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Åpen informasjon / Public information

Tema Hvem Tid

-Matbit- 12.00-12.30

Velkommen og gjennomgang av agenda
NVEs rolle i samarbeidsforum og orientering om videre arbeid på 
organisering av driftskoordinering

Statnett
NVE

12.30-12.45

TSO/DSO-pilotene
Status/planer DSO-Fosen/Agder/Mørenett

-Evaluering av pilotene

TEN/Agder/Mørenett/Statnett

Statnett/alle

12.45-14.00

Deling av produksjonsplaner
-Teknisk løsning i pilot-perioden
-Utfordringer knyttet til dataunderlag

Statnett/alle 14.00-14.20

Spenningsregulering i kraftsystemet -
Systemansvarligs og netteiers ansvar (notat vedlagt)

-Spenningssettpunkt og reguleringsmodus
-Videre arbeid med klargjøring av praksis

Statnett/alle 14.30-15.25

Fleksibilitet
-Videre diskusjon i samarbeidsforum

Statnett/alle 15.25-15.45

Eventuelt / evaluering av møte
-Neste møte 17.september 

15:45-16:00



TSO/DSO-pilotene
Status/planer DSO-Fosen/Agder/Mørenett

Plan for evaluering

Innhold:

• Tidslinje piloter

• Agder-pilot

• DSO-Fosen

• Mørenett-pilot

• Evaluering



Åpen informasjon / Public information

Tidslinje for pilotene 
– overordnet status og mål

Pilotutviklingsfase

- bilateralt TSO & DSO

Gjennomføre piloter

- varighet ca. 12 måneder

Evaluere piloter

• . 

Q1 – 2019 

2018.11.08 / 4

Nov. 2018 Q1 – 2020 ~ Mar. 2020

Sted, datoFremtiden er elektrisk

Mørenett – flaskehalshåndtering i regionalt distribusjonsnett

DSO-Fosen (TEN og NTE Nett) – regional driftsstøtte i krevende driftsområde

Agder – regional spenningskoordinering og –forbedring



Oslo 09.05.2019

Status
DSO-pilot. Spenningskoordinering i regionalt- og lokalt distribusjonsnett

Kristoffer Sletten – Agder Energi Nett



Framdriftsplan

Arbeidspakke Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20

Milepæler

1. Interessenter

2. Rutiner

3. Verktøy

4. Produsenter

5. Optimal Nettdrift

6. Kompetanseheving 

Møte SN 9.5

Etablere oversikt/status 
i scada U og Q

Avklare dagens situasjon:
rutiner, innst., prod.planer

Kartlegge dagens 
situasjon

Nye 
rutiner 

v1

Vært i dialog med alle

Kurs
operatørerFagdag produksjon

Teste, videreutvikleEtablere rutiner, verktøy

Utvikling-> testing Testing ->rapportering

Enighet om rutinerOpprette dialog prod.

Modell reg. d-nett

Infomøte internt

Implementering rutiner og 
måling

Kvalitetssikring målinger. Vurdere, teste 
og utvikle aktuelle verktøy

Beskrivelse/forslag ang.:
rammer, rutiner, info, målinger og verktøy

Bruk, videreutvikling (lokalt d-nett)Etablere statistikk og 
måling på U, Q-flyt og tap

Rapportering & evaluering

Rapportering 
& evaluering

Trafotrinning:
rutiner 

Implementere

Info internt

Følge opp dialogene

Forts. intern informasjon

Informere eksternt

Etablere info.utveksling DSO, 
TSO, produsenter

Bruk, erfaring, korrigering:
rutiner, måling, info.utveksling

Følge opp KPI/måling på U, Q-flyt og tap

Ber. optimal nettdrift:
spenning, kond.batt, prod.

Bruk, erfaring, korrigering:
Innstillinger, U, Q-balanse, rutiner, måling, 

Bruk, erfaring, korrigering:
Innstillinger, spenning, kond.batt., trinnkoblere.

Se på tiltak/case i lokalt d-nett 

Hospitering sentraler
SN/AEN

Kartlegging 
behov Intern opplæring

Oppfølging: intern opplæring, ekstern 
erfaringsdeling og informasjon

Prosjekt
slutt

4) Implem.
tekn. løsn.

1) Implem.
rammer

2) Implem. rutiner
kommunikasjon

3) Implem.
info utv.

Trafotrinning:
implementering 



1. Interessenter
Eksterne:

 Statnett – Gjennomføringsavtale 11.4.19 
 NVE – Finansiering 
 EnergiNorge – Referansegruppe, (pilot, regelverk og organisering)  
 Eidsiva/Glitre – Møte i juni
 Produsenter – Felles møte, bilaterale

Interne:
 AE – Gen. prosjektinfo, nøytralitet
 Fleksprosjektet– Synergier
 Norflex – Synergier 



2. Rutiner

 Dagens rutiner for håndtering av 
spenning

 Nye rutiner (ønsket situasjon) for 
spenning og reaktiv effekt

• Kondensatorbatteri
• Produksjon
• Trinnkoblere



3. Verktøy

 Oversikt i SCADA over reaktiv flyt og spenning

 Målinger tap, spenning, reaktiv effektflyt 

 Over-/underspenninger i LS-nettet

 Utvikling Netbas/DMS (prod.planer/prediksjon/spenning)



(U)oversiktsbilde i SCADA

Fjernet –
kraftsensitiv 
informasjon



Oversiktsbilde i SCADA over spenning

 Oversikt, prodplaner mm)



Oversiktsbilde i SCADA over reaktiv flyt



Målinger tap, spenning, reaktiv flyt 



Målinger tap, spenning, reaktiv flyt 



Over-/underspenninger i LS-nettet

Fjernet –
kraftsensitiv 
informasjon



Videreutvikling av Netbas/DMS 



4. Produsenter

 Møte med produsentene

 Oversikt over dagens situasjon

 Prioritering:
1. Sørge for reaktiv balanse

2. Se på reset-funksjon (aktiv spenningsstøtte)

3. Se på ekstra reaktiv støtte



5. Optimal nettdrift

 Modellbygging

 Optimalisering
• Spenning

• Reaktiv flyt

• Kondensatorbatteri

 Produksjonsplaner

 Trinning transformatorer



6. Kompetanse

 Fagdag produksjon

 Fokus på operatørene på Nettsentralen

 Nye verktøy

 Kompetansedeling Statnett



Fokus pt.

 Rutiner

 Finansiering

 Produksjonsplaner

 Verktøy



Fleksibilitetsprosjektet



Trade, Clear, Activate and Verify
• Integrated
• “Real Time”
• Geo Tagged
• Transparent
• Neutral
• Independent

Flexibelt forbruk og produksjon
•Produsenter
•Konsumenter
•Lagring/batteri
•Nye tjenester
•Balanseansvarlig

Trenger Fleksibilitet Markedsplass Fleksibilitets tilbyder

Optimalisering
• DSO
• TSO

Balanseansvarlig rebalansering

API API

Fleksibilitetsprosjektet





Fleksibilitetsprosjektet - GridTools



Fleksibilitetsprosjektet - GridTools



Agder Energi Nett AS



DSO-Fosen
Foiler kommer fra Bjørn Rune Stubbe



Nettkonsern Midt-Norge
DSO



Agenda

Hovedtema:

• Fremdrift
• Erfaringer 
• Rutiner
• Analyse verktøy



Fremdrift

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb

Skisse til plan for DSO-Fosen:

Fastlegge rutiner for støtte ifbm
driftsstanser

Etablere felles planer: GO, TUF, 
seksjonering

Teste nye rutiner for driftsstanskoordinering 
og rutiner for endring av koblingsbilder

2020

Evaluere piloten

Langsiktig plng

Ukentlig plng

Driftsdøgnet

Etablere og bruke uke-/døgnrapport for 
Fosen

Klargjorte rutiner for spesialregulering

Klargjøre hjemmel og prakt- isering av 
"myk nedkjøring"

Forslag endrede 
koblingsbilder

Rutiner for endring av 
koblingsbilder

Teste og bruke nye driftsrutiner – uke og døgn

Samarbeidsavtale

Analyseverktøy



Erfaringer så langt

Rutiner ved driftsstanser: 
- Flere feil i område. Blant annet sist uke. Lokal DSO løser dette best!

Endringer i koblingsbilde: 
- Koplingsbilde er endret på ukentlig/daglig basis
- Marginaltap henger ikke med!

Spenningsregulering (myk nedkjøring):  
- Hurtig nedkjøring skaper utfordringer. 
- Hvem skal betale for dette? 

- Undersøker kostnader til produsentene ved å opprettholde drift i noen minutter ekstra.

Spesialregulering:
- kun behov for spesialregulering i noen tilfeller med feil i nettet. 
- spesialregulering blir brukt for å føle seg trygge.



Erfaringer så langt

Samarbeid:
- Operativt samarbeid DSO/TSO er bra. 
Samme utfordring med skiftvakter og informasjon mellom vaktene.
- DSO må ha oversikt i hele område (det kunne ikke vært to DSO-er på Fosen)

- DSO må ha oversikt/samarbeid med nettet under. (store produksjonspunkter som ikke var kjent, mye mikro 
produsenter.)



Analyse verktøy

Produksjonsplaner

Lastdata

Nettdelinger

Nettmodell

AI 
=> Forbruk



Lysbilde 33

HCF1 Hilmar Cato Fredriksen; 06.05.2019



DSO-pilot med Mørenett
om flaskehalshåndtering
Suppleres med foiler fra Mørenett



Status Pilot flaskehalshåndtering
Mørenett

Statnett samarbeidsforum TSO-DSO
09.05.2019

Peter W. Kirkebø
Mørenett



Pilot flaskehalshåndtering, Mørenett
Prosess

• Skrev intensjonsavtale med Statnett 19.11.2018
• For å komme fram til omforent tilnærming og plan for gjennomføring av Piloten (Gjennomføringsavtale)

• Aktiv prosess, med mange skypemøter mellom Statnett og Mørenett i denne avklaringsperioden
• Mørenett opplevde dette som en tillitsskapende, åpen og god prosess

• Deltakere fra Landssentralen og fra Driftssentralen i Mørenett med på flere av disse møtene

• Statnett hadde videre/avsjekk og avklaringer av ulike forhold mot regionsentralen i Alta

• Kartla og avklarte også nøytralitene i denne prosessen

• Fysisk møte mellom Statnett og Mørenett i Ålesund 28.02.2019 



Pilot Mørenett

• Undertegnet Gjennomføringsavtale 01.04.2019

• Piloten gikk «Live» 02.04.2019
• Ønsket å komme i gang før «vårløsningen»

• Flest flaskehalser vår og høst



Pilot-oppgavene

• Mørenett trer inn i Regionsentral Nord i Alta 
si rolle ved håndtering av flaskehals.

• Mørenett står for overvåking og aksjon

• Bruker gjeldende verktøykasse –
Regulerkraft og/eller nettomlegging.

• Ringe Landssentralen for å varsle om bruk 
av R-bud – ikke tilgang til aktivering i 
systemene direkte.

• Mulig milepæl senere i piloten ? 

• Landssentralen ringer Mørenett for å 
avsjekke når de har behov for regulering fra 
sin side (frekvens, «tidlig-regulering»…)



Pilot Mørenett

• Underlag i gjennomføringsavtalen avklarer ansvars-/oppgavefordeling mellom 
• Mørenett Nettsentral, 
• Statnett Landssentralenen, 
• Statnett Regionsentral i Alta
• Produksjonsentral.

• Definerte/fått godkjent 9 ulike koblingsbilder vi kan bruke i Regionalt distribusjonsnett som alternativ til bruk av 
R-kraft.

• Etablert dokument som definere og stiller krav til hva som skal logges, for å dokumentere vurdering og aksjon 
(og danne grunnlag for evaluering)





Fjernet –
kraftsensitiv 
informasjon



Erfaring så langt

• Reguleringsbehov i april
• 4 ganger generert av Landssentralen i april pga frekvens og annet. 

• Sjekker kapasitet/får klarering fra Mørenett før aktivering.

• 5-6 ganger generert av Mørenett pga full flaskehals
• Nettomlegging i 66 kV nettet for å avlaste flaskehalsen/alternativ/event. I tillegg til R-kraft

• Mørenett registrerer/logger hendelser iht gjennomføringsavtalen

• Føreløpig ikke etablert faste rapporteringsrutiner til pilot-prosjektledelse i Statnett
• Mye dialog/skype mellom prosjektleder i Mørenett og prosjektleder i Statnett

• Bruker inntil videre kunnskap fra produksjonsplanene som vi får direkte fra produsentene
• Ambisjon å få tilgang til disse på annen måte

• Mørenett brukes også fortsatt – utenom piloten - av Regionsentral Alta til andre oppgaver, som  jordstrømkompensering 
(spoler) og spenningsregulering (kondensatorbatteri) i 132- og 66 kV nett



Åpen informasjon / Public information

Nedregulering over Haugen T2, uke 17

• Landssentralens erfaringer: Prosessen har fungert veldig bra! 

• Nedregulering på morgen og kveld  produsent hadde høy kjøreplan 06-23

• Produsent også aktivert for frekvensregulering (nedregulering) samme uke 

• Kostnader for reguleringer relativ små 

• Moderate volum 

• Pris per MW nedregulering lav (produsent holder igjen vann; - verdi ved å produsere senere)

• Mørenett endret koblingsbildet i uke 17 for å redusere behov for spesialregulering, 
men litt høyere netttap

Fjernet



Åpen informasjon / Public information

Veien videre for DSO-pilot Mørenett

Fra 2. april passer Mørenett på Haugen T2 Videre arbeid: mer proaktiv DSO-rolle

• Mørenett passer på alt under trafo Haugen T2

• Mørenett aktiverer bud via Landssentralen 

• Koblingsbilder: utvikle systematikk ved 
avveiing mellom RK og koblingsbilder (samt 
sjekkliste for å dokumentere valg)

• Ved aktivering pga. frekvens: Mørenett kan 
"kansellere" at ønsket bud blir aktivert 

• Markedsovervåking for spesialregulering

• Bedre prognoser, for å sikre flere handlings-
alternativer, inkl. uregulert prod.

• Hvordan få inn flere tilbydere i RK?

• Hvordan ha trafikklys som klassifiserer 
tilgjengeligheten av bud?

• (Drøfte hvordan finere tidsoppløsning/ økt 
markedsdynamikk påvirker nettsentralen)



Evaluering av pilotene



Åpen informasjon / Public information

Rapportering og evaluering er en del av pilotene

Pilotutviklingsfase

- bilateralt TSO & DSO

Gjennomføre piloter

- varighet ca. 12 måneder

Evaluere 
piloter

• Klargjøre gjennomføring-
splan for pilot (inkl. deling 
av produksjonsplaner til 
DSO'er).

• Rammeverk for evaluering

• Dialog med produsenter 
og  tredjeparter.

• Gjennomføre plan for DSO-pilot, inkl. 
tilpasninger 
av prosesser og IT/informasjonsutveksling.

• Dokumentere analyser, valg/tiltak og erfaringer. 

• Gi innspill på evt. justeringer av pilot.

• Regelmessig drøftinger i TSO/DSO-
samarbeidsforum. 

• Ekstern evaluering 
av resultat og 
erfaringer.

• Diskutere 
evaluering og 
anbefalinger med 
NVE og bransjen.

Q1-2019Nov. 2018 Q1-2020 ~ Mar. 2020 Ramme for evaluering av pilotene:

• Flere faser: valg av piloter, pilot-
utviklingsfase og gjennomføringsfase

• 9 forslag – 3 valgte piloter med 4 
selskaper – og med litt ulike tidsforløp 

• Bredt spekter av interessenter: 
- Pilot-DSO'er
- Statnett 
- EnergiNorge
- Andre DSO'er
- NVE

• EnergiNorge vil ha åpne møter om 
pilotene i løpet av 2019

Tilnærming for pilotene (Samarbeidsforum 30.10.2018):



Åpen informasjon / Public information

Åpen sluttrapport

• Samlet evaluering av 
pilotene

• Dokumenterer resultater 
og erfaringer

• Oppsummerer nyttige 
erfaringer

Evalueringen skal sammenfatte og vurdere hva vi har 
gjort og hva vi har lært i pilotene – ikke hva vi bør gjøre

TSO/DSO-pilot –
spenningskoordinering med Agder 

TSO/DSO-pilot – flaskehals-
håndtering med Mørenett

TSO/DSO-pilot –
driftskoordinering DSO-Fosen

Samarbeids-
forum: 

strategisk betydning 

Sluttevaluering
Underveisrapporteringer, 

inkl. dokumentasjon 

Hva betyr dette –
og hvordan tas dette videre

Deskriptiv evaluering: 
hva har vi gjort – og hva har vi lært

Starter ca. des 2019 – sluttført ca. april 2020



Deling av 
produksjonsplaner

-Teknisk løsning i pilot-perioden
-Utfordringer knyttet til dataunderlag



Åpen informasjon / Public information

Deling av produksjonsplaner

• Krav til nøytralitet

‒ DSOene må sikre at informasjon 
om produksjonsplaner ikke tilfaller 
tredjepart

‒ Aksept hos produsenter

• Teknisk løsning for deling; -
dagens tema

• Nødvendig/tilstrekkelig inndeling 
av produksjonsplaner

Hvorfor viktig

• Forutsetning for å 
kunne foreta analyser 
og prognoser – både 
flaskehals og 
spenning

• Fremholdt som svært 
viktig for DSO'ene

Utfordring



Åpen informasjon / Public information

Statnett:

- Ingen endring i Markedssystem 
eller SCADA

- I pilotperioden må integrasjons-
plattformen settes opp til å dele 
informasjon eksternt/DSO –
utveksles via ECP

Produsentens 
markedssystem

Markeds-
system

SCADA

DSO 1
IT-system 

(ECP endepunkt)

som 
nåIntegrasjons-

plattform

DSO:

- I pilotperioden: mottar produksjons-
planer, samt per aggregat større 
enn 3-10 MW

- Utveksles via ECP 

- DSO avgjør selv hvilket IT-system 
som skal behandle informasjonen 

Produsent:

- I dag: sender produksjonsplaner per 
stasjonsgruppe, samt per aggregat 
hvis > 50 MW (ikke forpliktende)

- I pilotperioden: sender forpliktende 
produksjonsplaner per stasjons-
gruppe, men i tillegg per aggregat 
større enn 3-10 MWAnvender ECP (MADES):

- MADES: ENTSO-Es modell for markeds-
dialog mellom aktørene i markedet, 
MArket Data Exchange Standard

- MADES definerer hvordan en melding 
skal håndteres i dialogen mellom 
aktørene; pakking, sikring, sending 
og tilbakemeldingspraksis

- ECP: Implementasjonen av MADES, 
Energy Communication Platform. 
Kostnadsfri lisens

- Alle nettselskap har ECP etter 
implementasjon av Neste 
Generasjon FASIT fra 1.1.2019.

ECP

Via ECP

Deling av produksjonsplaner 
med DSOene i pilotene: 

DSO N 
IT-system 

(ECP endepunkt)



Åpen informasjon / Public information

Ulik omfang på behov fra DSO'ene
• Mørenett: ønsker produksjonsplaner for flere aggregater enn de som leverer 

planer i dag (som er Tussa G1 og G2)
• DSO-Fosen: kraftverk i DSO-Fosen området (både TEK og NTE Produksjon), 

samt ønske om "anslått" produksjon på Bessaker/Skomakerfjellet vindpark
• Agder: 3-4 stasjonsgrupper, trolig 20-40 aggregat

DSO'enes oppgave/tilnærming
• DSO må finne ut hvordan motta meldingene 
• I pilotfasen baserer man på en 'best effort' policy (f.eks. ingen 

kvitteringsmelding av mottakelse fra DSO) (NB – piloterfaringer)
• Kommer egen aktivitet for å se på stasjonsgruppeinndeling!

Hva ønsker DSOene i pilotene



Åpen informasjon / Public information

• Totalt er det 420 norske stasjonsgrupper (28.3.2019) 

• Største grupper totalt : 
1. U_SFE_F4_STG 47 stasjoner 47 aggregater Småkraft < 4 MW

2. U_FJORDKRAFT_F4_STG 29 stasjoner 39 aggregater Småkraft < 3 MW

3. BKK_STG 27 stasjoner 37 aggregater

• 'U-grupper' (150  st.) består små aggregater (< 3 MW?)
• Ingen krav for produksjonsplaner

Sted, datoFremtiden er elektrisk 52

Totaloversikt



Åpen informasjon / Public information

Sted, datoFremtiden er elektrisk 53

Stasjonsgruppe BKK - geografi



Spenningsregulering 
i kraftsystemet -
Systemansvarligs og netteiers ansvar 



Åpen informasjon / Public information

• Avklare uklarheter knyttet til ansvar og roller for 
spenningsregulering

• Hvilket ansvar har systemansvarlig – hvilket ansvar har 
netteierne?

• Sørge for at anlegg bidrar etter intensjonen
• Riktig innstilling av spenningsregulator og leveranser av reaktiv 

effekt

• Spenningskarakteristikk og innstilling av settpunkt

Sted, datoFremtiden er elektrisk 55

Mål for gjennomgangen



Åpen informasjon / Public information

• Netteierne har et sentralt ansvar for spenningen i eget nett 
(større enn det dagens praksis tilsier)

• Det er netteiers plikt å overholde grenser for spenning og 
utveksling av reaktiv effekt i henhold til fastsatte grenser av 
systemansvarlig

• Netteier skal ivareta dette ansvaret 
• Investeringer i nett og kompenseringsanlegg, avtaler om 

leveranser av spenningsregulering og reaktiv kompensering fra 
produksjonsanlegg eller andre leverandører

• Ikke ønskelig at reaktive ressurser trekkes fra eller leveres inn mot 
overliggende nett

Sted, datoFremtiden er elektrisk 56

Systemansvarliges vurderinger



Åpen informasjon / Public information

• Først ved uenighet eller behov for myndighetsinngrep skal 
systemansvarlig involveres

• Systemansvarlig har hjemmel til å koordinere, vedta tiltak og leveranser og 
godtgjørelse for dette

• Netteier (Statnett og  øvrige nettselskaper) har ikke offentligrettslig 
hjemmel til å pålegge brukere av nettet krav, leveranseforpliktelser 
eller andre former for tjenester eller plikter

• Forpliktelser og rettigheter må reguleres gjennom egne avtaler, regulert av 
avtaleretten

• Energiloven med tilhørende forskrifter setter rammer for at 
tilknytningsavtaler skal være ikke-diskriminerende og standardpreget

Sted, datoFremtiden er elektrisk 57

Systemansvarliges vurderinger forts.



Åpen informasjon / Public information

Ansvarsfordeling - tidsløp

Sted, datoFremtiden er elektrisk 58

Planlegging 
av anlegg

Funksjonskrav
Fos§14 - NVF

Konsesjon Idriftsettelse Ordinær drift

Vedtak om idriftsettelse
Fos§14

Tilknytning & nettkapasitet, innstilling & leveranser for SR

Fos§15Systemansvarlig

Netteier

Nettkunde



Åpen informasjon / Public information

• Dagens regulering av ansvar og roller for 
spenningsregulering

• Hensiktsmessig for fremtiden?
• Behov for endringer eller tilpasninger?
• Konsekvenser av bruk av andre virkemidler?

• Revisjonskoordinering, driftsstans og koblingsbilde

• Avklare tiltak for å sikre en god spenningsregulering
• Hvem gjør hva (Netteiere og systemansvarlig)?
• Hva må konkret gjøres?

• Beskrives i retningslinjer for fos§§7, 14, 15, 16 og 17
Sted, datoFremtiden er elektrisk 59

Videre oppfølging



Åpen informasjon / Public information

Sted, datoFremtiden er elektrisk 60

Tidsplan for retningslinjearbeidet
• Retningslinjer skal utarbeides for alle "relevante" bestemmelser

• Bestemmelser som gir systemansvarlig myndighet til å ta beslutninger som er bindende for aktørene, samt samle inn og godkjenne rapportering fra aktørene

• §§ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 og 22b

• Retningslinjene skal være godkjent og virksomme innen 1.7.2020

• § 22b skal være godkjent innen 1.1.2020

Høring med bransjen - § 22b

april mai juni juli august september oktober november desember

Godkjenning hos NVE
Workshop med 
bransjen

Bearbeide høringsinnspill
§ 22b

april mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april mai juni

Høring med bransjen

Bearbeide høringsinnspill

Godkjenning hos NVEWorkshop med bransjen

Øvrige bestemmelser



Åpen informasjon / Public information

• Betaling for produksjon av reaktiv effekt er regulert gjennom fos §
15 fjerde ledd og § 27

• Systemansvarlig skal betale for produksjon av reaktiv effekt ut over de 
grenser som er fastsatt av systemansvarlig

• Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle markedspriser og et 
normalnivå på de ekstra påførte fysiske tap som produsenten blir påført

• Leveranser skal ikke godtgjøres utover de fastsatte avtaler (nå vedtak) om 
leveranser av systemtjenester, ref. NVE 

• "For å kunne opprettholde driften av kraftsystemet må 
produksjonsapparatet bidra med reaktiv effekt etter nettets behov.", ref. 
NVE

• Systemansvarlig kan kreve at kostnader ved samordningstiltak skal betales 
av ansvarlig konsesjonær (netteier) i de tilfeller konsesjonærer ikke har 
klart å komme til enighet eller ikke klarer å overholde fastsatte grenser, og 
har behov for samordning eller inngripen fra systemansvarlig
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Kostnadsdekning



Åpen informasjon / Public information

• Fastsatte grenser for reaktive leveranser i vedtak fra 
systemansvarlig (prod.anlegg ≥ 10 MW)

• Ut over tanⱷ = -0,2 og tanⱷ = 0,4
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Ved innmating av aktiv effekt i 
sentralnettet, vanligvis fra 
kraftverk direkte tilknyttet dette, 
vil det normalt være behov for 
utveksling av reaktiv effekt 
innenfor grensene tanⱷ = -0,2 
og tanⱷ = 0,4. Innenfor disse 
grensene skal aktuell utveksling 
tilpasses Sentralnettets behov, 
og intet økonomisk oppgjør 
foretas, ref. pm nr.28-1982 
Samkjøringen. 



Fleksibilitet 
-hvordan diskutere fleksibilitet i Samarbeidsforum?
-kort orientering om prosjekter under planlegging hos Statnett



Åpen informasjon / Public information

I mandat til samarbeidsforum står bruk av fleksibilitet som aktuelt tema. Årsaken er at bruk 
av fleksibilitet er en viktig motivasjon for at selskapene ønsker en ny utvidet rolle og at det 
her er behov for koordinering og samarbeid. 
Vi ønsker innspill til hvordan arbeid med fleksibilitet bør håndteres videre i samarbeids-
forum. Flere av selskapene har allerede pågående samarbeidsprosjekt (FoU) på bruk av 
fleksibilitet. Det er også flere selskap som har signalisert en mer aktiv bruk av fleksibel tariff 
på kort sikt for å håndtere nye tilknytninger av blant annet fergesamband. NVE har også 
nylig publisert en rapport om prissetting og insentiver ved utnyttelse av fleksiblitetsressurser. 

For drøfting i Samarbeidsforum:
• Hvilke tiltak og forventninger har selskapene til bruk av fleksibilitet på kort sikt - for å 

redusere behov for nettinvesteringer?
• Hvilke prosjekt/aktiviteter innen fleksibilitet ønsker deltagerne å diskutere i 

samarbeidsforum?
• Hvordan skal samarbeidsforum bidra til økt tempo i arbeidet med å ta i bruk fleksibilitet 

som et alternativ til nettinvesteringer?
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Fleksibilitet



Åpen informasjon / Public information

Implisitt og eksplisitt 
forbrukerfleksibilitet

Fremtiden er elektrisk

Forbruks-
prognoser

Nett-
investeringer

Behov for 
overføringskapasitet

Alternativer

Tilgjengelig 
forbruksfleksibilitet

Implisitt fleksibilitet
Prissignaler fra 

spotpris, nettleie
Eksplisitt fleksibilitet

reservemarkeder, 
fleksibilitetsmarkeder, 

kontrakter, aggregatorer

og / eller



Åpen informasjon / Public information

• Et viktig tiltak for å tilrettelegge for mindre aktører og nye typer fleksibilitet er å 
redusere minste tillatte budstørrelse

• Spesielt viktig i områder med mye forbruk, og lite reguleringsressurser, som NO1

• Vi planlegger pilot i regulerkraftmarkedet i NO1 hvor vi tester bud mellom 1 – 4 MW

• Informasjon- og dialogmøte med bransjen 21 mai. 

• Gjennomføring vinter 2019/2020

• Målet er å stimulere til mer tilgjengelig fleksibilitet i NO1 samtidig som vi modner 
både marked og Statnetts drift for bud ned til 1 MW. 

• Bruk av eBestill

• Verifikasjon av leveranse, inkludert av aggregerte bud

Sted, datoFremtiden er elektrisk 66

eFleks



Åpen informasjon / Public information

• Hva er prisfølsomhet til framtidens sluttbrukerne i 
byregioner?

• Nærings-phd (tilknyttet CINELDI) har utformet forslag til  
eksperiment for gjennomføring vinteren 2019/2020

• 2000 deltagere fra næring og husholdning

• Vi ønsker å diskutere oppsett av eksperimentet og 
forsøker å arrangere møter i mai!
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Felteksperiment prisfølsomhet (i-fleks)



Åpen informasjon / Public information
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