks. turbinregulator. 

Dette må ses i sammenheng med de avklaringer som må gjøres for å implemen-
tere nye europeiske krav (Requirements for Generators - RfG). EUs nye vanndi-
rektiv vil også legge føringer på dette.

Statnett har informert NVE om utfordringene med manglende funksjonalitet hos 
småkraft. 

Vindkraftverk har krav om viktig funksjonalitet, men dynamiske forhold må 

studeres nærmere

Vindkraftverk er som regel større anlegg, hvor det iht. fos § 14 kreves at system-
ansvarlig fatter vedtak om funksjonalitet. Med dagens krav, jf. FIKS, skal vindkraft-
verk ha funksjonalitet til å bidra med regulering både av aktiv og reaktiv effekt. Det 
vurderes ikke å være behov for større endringer av kravene for vindkraftverk på 
dette området. Imidlertid kan det være aktuelt å vedta at anleggene skal settes i 
modus for å bidra i reguleringen.

Det er behov for å se nærmere på vindkraftverkenes evne til å stabilisere systemet 
ved større endringer/hendelser, gitt dagens krav til funksjonalitet. Blant annet er 
oppfølging og testing av kontrollsystem og modeller for vindparker viktig for å få 
mer entydige svar på vindparkers dynamiske oppførsel. På dette området kan det 
derfor bli aktuelt med justering av kravene.  

Nye krav til større vannkraftverk

Det forventes at behovet for reaktiv støtte i kraftsystemet fremover vil øke både 
for å håndtere normaldrift og hendelser i systemet. Med en økt andel småkraft 
som tilknyttes i distribusjonsnettet, og perioder på sommeren hvor forbruket i stor 
grad dekkes ved slik produksjon, vil det i områder kunne bli utfordringer med 
spenningsreguleringen og tilgangen til reaktive reserver for å håndtere hendelser 
i systemet. Ulike løsninger vurderes. Nye krav om funksjonalitet for å kunne drifte 
generatorer som fasekompensatorer kan være aktuelt. 

Produksjonsanlegg som 
tilknyttes distribusjons-
nettet bør også ha evne 
til å  tilfredsstille sentral 
funksjonalitet.
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Investeringer i egne anlegg for å sikre nødvendig funksjonalitet

Et sannsynlig supplement vil være investeringer i egne anlegg. Dette er mest  
aktuelt for spenningsregulering og stabilitetsforbedring, og lite aktuelt for å sikre  
frekvensreguleringsressurser. Økte investeringer i reaktive komponenter hos konse- 
sjonærene på ulike spenningsnivå er aktuelt. Statnett vil investere i nye reaktive 
komponenter (reaktorer, kondensatorbatterier og fasekompensatorer). Videre 
kan det være aktuelt å vurdere investeringer i synkronkompensatorer for å sikre 
kortslutningsytelse og spenningsregulering. Investeringer i spesifikke anlegg må 
vurderes opp mot alternative måter å dekke behovene på. Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet legges til grunn i valg av løsning.

Systemansvarliges oppfølging av spenning og reaktive ytelser vil forbedres ytterli-
gere med nytt driftssentralsystem, ved bedre informasjon og ny funksjonalitet for 
automatisk spenningskontroll.

Økt oppfølging av funksjonalitet og verifisering av leveranser

Statnett ser behovet for økt oppfølging av at kraftsystemets funksjonalitet er som 
forventet, og i samsvar med de vedtak som er fattet og forutsetningene kraft- 
systemet driftes etter. Aktuelle tiltak: 
•	 Forbedre	systemer	for	oppfølging	av	vedtak	for	nye	anlegg	og	endringer	i		 	
 henhold til fos § 14. Økt kontroll og kvalitetssikring av innrapportering etter  
 vedtak i forbindelse med idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i anlegg.  
 Påse at forutsatte tester er gjennomført.

Det vil bli økt oppfølging 
ved kontroll av anleggsdata, 
testing av funksjonalitet og 
verifisering av leveranser.

8.4
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•	 Kreve	test	av	viktig	funksjonalitet	i	produksjonsanlegg,	f.eks.	av	øydrifts-	og		
 svartstartegenskaper, når det er avdekket eller mistanke om at funksjonalitet  
 ikke er som forutsatt
•	 Teste/verifisiere	sentrale	generatorers	respons	i	frekvensreguleringen.		
•	 I	økt	grad	etterspørre	informasjon	om	sentrale	parametere	
•	 Etablere	nye	og	bedre	systemer	for	løpende	kvalitetssikring	av	anleggsdata
•	 Utvikle	PMU-teknologi	med	økte	muligheter	til	å	samle	inn	høyoppløselige			
 data som underlag for analyser (FoU-prosjekt). Kombineres med installering  
 av flere PMU-målere. 

Etter feil/hendelser i systemet er det viktig med tilstrekkelig og rask innrapporte-
ring, også fra relevante produksjonsanlegg. Det forventes at feil innstillinger eller 
manglende funksjonalitet som avdekkes blir rettet raskt. Systemansvarlig ønsker 
en tilbakemelding fra konsesjonær når dette er utført. Nytt og bedre rapporterings- 
system for dette, Neste Generasjon Fasit, er under utvikling.

Økt grad av formalisering og innrapportering til systemansvarlig og NVE, vil 
komme som en følge av krav i europeiske Network Codes, RfG. 

Større vannkraftverk må bidra i henhold til de krav som er satt 

Det er avgjørende at de større vannkraftverkene med gode, grunnleggende mulig-
heter for frekvensregulering og øvrig systemstøtte i kraftsystemet bidrar som for-
utsatt. Både kortsiktige driftsanalyser og kapasitetsfastsettelser, og mer langsiktige  
analyser baseres på at generatorene driftes i henhold til krav til funksjonalitet som 
er satt, og de parametere som er angitt. 

Erfaringer den senere tiden, både mht. viktig funksjonalitet ved øydrift og svart-
start, og respons ved leveranser av primærreserver, er urovekkende. Det påpekes  
at konsesjonærene har et klart ansvar for å sørge for at egne anlegg driftes i  
henhold til gitte vedtak og i samsvar med de parametere som er rapportert til  
systemansvarlig. Energilovforskriften gir også føringer for konsesjonærer om å 
vedlikeholde og modernisere eget utstyr. 

Det forutsettes at generatorene bidrar i spenningsreguleringen og har reaktive 
reserver i samsvar med generatorens effektfaktor, i henhold til de vedtak som er 
fattet. For å sikre tilstrekkelig bidrag i spenningsreguleringen og tilstrekkelige reak-
tive reserver for å håndtere hendelser i systemet, er det aktuelt med en økt opp-
følging av faktisk tilgjengelige reaktive reserver. Økt grad av verifisering av faktiske 
leveranser og egenskaper er aktuelt, og muliggjøres i større grad gjennom plan-
lagt implementering av nytt verifiseringsverktøy. 

Redusere oscillasjonene i det nordiske synkronområdet

Oscillasjoner (pendlinger) i frekvensen i det nordiske synkronsystemet bidrar til 
å svekke frekvenskvaliteten. Det pågår et nordisk arbeid for å finne årsakene til  
oscillasjonene, samt identifisere tiltak for å redusere disse. Det forventes at arbeidet  
skal konkludere mht.:
•	 Tilstanden	for	generatorer	med	henblikk	på	deres	faktiske	leveranser	av	
 primærreserver

Det er avgjørende at kraft- 
verkene bidrar som forutsatt  
i frekvensreguleringen,  
spenningsreguleringen, og  
med øvrig systemstøtte.
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•	 Forslag	til	tiltak	for	å	sikre	tilfredsstillende	egenskaper	i	det	nordiske	synkron- 
 systemet, herunder krav til tekniske egenskaper og respons for leveranse av  
 primærreserver. 
•	 Ut	fra	dette	en	revurdering	av	hva	volum	av	primær-	og	sekundærreserver
 bør være.  

Studien så langt viser at faktorer som har innvirkning på oscillasjonene er for eksem-
pel total treghetstidskonstant (H) i det nordiske synkronsystemet, primærreserver 
(mengde og distribusjon), frekvensforhold hos last, vannveiers egenskaper samt 
parametervalg på turbinregulatorer (tidskonstanter, regulatorforsterkning). 

Arbeidet er inne i en fase hvor man blant annet tester frekvensresponsen i flere pro-
duksjonsanlegg i Norden, sammen med en generell kartlegging av egenskapene 
hos de viktigste leverandørene av primærreserver. Dette vil fortsette ut i 2014. 
Testene har gitt klare indikasjoner på at responsen fra generatorene i primær- 
reguleringen ikke alltid er som forutsatt, og til dels er svært varierende. 

Så langt er det for tidlig å konkludere med konkrete tiltak, men det vil sannsynligvis 
bli aktuelt å vurdere økt grad av felles nordiske krav til frekvensrespons hos enheter 
som deltar i frekvensreguleringsmarkedet. Dette forventes klart tidligst i 2015. 

Kontroll på frekvensreguleringen, og verifisering av leveranser

Det er avgjørende for sikkerheten i kraftsystemet at de reservene som systeman-
svarlig anskaffer faktisk er tilgjengelige. Det er ikke er tillatt med salg av overlap-
pende reserver. Og det er viktig at generatorenes respons er som forutsatt mht. 
responstid og varighet, jf. krav i FIKS. 

Funnene fra gjennomførte tester (oscillasjonsprosjektet) tilsier at generatorenes 
respons i primærreguleringen, og dermed leveranser av primærreserver, ofte ikke 
er som forutsatt. Det er registrert betydelig variasjon i leveranse avhengig av sett-
punkt på produksjon, betydelig lengre tidskonstanter for effektendringer enn for-
ventet, dødbånd for frekvensreguleringen, og begrenset varighet på leveransen. 
Dette er urovekkende observasjoner. Det påpekes at dette ikke synes å være en 
problemstilling kun i Norge, men også for svenske og finske generatorer. Det er 
nødvendig å forfølge dette videre, gjennom økt testing av generatorenes respons, 
samt forespørsel om informasjon fra aktørene. Når man gjennom testing og andre 
undersøkelser har et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere status, vil det iverksettes 
nødvendige tiltak. Det er så langt ikke konkludert med konkrete tiltak, men føl-
gende områder vil forfølges videre:
•	 Tydeliggjøring	av	krav	og	spesifikasjoner	
•	 Prekvalifisering	av	leverandører,	basert	på	testing	av	respons	
•	 Krav	om	testing	av	frekvensresponsegenskaper	(normaldrift	og	ved	
 driftsforstyrrelser)
•	 Økt	innsamling	av	data/informasjon	om	anleggene
•	 Verifisering	av	leveranser	ved	måling	og	kontroll	av	faktiske	leveranser.	

Når en produsent vil knytte en ny generator til nettet vil det være aktuelt å sikre at 
enheten oppfyller kravene til reguleringsevne før generatoren kan tilknyttes.
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Europeisk regelverk (Network Codes) vil også sette økte krav til monitorering og 
verifisering av leveranser. Norske og nordiske løsninger vil derfor på sikt harmoni-
seres. 

Oppfølgingen av faktiske leveranser av reserver er i dag begrenset (betalingen 
for tjenesten er basert på planverdier). Dette er lite tilfredsstillende, spesielt tatt 
i betraktning senere tids erfaringer fra tester som er gjennomført. Sammen med 
økte krav om kontroll både fra NVEs side og etter hvert gjennom nye Network 
Codes, gir dette behov for å implementere løsninger som verifiserer at leveranser 
og respons er som avtalt. 

Statnett vil etablere løsninger for å kontrollere at faktiske leveranser av frekvens-
styrte reserver er som avtalt. Det arbeides med utvikling av et dataverktøy som 
kan brukes til verifisering både av primær- og sekundærreserver. Verktøyet gjør 
det mulig å analysere en generators respons på reguleringssignaler og sam-
menligne dette med den regulering som skulle forventes ut fra avtalte leveranser. 
Verktøyet analyserer målinger av frekvens, aktiv og reaktiv effekt og spenning på 
tilknytningspunktene for generatorene, beregner indikatorer, og gir informasjon om 
hvorvidt generatorens bidrag i reguleringen er i henhold til avtale. Informasjonen 
er tilgjengelig fortløpende dagen etter driftsdøgnet. Måleverdiene har oppdatering 
hvert 10 sekund, og minste varighet på en analyseperiode er 1 time. Målsettingen 
er å ha systemet i drift innen 2015, men med en pilot allerede i 2014. I første 
omgang vil det være fokus på leveranser av frekvensstyrte reserver. Men etter 
hvert vil verktøyet også benyttes for å verifisere reaktive leveranser. 

For at verktøyet skal gi best mulig resultater vil det være nyttig å forbedre kvali-
teten på en del av måleverdiene som benyttes i analysene. Dette vil berøre både 
Statnett og leverandørene av reserver. Forbedringer og nye måleverdier i denne 
sammenhengen må også ses i sammenheng med andre behov. Det vil gjøres en 
nærmere vurdering av konsekvensene av krav om forbedret måleverdikvalitet og 
bedre målesystemer i samarbeid mellom Statnett og aktørene. 

Det utvikles også PMU-teknologi8 som på lengre sikt kan bli et effektivt verktøy for 
verifisering av leveranser (FoU-prosjekt). 

Nytt grensesnitt for konsesjonærene, efos, skal sikre datakvaliteten og 

effektivisere informasjonsutvekslingen

NVE har gjennom fos og sine revisjoner av systemansvarlig tydeliggjort forvent-
ning om økt grad av verifisering, en tettere oppfølging og økt dokumentasjon i for-
hold til tidligere. For å møte dette på en effektiv måte, utvikles det nye prosesser 
og web-basert grensesnitt. Gjennom efos vil vi effektivisere prosesser og kommu-
nikasjon med aktørene, og samtidig sikre bedre kvalitet på data og parametere. 
Overlappende prosesser i datainnsamlingen skal unngås. Gjennom økt kobling av 
informasjon, vil dette effektivt gi systemansvarlig god oversikt over status.  
I 2014 vil det først legges opp til en brukervennlig og effektiv webløsning for kom-
munikasjon mellom konsesjonær og systemansvarlig for søknader iht. fos § 14 og 
§ 14a, der konsesjonærene lettere kan sende søknader, finne fram til sine vedtak, 
og rapportere anleggsdata. Løsningen vil på kort sikt også omfatte konsesjonæ-8) PMU: Phase measurement unit.

Det vil etableres løsninger 
for å kontrollere at faktiske 
leveranser er som forutsatt.
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renes innrapportering av overføringsgrenser iht. fos § 7. Konsesjonærene vil få 
lettere tilgang til informasjon og egne data, og sørger selv for kvalitetssikring og 
oppdatering. Etter hvert er det også aktuelt å utnytte dette grensesnittet for flere 
av bestemmelsene i fos. 

Forbedre energimarkeds- og handelsløsninger

Statnett har fokus på å utvikle effektive markeds- og handelsløsninger som gir 
god utnyttelse av ressursene og øker norsk verdiskaping. Det er en viktig premiss 
for effektiv og sikker drift at løsninger som utvikles tar hensyn til de fysiske lovene 
og behovene i kraftsystemet. Et godt samspill mellom marked og fysikk er avgjø-
rende for å ivareta driftssikkerheten, og for å oppnå effektive løsninger. 

Nye markeds- /handelsløsninger må ikke medføre økte ubalanser i driftstimen. 
Større flytendring som følge av flere likestrømsforbindelser og en mer effektiv 
utnyttelse av eksisterende og nye likestrømsforbindelser, må derfor ses i sam-
menheng med andre tiltak for å redusere ubalansene. 

Mer effektiv utnyttelse av DC-kablene ved å ta hensyn 

til tap i markedsalgoritmen 

Omtrent 4 % av kraften på Skagerrakforbindelsene og NorNed går tapt ved over-
føring på DC-kablene mellom Norge og utlandet. Kostnadene ved tapet tas i dag 
ikke hensyn til i markedskoblingen. I timer hvor gevinsten ved prisforskjellen mellom 
områdene er mindre enn kostnaden ved tapet, gir den marginale handelen 
over forbindelsene derfor negativ lønnsomhet og et samfunnsøkonomisk tap. 
Samfunnsøkonomisk optimalisering tilsier at inntektene fra prisforskjellene skal være 
stor nok til å dekke kostnaden ved tapet (noe forenklet). Ifm. implementeringen av 
priskobling i North West Europe (NWE), er det utviklet en ny algoritme for å beregne 
priser og flyt som kan ta hensyn til tapet (implisitt tapshåndtering) på kablene, slik at 
det ikke overføres kraft på en DC kabel så lenge prisforskjellen mellom områdene 
er mindre enn tapet ved overføringen. Overføringen og tapene, reduseres da i timer 
med liten prisforskjell. Statnett jobber for at denne muligheten skal utnyttes.

Flytbasert markedskobling kan gi bedre nettutnyttelse i Norden 

Statnett samarbeider med de andre nordiske systemansvarlige om å vurdere 
overgang til flytbasert markedskobling i elspotmarkedet i Norden, hvor den for-
ventede kraftflyten i større grad og mer dynamisk tas hensyn til i klareringen. 
Formålet er å få større samsvar mellom markedsflyten som beregnes av kraft-
børsen og de fysiske forholdene i kraftnettet, for bedre utnyttelse av kraftnettet. 
Løsningen vil også redusere usikkerheten for de systemansvarlige før driftstimen. 

Når kraftbørsen i dag beregner priser og flyt mellom områder, regnes det som 
kraften tar korteste vei fra produksjon til forbruk. I virkeligheten vil kraften fordele 
seg i hele kraftnettet på vei fra produksjon til forbruk, som illustrert i Figur 29. 
Dette gjør at det oppstår systematiske avvik mellom markedsflyten og den fak-
tiske kraftflyten i nettet. Dette kan skape utfordringer for driften av systemet, og 
gjør det utfordrende å sette optimal overføringskapasitet til markedet. Behovet og 
nytten av flytbasert markedskobling er større i et mer masket nett.

Figur 29

Illustrasjon av hvordan kraftfly-

ten reelt sett fordeler seg i hele 

kraftnettet.

Et godt samspill mellom 
marked og fysikk er 
avgjørende for å ivareta 
driftssikkerheten og oppnå 
effektive løsninger.

8.5
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Løsningen innebærer at kraftbørsen og markedsaktørene selv vil ha en forenklet 
modell av kraftnettet, og at kraftbørsen vil sikre at markedsresultatet respekterer 
de fysiske lovene. Dette reduserer usikkerheten for systemoperatøren, og flaske-
halsene vil håndteres mer effektivt. Det forventes ikke å medføre store endringer 
for markedsaktørene. Bud leveres fremdeles per område og avregnes som i dag. 
Men aktørene får en ny type informasjon om kapasiteten i kraftnettet. 

Systemoperatørene i Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia har hatt enda 
større utfordringer med dagens markedsdesign enn Norden. Disse har jobbet 
med å utvikle den flytbaserte metoden i flere år, og planlegger å gå over til en flyt-
basert markedskobling i 2014. Markedssimuleringer viser en betydelig samfunns-
økonomisk gevinst for dette området.

Regler for flytendring/ramping på DC-kablene revurderes for å kunne utnytte 

kapasiteten bedre 

Samtidig som overføringskapasiteten med utlandet økes er det også aktuelt å se 
på mulighetene for å øke utnyttelsen på DC-forbindelsene. Dette gjelder når kraft-
flyten på kablene endrer seg (ramping).  

Av hensyn til driftssikkerheten i kraftsystemene er det nedfelt restriksjoner (i nordisk  
systemdriftsavtale) på hvor raskt den enkelte DC-forbindelse tillates å endre kraft-
flyten (rampe). Slike endringer påvirker ubalansene i kraftsystemet og dermed  
frekvensen, men også mer lokale forhold som spenning og kortslutningsytelse. 
Store og raske endringer gjør det utfordrende å sikre momentan balanse, noe som 
de senere år er synliggjort gjennom redusert frekvenskvalitet rundt timeskift. Regelen 
er i dag en maksimal ramping på 30 MW/minutt per forbindelse.  I henhold til avtaler 
mellom Statnett og våre handelspartnere skal flytendringen på forbindelsen gjøres 
med 10 minutter på hver side av timeskift (på kontinentet er regelverket i løpet av 5 
minutter på hver side av timeskift). Dette gjør at flyten på hver kabel kan endres med 
maksimalt 600 MWh/h. Når kapasiteten til Danmark i 2014 økes til 1700 MW, vil det 
ta over seks timer å snu fra full import til full eksport. Rampingrestriksjoner gjør at 
DC-forbindelsene ikke alltid kan overføre så mye kraft som markedet ønsker, og gir 
en mindre effektiv utnyttelse av den fysiske kapasiteten.

Når det installeres flere likestrømforbindelser fra det nordiske synkronområdet, vil 
hensynet til driftssikkerheten i utgangspunktet medføre strengere begrensninger 
på endringshastigheten per kabel. Med henblikk på å utnytte mulighetene for god 
ressursutnyttelse og økt verdiskaping er dette lite gunstig. Det vurderes derfor løs-
ninger for bedre ressursutnyttelse ved mer effektiv ramping, samtidig som drifts-
sikkerheten ivaretas. Det er aktuelt å åpne for ramping over hele timen (konti-
nuerlig ramping), og øke tillatt endret volum per time fra 600 MW til 1000 MW. 
Dette må kombineres med tiltak for å redusere strukturelle ubalanser i planfasen. 
Endringer av rampingrestriksjoner må skje i samarbeid med øvrige nordiske land 
og våre handelspartnere.

Prioritere ramping mellom kabler ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Det vil være samfunnsøkonomisk gunstig å prioritere rask endring av kraftflyten 
på forbindelser der prisdifferansen er størst. Eksisterende rampingrestriksjoner er 

Det vurderes løsninger for 
mer effektiv ramping, og 
dermed bedre ressurs-
utnyttelse av DC-kablene. 
Dette forutsetter også tiltak 
for å redusere strukturelle 
ubalanser i planfasen.
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definert fast per forbindelse, noe som innebærer at det ikke er mulighet for å opti-
mere rampingen mellom flere forbindelser. Statnett vil arbeide for en mer effektiv 
løsning med prioritert ramping der prisforskjellen er størst.

Handel med balansetjenester mellom land

Statnett ønsker å legge til rette for handel av balansetjenester mellom land, både 
innenfor det nordiske synkronområdet og på DC-forbindelsene. Slik utveksling 
kan bidra til både til økt verdiskaping gjennom bedre ressursutnyttelse, og til økt 
driftssikkerhet. Dette forutsetter tilgjengelig nettkapasitet mellom områdene som 
er mulig å reservere til balansetjenester. Det forutsetter også en viss grad av har-
monisering av løsninger, og at det i handelsavtalene legges til rette for slik handel. 
Det handles i dag balansetjenester i Norden. Statnett ser behovet for mer effek-
tive prosesser og økt transparens ved utveksling av reserver mellom de nordiske 
landene. Det er derfor tatt et initiativ til å endre praksis for videresalg av FCR fra 
Norge, hvor nordiske TSOer legger inn kjøpsbud samtidig med at norske produ-
senter legger inn sine salgsbud. Siste aksepterte produsentbud setter marginal-
prisen i markedet. Det forventes at dette vil øke mulighetene for videresalg av nor-
ske reserver. Løsningen implementeres våren 2014. Det arbeides mot en felles 
nordisk markedsløsning på lengre sikt. 

Det handels per i dag ikke reserver på DC-forbindelsene. På den nye forbindelsen 
Skagerrak 4, er det inngått avtale om å selge 10 MW primærreserve og 100 MW 
sekundærreserve til Danmark de fem første årene etter idriftsettelse. Verdien av 
dette er beregnet til å være vesentlig høyere enn kostnaden ved å ta denne kapa-
siteten bort fra spotmarkedet. Det er planlagt å utveksle automatiske reserver 
over de konsesjonssøkte mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia. 
Ved å reservere inntil 300 MW av kapasiteten til slik handel, er det anslått at den 
norske handelsinntekten kan øke med ca. 50 MNOK i året per kabelforbindelse. 
Dette forutsetter at overføringskapasitet allokeres til balansetjenester eller spot-
markedet ut fra det som gir størst verdi. 

Handelsavtaler må ivareta forsyningssikkerheten

Handelsavtaler for mellomlandsforbindelser må gi tilstrekkelig robusthet overfor 
systemdriftsutfordringer. Systemansvarlig må ha kontroll på flyt på utenlands- 
forbindelsene og ha muligheten til å endre flyten dersom dette er nødvendig av  
hensyn til sikker drift. Det er viktig at handelsavtalene gir tilstrekkelig frihet for system- 
ansvarlig til å fastsette prisområder og handelskapasitet, herunder også redusere 
handelskapasitet når dette er nødvendig. Det må blant annet gis åpning for system- 
vern som reduserer flyten automatisk ved hendelser i det innenlandske nettet, 
samt mulighet for mothandel på kabelen ved behov (tilbakekjøp/salg). 

Redusere strukturelle ubalanser 

Økt ramping på mellomlandsforbindelsene er viktig for å kunne utnytte kapasi-
teten på disse forbindelsene effektivt, og kontinuerlig ramping er sentralt for å 
oppnå dette, jf. kapittel 8.5. Økte flytendringer på mellomlandsforbindelsene fører 
imidlertid til økte ubalanser innenfor driftstimen og forverret frekvenskvalitet, jf. 
kapittel 7.3. En slik utvikling er ikke akseptabel med henblikk på å ivareta sikker 
drift av kraftsystemet, og tiltak for å redusere ubalansene er derfor nødvendig.  

8.6

Strukturelle ubalanser skyldes 

at profilene for endring i 

produksjon, forbruk og flyt 

inn/ut av systemet er ulike.
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En stor del av ubalansene innenfor driftstimen er strukturelle ubalanser, som 
skyldes at profilene for endring i produksjon, forbruk og flyt ut/inn av systemet 
er ulike. Ubalansene er størst omkring timeskiftet når produksjonen øker eller  
minsker raskt, og spesielt på morgen og kveld med store endringer i forbruk,  
produksjon og flyt. 

Spotmarkedskoblingen er et viktig virkemiddel for å balansere systemet, og mar-
kedsløsninger må tilpasses det fysiske systemet og utformes slik at driftsmes-
sig sikkerhet i kraftsystemet ivaretas. Ubalansene avhenger av markedsperiodens 
lengde. Dette innebærer derfor blant annet å utvikle energimarkeder med finere 
tidsoppløsning. Dette vil gi bedre driftssikkerhet, og muliggjøre økt kapasitet til 
handel blant annet ved økt ramping. Figur 30 illustrerer hvordan strukturelle uba-
lanser reduseres ved oftere justering av planlagt produksjon.  
 

Figur 30

Illustrasjon av hvordan struktu-

relle ubalanser reduseres når man 

kan justere planlagt produksjon 

oftere i løpet av timen. Det blå 

arealet tilsvarer ubalanseener-

gien, og høyden på arealet viser 

den momentane ubalansen.

Forbruk

Produksjon

Forbruk

Produksjon

Frekvens

tn+1 tn

Dagens løsninger for å 
håndtere ubalansene vil 
bli utilstrekkelige fremover.

Strukturelle ubalanser håndteres i dag med krav til kvartersplaner, produksjons- /
kvartersflytting, og frekvensstyrte og manuelle reserver. Dagens løsninger er util-
strekkelig for fremtidige behov. 

Krav til kvartersplaner gjelder for produsenter som planlegger store sprang i pro-
duksjonsnivå. Da stilles krav til ulike verdier i et eller alle kvarter i en time, med 
energibalanse innenfor timen. Gjeldende krav til kvartersplaner har svakheter. Ved 
store sprang i produksjonen er produsentene pålagt å levere produksjonsplaner 
med endringer innenfor timen, men det er ikke gode nok mekanismer eller krav 
for fordeling av endringsnivåene gjennom timen. 

Produksjonsflytting er et viktig virkemiddel for å håndtere ubalanser, ved at plan-
lagt produksjon kan flyttes maksimalt 15 minutter fram eller tilbake i tid i forhold 
til plan. Ved å benytte produksjonsressursene som nærmest planlegger start eller 
stopp først, utnyttes produksjonen med lavest alternativkostnad. Ordningen er 
imidlertid ikke alltid tilstrekkelig, da flytting rundt halvtimesskift forutsetter at pro-
duksjonsplanene har flyttbare volum også utenfor timeskiftet. Dette er en utfor-
dring spesielt i morgentimene med store endringer. I tillegg legger dagens manu-
elle rutine en begrensning på omfanget som kan håndteres.  
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Utviklingen av europeiske kraftmarkeder går i retning av kortere tidsoppløsning 
i alle fysiske energimarkeder. Men innføring av kvarter som tidsoppløsning i hele 
energimarkedet kommer til å ta tid, og vil derfor ikke kunne løse økte utfordringer 
på kort sikt. I samarbeid med andre nordiske TSOer ser Statnett derfor på mulig-
heter for å redusere de strukturelle ubalansene på kort sikt med enklere virkemidler. 
Tiltak på kort sikt må sannsynligvis, som i dag, legge til grunn balanseavregning 
basert på timesmålinger, som er tidsoppløsningen i nordisk balanseavregning i 
dag. Finere tidsoppløsning forutsetter nye målere og avregningssystemer, noe 
som vil ta tid å implementere. I Network Code (EB) forutsettes at ubalanse- 
avregningen gjøres med en tidsoppløsning på maksimum 30 minutter.  

Følgende tiltak kan være aktuelle på kort sikt, for å håndtere økte utfordringer 
med ubalanser:
•	 Endring	av	kravene	til	kvartersplaner,	-	produksjonsplaner	følger	bedre	
 forbruksendringen.  
•	 Utvikle	ordningen	for	kvartersflytting	til	å	bli	mer	fleksibel	innenfor	hele	timen		
 (halvtime).
•	 Systemtjeneste	for	produksjonsramping,	eller	en	annen	markedsmekanisme		
 som tar hensyn til ulike kostnader for fleksibilitet. 
•	 Produksjonsflytting	og	automatiske/manuelle	reserver	vil	fortsatt	være	viktige		
 virkemidler i driftsfasen. Mer automatisert produksjonsflytting kan være 
 aktuelt på sikt.

Reduksjon av strukturelle ubalanser er en viktig premiss for å muliggjøre økt ram-
ping på kablene. Og før ytterligere mellomlandsforbindelser etableres i 2018 og 
2020, forventes behov for ytterligere tiltak. Tiltak for reduksjon av ubalanser må 
koordineres med utviklingen av rampingen på kablene. Finere tidsoppløsning 
i markeder må gjennomføres i samarbeid med de øvrige nordiske landene og 
Europa. Det pågår vurderinger både bilateralt og flernasjonalt av ulike muligheter 
for å få en jevnere produksjonsendring over timen, i tillegg til en mer effektiv flyt-
endring på mellomlandsforbindelsene. 

Fremtidige reserver – mer, raskere, automatiske og dynamiske

Nordiske mål for frekvenskvalitet

For å sikre driften fremover at det avgjørende at det gjennomføres tiltak for å 
forbedre frekvenskvaliteten. I tillegg til å redusere ubalansene ved inngangen til 
driftstimen, må systemansvarlig ha tilstrekkelige effektive virkemidler og reserver til 
å sikre den momentane balansen i driftsøyeblikket. 

Med felles frekvens for det nordiske synkronområdet er det nødvendig at de nor-
diske landene har en felles forståelse av problemer og årsaker, og er omforente om 
nødvendige tiltak. Det pågår et nordisk arbeid for å komme frem til nordiske krav 
til frekvenskvalitet. Tydelige krav er nødvendig for å sikre en riktig dimensjonering 
og utforming av reserveporteføljen. Økte krav til formalisering av kvalitetskrav og 
dimensjonering av reserver vil også komme gjennom europeiske Network Codes. 

Markedsdesign og volum for system- og balansetjenester er i liten grad endret de 
senere årene, med unntak av innføring av ny sekundærreserve (FRR-A) i 2013. 

Reduksjon av strukturelle 
ubalanser er en viktig premiss 
for økt ramping på kablene.

8.7

Frekvenskvaliteten i det 
nordiske synkronområdet 
må forbedres.
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Utfordringer fremover som følge av en større andel kraftproduksjon med lite regu-
leringsevne gjør det nødvendig med et økt fokus på dette. Følgende er relevant å 
vurdere:
•	 Volum	som	anskaffes	av	ulike	reserver,	og	krav	til	geografisk	distribusjon	
•	 Effektiviteten	av	eksisterende	produkter	og	dagens	markedsdesign	fremover,		
 og behov for nye løsninger og produkter 
•	 Tekniske	krav	blant	annet	til	tidsrespons	og	varighet
•	 Muligheten	for	handel	med	reserver	både	innad	og	ut	av	synkronsystemet

Anskaffelsen av aktive reserver for å håndtere ubalanser skjer gjennom markeds-
baserte løsninger. Kostnadene for anskaffelse av reserver har de senere årene økt 
betydelig. Dette må ses i sammenheng med den økte verdiskapingen som følge 
av mer handel og bedre samlet ressursutnyttelse.  Statnetts oppdrag er å legge til 
rette for effektive løsninger i et samfunnsøkonomisk perspektiv, som dekker sys-
temdriftens behov i balanseringen.

Dimensjoneringen av reservene vurderes

Når kvalitetskrav for frekvens er på plass, blir dette førende for krav til reservevolum  
og dermed omfanget av reserver som anskaffes. Dimensjoneringen av reservene  
har i liten grad vært justert de senere årene, til tross for at frekvenskvaliteten  
er betydelig svekket. Det er nordisk konkludert med behov for mer raske reserver, 
og dette forsterkes ytterligere av de driftsmessige utfordringer vi ser fremover. Et 
viktig tiltak i så måte er allerede iverksatt gjennom ny sekundærreserve, FRR-A. 
Nye mellomlandsforbindelser med kapasitet på 1400 MW per kabel, vil ha kon-
sekvenser for nivået som legges til grunn for dimensjonerende feil, og vil dermed 
påvirke kravene som stilles. 

Dimensjoneringen av reservene har historisk vært nokså statisk. I et fremtidig kraft-
system med større endringer i driftssituasjonen over døgnet, uka og året, kan det 
være effektivt med mer dynamikk i de volum som til enhver tid kreves tilgjengelig. 
Dette er i første omgang aktuelt for FRR-A. For FRR-M vil muligheten for dynamikk 
være mindre, da dimensjonerende feil er avgjørende i dimensjoneringen. 

Effektivt markedsdesign for kjøp av balansetjenester (reserver)

Markedsdesignet er viktig for en effektiv anskaffelse av nødvendige volum reser-
ver. For å oppnå dette må løsningene legge til rette for at aktørene kan levere 
balansetjenestene til en så lav kostnad som mulig, og løsningene må oppleves 
attraktive for eksisterende og nye leverandører.

For reservene generelt vil produktutformingen og anskaffelsene utvikles i retning av:
•	 Kortere	blokker	og	oftere	innkjøp
•	 Flere	produkter
•	 Koordinerte	anskaffelser	av	ulike	typer	reserver
•	 Økt	harmonisering	mellom	land

Kortere blokker og oftere innkjøp vil i første omgang gjøres gjeldende for FRR-
A. Det er også aktuelt å koordinere anskaffelsestidspunkt og blokkstørrelse for 
FRR-A med FCR. 

Det blir behov for mer 
raske og automatiske 
reserver.

Markedsdesignet 
vil effektiviseres og 
tilpasses nye behov.
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Koordinerte anskaffelser av flere typer reserver er aktuelt noe lenger frem i tid, og 
vil i første omgang omfatte oppkjøp av FCR og FRR-A. Dette forventes å medføre 
en forenkling og økt effektivitet hos leverandørene, som bedre kan optimere pro-
duksjonsparken for å kunne levere nødvendige reserver. 

Optimering av anskaffelsen av reserver som tar hensyn til at aktørene ofte vil ha en 
fast minimumskostnad knyttet til å levere reserver kan bidra til gevinster, men være 
kompleks å utforme. Kostnaden ved å garantere én reserve kan være avhengig 
av om aktøren også skal levere andre reserver. Dette taler for at det er effektivt  
å koordinere anskaffelsene av ulike typer reserver, og anskaffe flere reserver  
fra samme aktør. Slike synergier vil tilstrebes i produktutformingen. Mer intelligent 
og kompleks budutvelgelse vil stille større krav til budutvelgeren. 

For FCR/primærreserve er det i første omgang fokus på å få økt kontroll på 
reguleringsresponsen og de faktiske leveransene. Kvaliteten på leveransene 
må forbedres, og det er aktuelt med en økt nordisk harmonisering av tekniske  
spesifikasjoner. En revurdering av reservevolumet, med dynamikk og geografisk 
fordeling, må avventes til man har fått økt kontroll på leveransene. Det arbeides 
for en økt nordisk harmonisering av løsninger, og på lengre sikt sannsynligvis et 
felles nordisk marked.  

Erfaringene med FRR-A/sekundærreserve har vært positive. En viktig observasjon  
er at volumet må være over 250 MW for at det skal bidra til forbedring av frekvens- 
kvaliteten. Kostnadene ved ordningen har i oppstartsperioden vært høyere enn 
forventet, men det forventes at en videreutvikling av ordningen vil bidra til økt 
effektivitet. Målsetningen er på sikt et felles nordisk marked. En av flere viktig  
problemstillinger som må løses i et felles marked er håndtering av flaske- 
halser. For å øke kunnskapen om hvordan handel med reserver kan gjennomføres 
over viktige snitt, tas det sikte på å gjennomføre en pilot for utveksling av FRR-A  
reserver over Hasle i 2014. 

Det er enighet mellom de nordiske TSOene om at volumene FRR-A som anskaf-
fes i 2014 skal være dynamiske, slik at det anskaffes (mest) i timer hvor frekvens-
problemene erfaringsvis har vært størst. Markedsdesignet for FRR-A er i dag noe 
ulikt i de nordiske landene. I et tidsperspektiv på 2-3 år forventes det at oppkjøpet 
harmoniseres, og daglige oppkjøp før spot (d-2) med timesblokker kan bli aktuelt. 
Før endelig beslutning vil det gjennomføres nærmere analyser og en dialog med 
aktørene.   

I dag fastsettes prisen for aktivert FRR-A energi administrativ, med en kobling 
til regulerkraftprisen. Målsettingen er å etablere et nordisk aktiveringsmarked. 
Prioriteringer og fremdrift er noe forskjellig mellom landene, og i Norge ser vi dette 
som aktuelt i 2015-17. En tilfredsstillende håndtering av flaskehalsene er en forut-
setning for å erstatte nasjonale markedsløsninger med felles nordiske. I forlengel-
sen av et nordisk aktiveringsmarked for FRR-A vil det være naturlig å vurdere om 
aktiveringsprisen kan og bør brukes sammen med regulerkraftprisen til å fastsette 
ubalanseprisene. 

Erfaringene med FRR-A 
har vært positive, og det 
arbeides med en videre-
utvikling av løsningen mot 
et felles nordisk marked.
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For FRR-M/tertiærreserve gjøres det en større nordisk gjennomgang for å 
avdekke mulige forbedringsområder. Det siktes mot økt nordisk harmonisering, 
og det vurderes nye produkter som kan bidra til å legge til rette for økt tilbudt 
volum og et økt antall budgivere. Anbefalinger så langt er:
•	 Mulighet	for	å	angi	hviletid	i	budgivningen	(er	allerede	implementert	i	Norge)
•	 Reduksjon	av	minimum	budvolum	til	1	MW.	(Betinget	av	neste	punkt)
•	 Elektronisk	aktivering	av	bud.
•	 Fjerning	av	minimum	10	minutters	aktiveringstid	før	en	aktivering	kan	bli	
 prissettende

Det lages en offentlig tilgjengelig rapport fra dette arbeidet. Det vil arbeides videre 
med en rekke potensielle endringer og nye produkter.

For volum i FRR-M står behovet for oppdekning av dimensjonerende feil sentralt. 
Det er aktuelt å vurdere dimensjoneringen sett i sammenheng med den geogra-
fiske fordelingen av reservene. Flaskehalser i nettet er av betydning for den reelle 
tilgjengeligheten av reservene. I dag sikres reserver for å dekke dimensjonerende 
utfall i hvert enkelt land, for å kunne håndtere utfall uavhengig av om det er ledig 
overføringskapasitet i nettet mellom landene. En gunstig geografisk samordning 
eller omfordeling av reservene kan gi synergier. På norsk side anskaffes det også 
tertiærreserver for balansering, hvor økt dynamikk kan være aktuelt.

Kommisjonen og de europeiske regulatorene har satt som et mål å få et euro-
peisk marked for aktivering av FRR-A og FRR-M i løpet av det neste tiåret. I første 
omgang gjennomføres det en nordisk pilot som koordineres med andre piloter i 
Europa. Piloten skal vurdere hvilke nye forbindelser ut av Norden det kan være 
aktuelt å utveksle FRR-M over, og løsninger for dette. 

Det nordiske markedet for FRR-M oppfyller langt på vei de krav til handel som 
angis i Balancing Code. Det vil imidlertid være nødvendig å gjennomgå organise-
ringen av selve optimeringen av budutvelgelsen, og det må gjøres en gjennom-
gang av formalkrav til samarbeid mellom TSOene.

Aktivering av bud gjøres i dag manuelt ved oppringning fra landssentralen. Det 
tas sikte på å effektivisere dette ved å implementere elektronisk (ikke automatisk) 
aktivering innen 2017.   

For regulerkraftopsjoner (RKOM) vurderes blant annet en oppdeling i pro-
dukter som bedre ivaretar ulike egenskaper og anvendelighet av reservene. 
Områdeinndeling vil også justeres på kort sikt.  

Statnett arbeider for en økt grad av nordisk harmonisering av gjeldende løsninger 
for balansering. Dette gjelder både prinsipper for prising, produkter og produktde-
sign og anskaffelser. 

Forventning om nye reserveprodukter 

Nye utfordringer vil fremover mest sannsynligvis medføre flere reserveprodukter. 
Spesielt mht. reguleringsressurser i lavlast og i enkelte høylastperioder på vinteren.  
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Reguleringsressurser for FRR-M sikres gjennom RKOM, som per i dag gjelder 
kun for oppregulering i vinterperioden. Ordningen ble i 2012 utvidet til å gjelde hele 
døgnet, med segmenter for dag og natt. Behovet for sikring av oppregulerings- 
ressurser i RKOM forventes å øke fremover. 

Tilgang på nedreguleringsressurser forventes å kunne bli en betydelig større  
utfordring fremover. Løsninger som sikrer tilstrekkelig tilgang på ressurser for  
nedregulering vurderes, og RKOM nedregulering kan være aktuelt. Dette er 
en nordisk problemstilling, som må løses i samarbeid med de øvrige nordiske  
landene. Statnett har tatt initiativ til en vurdering av dette.  

Løsninger for å sikre tilstrekkelig tilgang på ressurser i tertiærreguleringen ses i 
sammenheng med behovet og eventuelle tiltak for å skaffe tilstrekkelig med fre-
kvensstyrte reserver. 

Ved å sikre tilstrekkelige nedreguleringsressurser i lavlast fra større magasinkraft-
verk, vil dette med riktig utforming også bidra til øvrig systemstøtte til sentral- 
nettet. Om dette vil være tilstrekkelig vil blant annet være avhengig av den  
geografiske fordelingen av reguleringsressursene, da det til dels er forskjellige  
kriterier for geografisk fordeling for de ulike systemtjenestene. 

Nye reserveprodukter må utvikles i et nordisk samarbeid, og bør fortrinnsvis  
utvikles felles for det nordiske synkronområdet. Over tid er det sannsynlig at det 
utvikles flere produkter, blant annet drevet frem av arbeidet med å harmonisere 
produkter for hele Europa. 

Flere tilbydere av balansetjenester  

Tradisjonelt har større regulerbar vannkraftproduksjon stått for det meste av 
balansetjenestene i Norge, på grunn av god tilgang fra denne fleksible kraft- 
produksjon med gode reguleringsegenskaper. Disse forventes også fremover å 
være de viktigste leverandørene av automatiske reserver. Men med utfordringene 
vi ser fremover, spesielt i lavlast, må det også ses på mulighetene for nye tilbydere. 

Det er ikke gitt at kjøp av automatiske reserver fra større magasinkraftverk som 
ellers ikke ville ha vært i drift er den mest effektive måten å løse regulerings- 
utfordringen på samfunnsøkonomisk sett. Magasinverk med høyere vannverdi 
enn prisene i elspotmarkedet betales for å forplikte seg til å levere reserver, og  
forutsetter da at kraftverket kjører. Kraftverk som kjører for å levere reserver,  
tvinges dermed indirekte til å levere i elspotmarkedet (som et ”biprodukt”) i perioder  
hvor de ellers ville ha spart vann. Og elspotprisen vil presses nedover fra et alle-
rede lavt nivå. Samtidig må annen produksjon reguleres ned for å gi rom for kraft 
fra magasinkraftverkene, med risiko for at vann i uregulert kraftproduksjon ikke blir 
utnyttet (kjøres forbi). Dette kan gi lite effektiv ressursutnyttelse, og er forhold som 
må tas hensyn til ved utformingen av nye løsninger. 

Forbruk har tradisjonelt ikke vært en del av den automatiske balanseringen av kraft-
systemet, men bidrar med reserver i tertiærreguleringen (FRR-M). Deltakelse fra 
forbrukssiden i leveranse av de automatiske reservene kan gjøres mulig gjennom 

Det ses på mulighetene for 
å få flere/nye tilbydere av 
balansetjenester, spesielt 
av automatiske reserver.
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utvikling av nye teknologiske løsninger og insitamenter. I første omgang vil dette 
være aktuelt for større industri, og det pågår et samarbeid med industriaktører  
for å vurdere dette nærmere.  

Noen elvekraftverk kan tilby primærreserver over lengre perioder, men på grunn av 
manglende magasinkapasitet vil det være konflikt mellom vannstandsregulering  
og generatorreguleringen. Med en økt andel småkraftverk bør også disse bidra 
med raske reserver, og spesielt med rask (fortrinnsvis automatisk) nedregulering  
ved høye frekvenser. Dette er spesielt viktig i lavlastsituasjoner i områder med  
innestengt effekt. Med hensiktsmessig utforming av vannveier og tilknyttede 
magasin/vannspeil og egnet funksjonalitet vil småkraftverk kunne yte denne  
tjenesten, jf. kapittel 8.3.  Kommunikasjonsløsninger og muligheter for automatisk 
styring er også nødvendig. 

Vindkraftverk skal ut fra gjeldende funksjonskrav i FIKS ha evne til å bidra med 
primærreserver til både opp- og nedregulering. Imidlertid vil en aktiv bruk av  
frekvensreguleringen i vindkraftverk ofte gi lite effektiv ressursutnyttelse ved 
tapt energi. Om dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt avhenger av hvordan  
reservene alternativt kan fremskaffes, og til hvilke priser. Med utfordringene vi ser 
fremover kan det i økt grad bli aktuelt med reserver fra vindkraft.   
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Leveranser fra nye leverandører med andre egenskaper forutsetter en tilpasning 
og videreutvikling av markedsdesignet. Blant annet er det aktuelt med flere pro-
dukter, skille mellom opp- og nedregulering, og justerte tidspunkt for anskaffelser. 
Med lengre perioder i lavlast med lite regulerbar kraftproduksjon i drift, kan det 
være effektivt å anskaffe reserver over mellomlandsforbindelsene. Se handel med 
balansetjenester i kapittel 8.5. 

Økt fleksibilitet hos forbruk på lengre sikt

Som nevnt ses det på muligheter for økt fleksibilitet hos større industriforbruk mht. 
å levere frekvensstyrte reserver. Gjennom Statnetts Smart Grid program gjennom-
føres det et FoU- arbeid for med fokus på mulig utnyttelse av fleksibel forbruk for 
sekundær- og tertiærregulering (”Laststyringsprosjektet”). 

Med innføring av automatiske måler- og styringssystemer (AMS) gis det nye 
muligheter for fleksibilitet på forbrukssiden. Bedre informasjonssystemer gir i før-
ste omgang muligheter for å gi bedre incentiver, men etter hvert vil det også bli 
økte muligheter for styring av mindre forbruksenheter. Først og fremst forventes 
dette å gi et bidrag til økt fleksibilitet på lavere nettnivå, og betydningen for sen-
tralnettet er mer usikker.    
 
Økt sanntidsinformasjon, smartere løsninger og mer automatisering 

Bedre og oftere oppdatering av prognoser for vindkraft og småkraft

Mer ny småkraft og spesielt vindkraft, og kanskje også etter hvert solkraft, vil gi 
en økt andel uforutsigbar kraftproduksjon inn i det nordiske kraftsystemet, som 
isolert sett vil medføre økte ubalanser. Per i dag sender produsenter senest 45 
minutter før driftstimen inn planer og prognoser for forventet produksjon med 
timesoppløsning. Fremover vurderes det som nødvendig med bedre prognoser 
og hyppigere oppdatering av prognosene for uforutsigbar kraftproduksjon. Bedre 
prognoser fra produsentene i planleggingsfasen vil bidra til å redusere ubalan-
sene og dermed forbedre frekvenskvaliteten, og gir også mulighet for bedre plan-
legging i forkant av driftsøyeblikket. Dette gir mulighet for å komme i forkant av 
reguleringsbehovet, og vil gjøre det enklere å anvende mer tertiærreserver fremfor 
dyrere automatiske reserver.  

Nye drifts- og markedssystemer vil gi bedre informasjon og økt fleksibilitet 

Statnett arbeider med forbedring og utskifting av sine drifts- og markedssystemer. 
Utrulling av nytt driftssentralsystem (DSP) skal etter planen starte i løpet av 2015, og 
det vil være nødvendig med parallelldrift med eksisterende system i en lengre periode.   
Fornyelsen av Statnetts markedssystem inkludert tilhørende kundeportaltjenester 
gjøres ved en gradvis erstatning av utgående system. Mye er allerede i skarp drift, 
og resterende skal ferdigstilles i løpet av 2014. Det nye markedssystemet kalles 
LARM (Landssentralens Regulerings- og Markedssystem).  

De nye IKT-systemene vil gi nødvendig og effektiv verktøystøtte for å ivareta forsynings- 
sikkerheten, tilrettelegge for effektive systemtjenester, og gi økt fleksibilitet for ny 
funksjonalitet og endringer i løsninger og virkemidler. Systemene vil tilby aktørene 
mer effektive portal- og kommunikasjons-tjenester. Det er et tett samarbeid med 
aktørene knyttet til utviklingen av disse løsningene. Eksisterende drifts- og markeds-

8.8

På sikt forventes økt 
fleksibilitet hos forbruk. På 
kort sikt er dette mest aktuelt 
for større industriforbruk.
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systemer er basert på teknologi som er i ferd med å bli utdatert, og kravene til funk-
sjonalitet, fleksibilitet, kvalitet og tilgjengelighet ikke kan tilfredsstilles over tid. 

Disse plattformprosjektene er avgjørende for gjennomføringen av tiltakene som er 
beskrevet i denne planen. Ny funksjonalitet/endringer i systemene som skal fases 
er ikke aktuelt, med mindre det er kritisk. Ny forbindelse til Danmark og markeds-
integrasjon i nordvest Europa er slike prosjekter.   

Forbedret TSO-TSO informasjonsutveksling (NOIS)

De nordiske TSOene har et tett samspill i driftstimen, spesielt rundt regulerkraft- 
markedet. TSOene har et felles nordisk IKT-verktøy, NOIS (Nordic Operation 
Information System), som er sentralt i arbeidet med å automatisere og forbedre 
arbeidsprosessene knyttet til driftskoordinering hos de nordiske systemansvarlige. 
NOIS benyttes i koordineringen av nødvendig informasjon og aktiviteter for å balansere  
systemet, herunder kapasitetsfastsettelsen i Elspot og Elbas, samordning av hvert 
lands ubalanseprognoser til en felles nordisk ubalanseprognose, aktivering og  
prissetting av regulerkraft. Revisjonskoordinering og avstemming av avregnings-
underlag behandles også i NOIS. En videre utvikling av den felles nordiske ubalanse- 
prognosen og å høyne kvaliteten på underliggende planer og prognoser er viktig.  

Balanseringsfunksjonen bør i økt grad automatiseres

Bedre og mer sanntidsinformasjon og støttesystemer, bedre datakvalitet og ny 
teknologi, vil på sikt muliggjøre ytterligere økt automatisering og styring i kraftsys-
temet. Økt automatisering og styring vurderes også som nødvendig etter hvert 
som kraftsystemet stadig blir mer komplekst. 

Et første tiltak vil være elektronisk aktivering av tertiærreserver, som muliggjøres 
med nytt markedssystem (LARM). Videre er verktøy som beregner og bestiller 
kvartersflyttinger, og verktøy som gir prognoser/beslutningsstøtte mht. reguler-
kraftbehov i ulike elspotområder aktuelle steg videre. Dette må ses i sammen-
heng med kvartersavregning, som vurderes som aktuelt på sikt.   

Parallelt utvikles bedre systemer for sanntidsinformasjon og beslutningsstøtte. 
I tillegg til økt sanntidsinformasjon om faktisk produksjon, bør også endringer i 
store forbruksanlegg i økt grad fanges opp. Økt automatisering forutsetter forbe-
dret kvalitet på inndata/planer enn i dag.   

Smarte løsninger for risikostyring, bedre overvåking 

og styring av kraftsystemet 

For å øke utnyttelsen av kraftnettet har Statnett i stor utstrekning anvendt system- 
vern. Systemvern som kobler bort produksjon eller forbruk ved feil, gir økt  
overføringskapasitet i nettet og bidrar til økt driftssikkerhet. Dette har gitt god 
ressursutnyttelse og gode samfunnsøkonomiske løsninger. Bruk av systemvern 
vil videreføres og videreutvikles fremover. Men omfanget må veies opp mot økt 
kompleksitet i systemdriften. Etter hvert som mye ny kraftproduksjon fases inn, 
vurderes det som nødvendig med et økt omfang av systemvern, primært PFK. 
Systemvern vil også være et av flere virkemidler som benyttes i ombyggingen av 
sentralnettet for å redusere konsekvensene for markedet. Økt omfang av system-

Økt grad av automatisering 
og styring vil være nødvendig 
etterhvert som kraftsystemet 
stadig blir mer komplekst. 
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vern kan medføre noe økt risiko knyttet til om vernet virker som forutsatt og opp-
følging av status for innstilling. Dette stiller krav til god kontroll og oppfølging.   

Det er over flere år arbeidet med utvikling av verktøy for beregning av risikonivået 
for det norske kraftsystemet.  Denne typen verktøy vil kunne gi beslutningsstøtte 
for operatører ved ”on-line” risikoanalyser i selve driftsfasen, og kan også utnyttes 
i driftsplanlegging, vedlikeholdsplanlegging, re-investering og litt frem i tid langsik-
tig investering.  

Gjennom flere FoU-prosjekt arbeider Statnett med langsiktig utvikling av avan-
serte løsninger for overvåking og styring av kraftsystemet gjennom såkalt ”smart 
operation”. Dette innebærer økt overvåking av hendelser i kraftsystemet, samt 
automatiske løsninger for å håndtere samspillet mellom kraftproduksjon, kraft-
nettet og forbrukere gjennom toveis kommunikasjon og muligheter for styring. 
I første omgang vil dette være knyttet til de større forbrukerne, men på sikt vil 
”smarte” energimålere (AMS – avanserte måle- og styringssystemer) installert hos 
de fleste sluttbrukere kunne gi besparelser i det kundenære distribusjonsnettet. 

Statnett utvikler verktøy for automatisk diagnose av kraftsystemet. Automatisk 
diagnoseverktøy muliggjør bedre risikostyring. Målsetting er at Statnett effektivt 
skal kunne hente og analysere store datamengder, for å kunne si noe om kraft-
systemets ”helsetilstand”. Resultatene gir bl.a. nyttig informasjon om årsak til feil, 
og om vern fungerer etter hensikten. På sikt vil alle relevante data eksporteres til 
FASIT (kraftbransjens system for registrering og rapportering av feil og avbrudd). 
Diagnoseverktøyet vil kunne bidra til å effektivisere dagens manuelle datainnsam-
ling og feilanalyse, blant annet ved en kobling til nye FASIT (Neste Generasjon 
Fasit – NGF) som nå er under utvikling. 

Statnetts FoU-program forventes på sikt å bidra til smartere løsninger og 

bedre oversikt

Statnetts Smart Grid program består av FoU delprogrammene Smart Risk 
Management, Smart Operation og Smart System Concepts. 
FoU-aktiviteten forventes på sikt å gi viktige gevinster på flere områder:
•	 Bedre	kvalitet	på	datagrunnlaget,	gjennom	hyppig	måling	av	data	
•	 Mer	effektiv	diagnose,	gjennom	nytt	verktøy	for	automatisk	diagnose	
 av datakilder. 
•	 Dynamisk	simuleringsmodell	for	beregning	av	svingninger	i	kraftsystemet		 	
 gjennom utnyttelse av PMU-data, samt mulighet for automatiske inngrep 
•	 Økt	forståelse	av	dynamikken	i	kraftsystemet
•	 Effektive,	tekniske	løsninger	for	utnyttelse	av	forbruk	og	ny	fornybar	produksjon		

Det er iverksatt et pilotprosjekt i region Nord-Norge (”Pilotprosjekt Nord-Norge”), 
hvor man ønsker å implementere oppnådde resultater fra de ulike FoU-prosjektene 
og teste løsninger og applikasjoner i skarp drift i kraftsystemet. Hensikten er å vali-
dere løsningene og applikasjoner, for å undersøke om det muliggjør en mer optimal 
driftsplanlegging og drift av kraftsystemet. Her testes også mulig utnyttelse av flek-
sibelt forbruk for sekundær og tertiærregulering (”Laststyringsprosjektet”). Konsept 
for økt kapabilitet av leveranse av FRR-A kan muliggjøre automatisk snitthåndtering. 

I FoU sammenheng arbeider  
Statnett med utvikling av 
avanserte løsninger for over-
våking og styring av kraft- 
systemet – ”smart operation”.
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Anvendelse av fleksibel last på flere nettnivå er vesentlig. Det er ønskelig å få frem 
studier på tvers av definerte aktørroller for å belyse lastanvendelsesmuligheter og 
konsekvenser for kjeden som helhet. Pilotprosjekt Nord-Norge er et samarbeids-
prosjekt med kraftsystemets aktører i region Nord.

EU Kommisjonen har uttrykt en generell politisk ambisjon om inkludering av fleksibel  
forbrukslast (også på aggregert lokalt nivå) som styringsverktøy for håndtering 
av fremtidige utfordringer fra nye energikilder, spesielt vindkraft. Utfordringen er  
tekniske løsninger for dette. Laststyringsprosjektet har som målsetning å tilføre ny 
kunnskap i denne sammenheng. 

Økt automatisering og avhengighet av IKT-systemer kan gi økt sårbarhet

Nye automatiserte funksjoner gir økt systemsikkerhet i form av mer moderne  
systemer tilrettelagt for bedre informasjonssikkerhet, men introduserer også nye system- 
avhengigheter og flere systemsårbarheter. Dette som følge av økt avhengighet  
av IKT-baserte systemer, når manuelle funksjoner i sin helhet erstattes av auto-
matiserte funksjoner. Mer kompliserte og flere sammenkoblinger mellom aktører i 
kraftforsyningen gir nye avhengigheter og flere sårbarheter knyttet til IKT-systemer. 
Innføring av sentraliserte funksjoner for styring og kontroll gir nye og endrede ut-
fordringer mht. ”single point of failure”, både ved teknisk svikt og villede handlinger. 

Økt bruk av IKT-systemer for måling og styring av forbruk krever modeller for 
informasjonssikkerhet i løsningene. Integritet i forbruksregulerende funksjoner og 
data fra kraftsystem til forbruker må sikres, og sentrale systemer for måledata stil-
ler høye krav til mht. tilgjengelighet og integritet i systemene. Funksjoner for infor-
masjonssikkerhet som understøtter tilgjengelighet og integritet i og mellom syste-
mer på tvers av ulike aktører i kraftsystemet er kritisk viktig.
   
Systemdriftskostnadene forventes å øke fremover

Reserver anskaffes for å holde frekvensen innenfor fastsatte mål. Kostnadene ved 
reserver har økt mye siden 2008, jf. Figur 31. 

8.9

Figur 31

Utvikling av systemdriftskostna-

der 2003-13. Prognose for 2013.
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Kostnadsøkningen er drevet både av behov for mer reserver og mer prisstruk-
tur i elspotmarkedet. Økningen i kostnadene for primærreserver skyldes at flere 
mellomlandsforbindelser har ført til at det har vært et skift til vesentlig lavere pro-
duksjonsnivå i Norge i sommerhalvåret i forhold til tidligere. Videre har en utvidet 
markedsløsning og redusert krav til minimumsleveranse, hvor standardkravet om 
statikk er hevet til 12 %, medført et betydelig skift i kostnadene, og synliggjort fak-
tiske kostnader ved å holde reserven. Fra 2012 innførte vi også sekundærreser-
ver, med tilhørende kostnader. 

Det forventes fremover en økning i systemdriftskostnadene, og spesielt i kost-
nadene for automatiske reserver. En årsak til økt reservebehov er målet om for-
bedret frekvenskvalitet i forhold til dagens nivå. Reservebehovet øker ytterligere på 
grunn av økte ubalanser ved flere mellomlandsforbindelser og mer fornybar kraft-
produksjon. Dette gir utslag fra 2015 med ny mellomlandsforbindelse til Danmark, 
og det forventes en samlet systemdriftskostnad i 2016 på omkring 700 MNOK. 
Systemdriftskostnadene vil få et ytterligere løft i forbindelse med nye forbindelser 
til Tyskland og England i hhv. 2018 og 2020, der kostnadene ved økt reserve-
behov er anslått til 120 MNOK per forbindelse.  Jf. søknad om konsesjoner for 
tilrettelegging for kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia. Økt etterspørsel 
etter fleksibilitet forventes å medføre et høyere prisnivå for reservene generelt, og 
vil også bidra til å øke systemdriftskostnadene. Dette vil medføre økte inntekter for 
norske leverandører av reserver. Det er usikkerhet knyttet til kostnadsutviklingen. 

Kostnadsøkningen må ses i sammenheng med den økte verdiskapingen som 
genereres ved nye mellomlandsforbindelser og muligheter for økt handel og mer 
effektiv ressursutnyttelse. Økningen av systemdriftskostnadene er liten sett i sam-
menheng med dette. Statnett har løpende fokus på å videreutvikle løsninger og 
prosesser i systemdriften som gir sikker systemdrift med kostnadseffektive løsnin-
ger ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Et tema i den nordiske diskusjonen er kost/nytte fordelinger mellom land når 
reservehold samordnes og handles mellom landene. I denne diskusjonen kan lan-
dene ha ulike interesser ut fra ulike ståsted.  Dette kan på noen områder gjøre det 
utfordrende å komme frem til de mest effektive løsningene for det samlede nor-
diske kraftsystemet, og gjøre at prosesser kan ta lang tid. 

Økte systemdriftskostnader 
må ses i sammenheng med 
betydelig økt verdiskaping 
som følge av flere mellom-
landsforbindelser. 

Systemdriftskostnadene vil 
øke fremover mot 2020.
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