
 

  

Møteinnkalling – Møte 2/2015 

Sak: Løpende oppfølging av Statnetts oppgaver som systemansvarlig i kraftsystemet 

Møtedato: 08.10.2015 Kl.: 09:00-11:00 Sted: Statnett, Nydalen 

Møteleder: Christina Sepúlveda Referent: Håvard Hansen 

Til stede: Statnett:  

Tom Tellefsen og Idar Gimmestad 

NVE:  

Toril Naustvoll Gange, Stian Henriksen, Sigrun Kavli Mindeberg, Christina Sepúlveda, 

Astrid Ånestad; Eirik Eggum, Håvard Hansen, Lars Ekern 

Fraværende: Torfinn Jonassen Dato/sign.: 08.10.2015 

Saksnr:  Arkiv:   

Kopi:  

 

Nr. Dagsorden:  

11. 2015 Godkjenning av agenda 

Agenda godkjent  

12.2015 Orientering om driftsforhold av betydning, store driftsforstyrrelser, 

viktige endringer i driftskoblinger etc. 

Brann i transformator i Hasle 8. april 

Trafoen er ganske ny og ingen årsak er avdekket. Flyt før hendelsen var 

1800 MW. Hendelsen kunne vært en stor feil, men førte ikke til avbrudd. 

Det ble regulert ned 1500 MW i Sør-Norge, og tilsvarende opp utenfor 

Sør-Norge, kjørte n-0 i deler av Østfold og det ble mye frekvensavvik i en 

time. 

Feil i Sør-Sverige/Danmark 27. april 

Fullt flyt fra nord til sør i Sverige og over Hasle og ingen tilgjengelig 

oppregulering da 400MW falt ut i Danmark. Systemvern løste ut og 

frekvensen falt til 49,78 Hz. 

Lite reserver oppregulering 27.-28. april 

To dager med mindre anmeldt oppregulering i regulerkraftmarkedet enn 

kravet på 1700 MW. Henholdsvis 1623 og 1229 MW. RKOM ble 

gjenåpnet for uke 19. 
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Spesialregulering og kapasitet NorNed uke 17/18 

NorNed hadde full eksport hele døgnet, kun forsynt av to linjer og Tonstad 

kraftverk. Tonstad stoppet på natt og medførte overlast på snittet av de to 

linjene. Kostnad ved 500 MW spesialregulering for å holde full eksport ble 

høyere enn pris i Nederland og kapasitet NorNed ble heller redusert. 

Skogbrann ved Kristiansand 14/5 

Brann ved to 420 kV og en 132 kV linje. De to linjene står for tett til at n-1 

fungerer og alle linjene må kobles ut. Flyt på Skagerak ble redusert, men 

beholdt systemtjenester. Måtte spesialregulere betydelige mengder i 

Norden. 

Driften i juli 

Relativt rolig, en del langvarige utkoblinger på grunn av arbeid og historisk 

lav spotpriser. 

Driften i august 

Krevende, mange revisjoner og ustabil frekvens. Nord-Norge har hengt på 

få forbindelser og hatt mye behov for spesialeregulering. Montasje av 

flymarkører har skapt utfordringer i Mørenettet. 

Gjennomføring av driftsstanser Q3 

Ørskog – Sogndal har vært krevende. Brukt produksjonstilpasning fra 3. 

august og tilsiget har vært høyere enn normalt. 

Mye utkoblinger på Sørlandet og tidvis lav produksjon i NO2. Redusert 

handelskapasitet NorNed og SK 1-4 

Omfattende driftsstanser pga. spenningsoppgradering. 

Strømrasjonering i Polen 10. august 

Som følge av hetebølge og for lite kjøling i kraftverk var det underskudd 

av produksjon som varte i noen dager - en uke. Diskusjon om prisområder, 

og flow based i Europa. Situasjonen krevde 5000-6000 MW 

spesialregulering. Det eksisterer ikke gode rutiner for dette. Polen har hatt 

problemer med transitt og ingen shift transformers som kan styre flyten. 

Dårlig markedsdesign får skylden. 

Vindkraft  

For første gang har det vært mer energiproduksjon fra vind enn fra 

kjernekraft i Sverige. 

Ubalanser fra vindkraft 

I uke 23 er tidvis mer enn 20 % av produksjon fra vind, men svært 

variabelt, lørdag endret vindkraft fra 2500 til 7000 MW fordi det begynte å 

blåse. 

Planlegging av vindkraft 6/6 

Vinden kom tidligere og sterkere enn antatt. Frekvensen steg til 50,2 Hz kl. 

12 og det ble regulert ned 2000 MW. Da vinden var prognosert til å 
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komme faller frekvensen fordi man er nedregulert. Ubalanse er ikke en stor 

kostnad for produsenter. Elbas har kun begrenset nytte i et slikt scenario da 

mange aktører har små ubalanser som alle drar samme retning. 

I Danmark innebærer flat topografi og større konsentrasjon av vindkraft at 

denne er lettere å håndtere enn i Sverige. I tillegg håndterer Energinett.dk 

ubalanser hos vindkraft gjennom både timesavregning og driftsplan med 5 

minutters oppløsning, som kan oppdateres helt frem til driftstimen. 

Ubalanser eksponeres for prisen på FRR-A.  

Utfall Skjomen – Narvik 21.09 

Helikopter som utførte geologiske undersøkelser hektet en målesonde på 

linjen. Helikopteret landet trygt og linjen ble innkoblet 23.09. 

 

Mastehavari i Lofoten 29.09 

Mast velter overraskende i sterk vind. Reservemast ble satt opp og koblet 

inn linjen like før flyten ble for stor. «Veldig nære MUF» 

Erfaring med tradere i Elbas 

1.09. observerte Landssentralen betydelig økt eksport mellom NO1 og 

SE3, uten tilsvarende produksjonsendringer. Rundt kl. 12 faller frekvensen 

kraftig. Elbas var utilgjengelig pga. tekniske problemer mellom kl. 10.21 

og 11. Dette innebar at aktører som hadde handlet seg inn i en ubalanse 

ikke rekker å sikre balanse i time 13.  

Eksportflyten på HVDC-kabler økte betydelig uten at produksjonen i det 

nordiske synkronområdet ble økt.  

 

Forsinket prissetting 

Har skjedd et par ganger. 22.09 var det problemer i Belgia. Fire minutter 

fra full dekopling 1.10 skyggeauksjon. 

Systemvern 

PFK fra Nes G3, G4 tilgjengelig fra oktober, PFK fra Aurland 1 G1 

tilgjengelig fra november. 

13.2015 Frekvenskvalitet 

Statnett presenterte oversikt over utviklingen i frekvenskvaliteten 

Periode på sommeren med veldig god frekvens, dårlig frekvens i høst på 

grunn av mye flaskehalser, som begrenser mulighet for oppregulering i 

Norge, og vindkraft. Blitt bedre de siste ukene. 

Veldig fokus på separatområder og har det nå i Sogn. Tre uker i strekk i 

indre Sogn.   
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14.2015 Håndtering av energi- og effektknapphet i Norge og Norden 

 Kraftsituasjonen, status og prognoser: 

Over normalt høy magasinfylling, over 90% er mye vann. 

Fra 7.mars 2016 kommer ny elspot korridor NO3-NO5, Ålfoten-

Moskog. Må komme på plass før nordisk balanseavregning. 

Innføring av Metering Grid Area (MGA) betyr at alle komponenter 

må tilhøre ett elspotområde, ved NO3 - NO5 er det komponenter 

som kan være i begge. Kommer til å styres med prognosert flyt. 

 

 Kort gjennomgang av status for systemansvarliges bruk av 

virkemidler: 

o Elspotområdeinndelingen 

Vurdering av elspotområde på Sørlandet, Skal komme med 

en uttalelse om det og jobber med det. Kommer mer 

informasjon. 

o Energiopsjoner 

Har gjort avtaler på 89 MW og 30 GWh i NO3 for 

2015/2016. Vil ikke søke om å videreføre i Nord- og Sør-

Norge.  

o RKOM: 

RKOM delt i to, med og uten begrensninger. SK4 og annet 

har økt kapasitet som øker kostnadene i RKOM, da mindre 

kommersielle oppreguleringsbud er tilgjengelig. Brukt 

RKOM til uke 23 i år, blir helårs om det fortsetter slik. 

Minimum regulerkraftkapasitet er redusert fra 2000 MW 

til 1700 MW. Gammel beregning går ut ifra 

dimensjonerende feil på 1200 MW pluss 800 MW 

balansebehov. Studie av ubalansene viser at 95% av 

ubalanser er under 500 MW og balansebehovet er derfor 

redusert fra 800 MW til 500 MW. 

o Utviklingen i marked for frekvensstyrte reserve 

I primærreservemarkedet er det brukt litt mer penger, men 

ikke i nærheten av 2009, 2010.  

FRR-A gått opp fra 5 timer til 7 timer per dag. Har med at 

de har hatt 5 timer i hele vinter, stopp i sommer. Budsjett i 

andre land, senket prisen i andre land. Bedre å endre antall 

timer, ikke kapasitet. 

o Håndtering av lokale forhold  
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I forbindelse med klagen på Statnetts praktisering av 

produksjonstilpasning ba NVE om å bli orientert om større 

endringer i praktiseringen. 

Det har vært opprettet separatområde i Indre Sogn i 3 uker 

sammenhengende.  

   

15.2015 Håndtering av flaskehalser og nettkapasitet 

Statnett orienterte om håndtering av flaskehalser og nettkapasitet siden 

forrige møte – foiler oversendt i forkant av møtet 

 Kapasiteter til/fra Norge 

Eksport har vært variabelt, men NorNed har vært stabil. En del 

utkoblinger i NO1 og NO5 og lite flaskehals. Veldig mye 

utkoblinger i NO4.  

 Statnett orienterte om innføring av 1 times «gateclousure» fra 

11.11 og implisitt tapshåndtering fra 18.11 på NorNed 

  

16.2015 Flaskehalsinntekter utlandsforbindelser 

Statnett oversendte oversikt over systemdriftskostnader og 

flaskehalsinntekter i forkant av møtet.  

  

17.2015 Nordisk og europeisk arbeid 

Entso-E er ferdig med «operational guidelines». 

Statnett orienterte om at det i løpet av året skal inngås en avtale rundt 

regionalt samarbeid mellom TSOene i forbindelse med RSC. Det skal 

opprettes et nordisk joint office, men det gjenstår mye arbeid på 

grensesnittet mellom TSO og RSC 

 

Larm, samarbeid med svenskene 

Norden har fokus på FRR-A, hvert land anskaffer i dag på sin måte. 

Statnett har gitt et tilbud til de andre nordiske TSO med en løsning for 

LARM og et felles nordisk kapasitetsmarked. Mye ved FRR-A som ikke er 

bestemt enda, bla. betaling. 

  

18.2015 Status diverse saker 

Incentivordninger for investering i rotasjonsenergi  
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Ikke et problem i dag, men vet ikke sikkert når eller i hvilken grad det blir 

et problem.  

Utredning om kostnader er bestilt fra Rainpower Norge. Betingelser for 

investeringsstøtte forventes besluttet i løpet av året.  

 

19.2015 Eventuelt 

EFOS prosjekt 

Statnett ønsker at NVE skal prioritere å utarbeide et konsesjonsregister som 

kan kobles mot Statnetts system. Dette vil forenkle arbeidsprosessene.   

  

Flyt over elspotdele 

Statnett tar opp en sak hvor de ønsker at NVE skal avklare prinsippet. I et 

brev fra Statnett til NVE før sommeren skriver de at forbindelsen mellom 

Eidsiva og Fortum ikke har sentralnettfunksjon. Statnett har 

utenlandskonsesjon, setter kapasitet og styrer plan, risiko og kontroll, men 

Eidsiva eier nettet. Flyten skaper tap i Eidsivas nett som de ikke får dekket. 

Saken handler om hvem som skal få flaskehalsinntekt. Det ligger en avtale 

der for lenge siden som var mye styr å få inn i elspot.  

NVE jobber med en sak som angår Gudbrandsdals Energi som går på 

flaskehalskostnader ved flyt over elspotdele utenfor sentralnett. Statnett vil 

ha NVEs avgjørelse på Gudbrandsdal-saken til å støtte seg på i Eidsiva 

saken 

 

Lokal flaskehalshåndtering i distribusjonsnett 

Landssentralen har hatt en økende mengde henvendelser fra aktører som vil 

ha spesialregulering på 1-2 MW på grunn av flaskehalser på 

transformatorer ned til11 og 22 kV-nettet. Gjelder stasjoner og trafoer som 

Statnett ikke har i sine systemer. Flaskehalsene kommer på grunn av 

revisjoner i distribusjonsnettet som Statnett ikke har kontroll på. 

Landssentralen har sagt at dette er noe den lokale netteier må løse og har 

tenkt til å skrive det i praksisdokumentet, men savner skriftlig grunnlag. 

Statnett oversender forslag til praksis. NVE vil dermed kunne gi 

tilbakemelding før Statnett endrer praksisdokumentet, om endringen er i 

tråd med forskriften. 

  

20.2015 Kommende møter 

I 2016 planlegges det to møter. NVE kommer tilbake med mer 

informasjon.  


