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Møtereferat - Møte 1/2015 

Sak: Løpende oppfølging av Statnetts oppgaver som 

systemansvarlig i kraftsystemet  

  

Møtedato: 26.03.2015 Kl.: 12:00-14:00 Sted:  Statnett, Nydalen 

Til stede: 

 

 

Statnett:  

Tom Tellefsen, Idar Gimmestad, Arne Kjell Nystad, Bjørg Sivertsen          

NVE:  

Christina Sepúlveda, Toril Naustvoll Gange, Siri Hau Steinnes, Lars Ekern, Astrid Ånestad                                            

Fravær: Stian Henriksen 

Møteleder: Tom Tellefsen 

Referent: Astrid Ånestad Dato/sign.: 28.12.2014 

Saksnr.:   Arkiv:     

Kopi:    

 

Nr. Dagsorden: Ansvar 

1. 2015 Godkjenning av agenda 

Statnett har innspill om elspotinndeling og energiopsjoner som tas under 

punkt 5.2015.  
 

2.2015 Referat fra møte nr. 2 – 2014 

NVE har lagt ut referat fra forrige møte. Fremover vil NVE legge ut 

referatet før neste møte avholdes, da det er et halvt å mellom hvert møte. 
NVE 

3.2015 Orientering om driftsforhold av betydning, store driftsforstyrrelser, 

viktige endringer i driftskoblinger etc. 

Statnett orienterte om driftsforhold siden forrige møte. 

 

Sunnmøre mørklagt 

6. desember 2014 førte utfall av 420 kV Ørskog-Viklandet til mørklegging 

av hele Sunnmøre i ca en time. Industri i området falt trolig på 

spenningsdipp. 420 kV Ørskog-Viklandet reparert og innkoblet 9. 

desember.  

 

Ekstremværet Nina 

10. januar 2015. Værforhold under ekstremværet Nina, som gikk gjennom 

Sør-Norge, førte til 63 utfall på sentralnettet mellom kl. 13:30 og 03:30. 

Dette førte blant annet til 5 separatdriftsområder.  

 

Ensidig forsyning inn til BKK og Bergen 

Regulert for balanse inn til BKK, og underfrekvensvern på. 

 
Statnett 
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Nord-Norge mørklagt  

29. januar. Under uvær med sterk vind førte utfall av 420 kV Ofoten-

Kvandal og deretter utfall av 132 kV Kvandal alle avganger og 132 kV 

Adamselv-Lakselv til total mørklegging av nettet mellom Ballangen / 

Narvik og Adamselv. Øst-Finnmark ble forsyn fra Finland. I underkant av 

fire timer senere var forbruk innkoblet. Systemkritisk vedtak, fos § 13.3 om 

roterende tvangsmessig utkopling av forbruk i nordre Nordland og Troms.  

 

Ekstremværet Ole 

8. februar. Sterk vind fra Trøndelag og nordover, og mye vind i fjellet i 

Sør-Norge. Systemmessige tiltak ble iverksatt i forkant av uværet for 2,7 

millioner.  

 

Tiltakene inkluderte:  

- Bemanning av reservekraftverk på Nyhamna. 

- Beregning av elspotkapaistet til/fra Midt- og Nord-Norge uten 

tillegg for systemvern. 

- Kjøring i balanse mot Indre Sogn, gaffelkobling i Jostedalen. 

- Stopping av revisjon på 132 kV Heradsbygd-Åsne. 

- Kjelbotn-Grytten ble innkoplet. Grytten kraftverk spesialregulert 

opp. 

- Grytåga kraftverk spenningsatt mot Alsten i 132kV Saltennettet. 

- Adamselv spesialregulert opp. 

 

En rekke hendelser lørdag og søndag, inkludert: 

- Utfall av 132 kV Kanstadbotn-Kvitfossen lørdag kl. 1251, 

innkoplet søndag kl. 15:17. Utfall av trafoer i Kvitfossen kl. 12:59, 

Lofoten mørklagt. 

- Kortvarig utfall av 132kV Hauglia-Årødal kl 1325. Nyhamna og 

Hustadmarmor falt som følge av spenningsdipp. 

- Utfall Lyse-Tonstad kl. 18:04. Skagerrak Pol 1 faller samtidig pga 

feil i Danmark. Pol 1 innkoblet kl. 19:51. 

- Utfall Salten-Svartisen søndag kl. 08:22. Linjen ble vellykket 

gjeninnkoplet, men linjen falt ut igjen natt til mandag 9. februar. 

 

NVEs tall sier at 70 000 personer opplevde strømbrudd i løpet av 

ekstremværet. 

 

Mastehavari Skjomen-Ballangen 

10. februar. Etter snøras ble det mastehavari på 132kV Skjomen-Ballangen. 

Linjen ble innkoplet med reservemast tirsdag 24. februar. 

 

Tiltak gjennomført under hendelsen: 

- Systemvern aktivert på Finnfjord og Melkøya.  

- Deling i Hinnøy for å unngå snitt inn mot Vesterålen.  

- Oppregulering på Sørfjord.  

- Systemkritisk vedtak, fos § 12-4.  

- Utkobling av kjeler. 

 



 

3 

Tidvis høy last nord for Ofoten i vinter 

Underskudd i nord og tidvis lite vindkraft fører til overlast på snitt mot 

Lofoten/Vesterålen. Narvik-snittet har gått fullt, i tillegg til fleksibelt 

forbruk ute i perioder. Overlast på snitt mot Tromsø. 

 

Det har blitt fattet systemkritiske vedtak, fos § 12.4, 14. januar, 29-30. 

januar og 10-25. februar. 

 

Tromsø by 

10. januar. Statnett fattet systemkritiske vedtak, fos § 16 og fos § 23 

grunnet overlast på snitt mot Tromsø. Underliggende konsesjonær fikk 

vedtak om å dele nettet, og eventuelt flytte forbruk for å unngå overlast på 

132 kV Mastervik-Sandvika ved eventuelt utfall av Mastervik-Hugern2.  

 

Underliggende konsesjonær ba Systemansvarlig gjøre en ny vurdering av 

vedtaket, da endringene i nettkonfigurasjonen ville medføre redusert 

forsyningssikkerhet til Tromsø by, og betydelig større KILE-risiko for 

nettselskapet. 

 

Systemansvarlig opphevet det systemkritiske vedtaket, men ba samtidig 

om at nettselskapet uten ugrunnet opphold skulle fremlegge oppdaterte 

planer iht. fos § 12 og § 13 for aktuelle hendelser med utfall av bestemte 

linjer i 132 kV nettet. 

 

Gjennomgang av overføringsgrenser iht. fos § 7 kan ha gitt endret 

overføringsgrenser i området.  

 

Anstrengt drift til Bergen  

30-31. januar. Feil på 420kV Sima-Samnanger og 300kV Dale-Arna 

medførte ensidig forsyning til Bergen via 300kV Samnanger-Fana. 

Ferdigbygging av nye linjer vil bedre situasjonen.  

 

Mosjøen mørklagt 

11. februar. Stokk i koblingsanlegget på Mosjøen stasjon førte til utfall av 

10 000 kunder og industri. Inne to timer var både forbruk og industri 

tilbake.  

 

Utfall snitt 2 i Sverige 

10.februar 2015. Utfall av to 420kV ledninger i snitt 2 i Sverige. Svk kjøpe 

effektkraft fra Tyskland og Polen. Utfallene medførte anstrengt drift. 

Største nordiske hendelsen i perioden.  

4.2015 Frekvenskvalitet 

Statnett orienterte om frekvenskvalitet siden forrige møte: 

Frekvenskvalitet 

2014 har vært et år på det jevne, men med mindre avvik enn 2012 og 2013. 

Statistikken for 2015 så langt ligger på nivå med tidligere år.  Statnett 
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Ubalanser i romjulen 

Det har vært tidvis store ubalanser i romjulen, og søndag 28. desember 

time 6 var det nordiske synkronsystemet oppregulert med 2966 MW. Lite 

reserver for oppregulering for mandag 29. desember. Fos §12.4 vedtak ble 

sendt ut 28. desember for at aktørene skulle anmelde all tilgjengelig 

regulerkraft for 29. desember. Ekstra-kjøp av RKOM mandag 29. 

desember. 

Oppdatering systemvern 

Statnett orienterte om endringer i systemvern i følgende områder: 

Hallingdal-snittene, Østre Korridor, Hasle-snittet, Sauda-Flesaker, 

Skagerrak og Agder. 

 

Status ulike prosjekt 

"60s oscillasjonsprosjektet" 

Del 2 avsluttet.  

Konklusjon:  

 Stor spredning i hvordan nordiske produsenter oppfyller krav til 

FCR.  

 Forskjell i tekniske krav i de ulike nordiske landene 

 Dagens krav er ikke detaljerte nok 

 Vanskeligheter å finne detaljerte data for anlegg 

 

Del 3 akkurat startet.  

 

Mål- forbedret frekvenskvalite gjennom: 

 Optimalisert og harmonisert FCR-respons (FCR-N/D) i Norden 

 Reduserte oscillasjoner 

 

Hvordan nå målet:  

 Ny teknisk spesifikasjon for turbinregulatorer 

 Verifisering av FCR-N/D (tester, krav til dokumentasjon) 

 Implementasjonsplan (inkl. CBA) 

 

Stort og viktig prosjekt- berører "alle" produsenter. Bred referansegruppe 

med produsenter, universitet, Energi Norge, leverandører. Start fjerde 

kvartal 2014, slutt andre/tredje kvartal 2016 

Frequency Quality Project 

Nordisk fellesprosjekt  

 

Aktuell fase omfatter: 

 Identifisering av relevante frekvenskvalitetparametrer  

 Historisk bakgrunn til dagens kvalitets-krav 

 Påvirkning NC 

 Identifisere aspekter som påvirker FQ 

 

Ny fase 2- start sannsynligvis 2015 
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 Mulig scope: 

 Definere konkrete nivåer for krav 

 Klarstille forhold mellom systemdriftsikkerhet og kvalitetsnivåer 

5.2015 Håndtering av energi- og effektknapphet i Norge og Norden 

Kraftsituasjonen, status og prognoser  

Fredag 23. januar time 11, var det produksjonsrekord med 26 634 MWh/h. 

Magasinfyllingen på et normalt nivå i alle prisområder. 

 

Elspotområdeinndeling 

Statnett orienterte om prognoser for endring i elspotinndeling. Endringene 

vil bli publisert i markedsrapport etter påske. 

 

Energiopsjoner 

Statnett orienterte om evaluering av SAKS-tiltak. Det ble avholdt egent 

møte med NVE og Statnett i desember.   

 

RKOM 

Statnett orienterte om kjøp av frekvensstyrte reserver for uke 1-11. 

Innkjøpene har så langt vært en del lavere enn fjoråret, men som forventet. 

 

Frekvensstyrte reserver 

Statnett orienterte om kjøp av primær- og sekundærreserver. Det har vært 

størst innkjøp i døgnmarkedet og noe videresalg til Sverige og Danmark.  

 
 

6.2015 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 

Hasle 

Det har vært mindre reduseringer på Hasle etter ny elspotinndeling. Noe 

reduksjon som følge av feil og revisjoner.  

 

Begrensinger på Skagerrak 

Statnett orienterte om begrensninger på Skagerrrak for uke 1 – 12. 

Kapasitet har tidvis vært redusert grunnet høy last i vestre korridor.  

 

Skagerrak og NorNed  

Fram til 24.06.2019 vil det være begrensinger på overføring fra NO2 til 

DK1/NL. Til arbeidet med vestre korridor er ferdig er det forventet 

begrensinger i NO2. Total eksportkapasitet på HVDC-kablene fra NO2 er 

2232 MW, men dette kan bli redusert ned til 400 MW avhengig av lastflyt.  

  

NordLink 
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NordLink er planlagt satt i kommersiell drift i 2020, med en testperiode fra 

2019. Investeringsbeslutning tatt 10. februar 2015. Kapasiteten vil bli 1400 

MW. 

Solformørkelse 20. mars 

Det ble innført begrensinger på kapasitet på kablene fra det nordiske 

synkronområdet. Automatiske støttefunksjoner på kabelen var i drift for å 

kunne støtte en mulig ubalanse på kontinentet. Det ble ikke meldt om 

større problemer i Europa som følge av solformørkelsen.  

7.2015 Flaskehalsinntekter utenlandsforbindelser 

Statnett oversendte oversikt over systemdriftskostnader og 

flaskehalsinntekter i forkant av møtet.   

8.2015 Nordisk og europeisk arbeid 

Statnett orienterte om nettkodene. Det er en diskusjon om hvilken rolle 

RSCI-ene skal få. ER-koden ble oversendt fra ENTSO-E til ACER dagen 

før.   

9.2015 Eventuelt 

  

10.2015 Kommende møter 

NVE og Statnett oppsummerte kommende møter om nettkoder og 

oppfølgning etter tilsyn. 

Neste oppfølgingsmøte til høsten. NVE kommer tilbake med forslag til 

møtedato. NVE 


