
 

  

Møtereferat – Møte 1/2016 

Sak: Oppfølging av Statnetts oppgaver som systemansvarlig i kraftsystemet 

Møtedato:  30.03.2016 Kl.:  12:00-14:30 Sted: Statnett, Nydalen 

Møteleder: Christina Sepúlveda Referent: Astrid Ånestad 

Til stede: Statnett:  

Tom Tellefsen og Idar Gimmestad 

NVE:  

Torfinn Jonassen, Christina Sepúlveda, Lars Ekern, Silje Syvertsen, Sigrun Kavli 

Mindeberg, Toril Naustvoll Gange, Stian Henriksen, Astrid Ånestad 

Fraværende:  Dato/sign.:   

Saksnr:  Arkiv:   

Kopi:  

Nr. Dagsorden: Ansvar 

1. 2016 Godkjenning av agenda 

Både Statnett og NVE har saker til eventuelt. 

Agenda godkjent.   

2.2016 Orientering om driftsforhold av betydning, store driftsforstyrrelser, viktige 

endringer i driftskoblinger etc. 

Statnett orienterte: 

Gjennomgang av større driftsforstyrrelser siden forrige møte: 

- 11. november 2015. Utfall av alle linjer Smestad trafostasjon pga 

hendelse i SF6-anlegget.  

- 1. desember 2015. Mislykket overgang til separatområde ved utfall av 

132 kV nettet under Lyse.  

- 4. januar 2016. Utfall av alle brytere i Tegneby 420 kV stasjon under 

arbeid på stedet. 

- Uke 2-3 2016. Anstrengt drift nord for Ofoten. Kaldt vær og brann i 

kraftverk førte til underskudd av produksjon.  

- 29-30. januar 2016. Ekstremværet "Tor". Ca 30 linjer (420/300/132kV) 

gikk ut én eller flere ganger. 31 000 sluttbrukere strømløse fredag kveld 

på grunn av feil i underliggende nett. 

 

Det ble observert flere tilfeller med pendlinger med en amplitude på ca 500MW 

i det nordiske kraftsystemet i perioden 3-7. januar 2016. Pendlingene ble først 

oppdaget i Finland, men viste seg å komme over NorNed på grunn av uvær i 

Nederland.   
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Høye elspotpriser 11 november 2015, sammen med lite 

oppreguleringsmuligheter førte til at alle kommersielle bud i RK ble brukt. 

Både produksjonsrekord onsdag 6. januar i time 20, på 26 766 MWh/h og 

forbruksrekord torsdag 21. januar time 9, på 24 485 MWh/h. 

Det har vært lavere spesialreguleringskostnader i 2015 enn 2014, men 

kostandene er fremdeles relativt høye.  

1. mars 2016 mottok Statnett forespørsel fra en kunde som hadde sårbar 

produksjon, om å spesialregulere et potensielt separatområde i balanse ved 

varsla uvær. Systemansvarlig svarte at det ikke var aktuelt for systemansvarlig å 

dekke den kostnaden, fordi systemansvarlig tilbyr samme systemsikkerhet til 

alle kunder uavhengig av om kundene har feil i eget anlegg eller ikke. 

Episode i Ukraina hvor dataangrep på kraftsystemet førte til 80 000 strømløse 

kunder. 

10. november 2015 var det problemer med prissetting for Spania på grunn av 

tekniske problemer. 27. desember 2015 meldte NordPool om risiko for full 

dekobling av de europeiske børsene, da den italienske børsen ikke kunne 

verifisere spotresultatet, men problemet løste seg innen fristen. 

NordBalt (700MW) og LitPol (500MW) HVDC-forbindelser er idriftsatt.  

Oppdateringer på systemvern: 

- Funksjonalitet på systemvern for nettsplitt av nordlandssnittet er 

oppdatert med funksjon for utkopling av T4 Varangerbotn mot Finland, 

og funksjon for utkopling av Svartisen kraftverk for å unngå høy 

frekvens ved nettsplitt og separatområde. 

- Ved underskudd nord for Ofoten kan BFK aktiveres ved utfall på Goliat 

(ny), i tillegg til Finnfjord og Melkøya 

3.2016 Frekvenskvalitet 

Statnett presenterte frekvenssavvik i 2015, og utvikling i frekvens så langt i 

2016.  Fra starten på 2016 har antall minutter med frekvensavvik vært svært 

høyt.  

4.2016 Håndtering av energi- og effektknapphet i Norge og Norden 

Statnett orienterte om energi- og effektsituasjonen siden forrige møte. Det er 

god magasinfylling i alle områder. 

NVE har fått oversendt rapporten fra ENOP-evalueringen. 

Statnett orienterte om utvikling av anskaffelse av reserver i reservemarkedene: 

- I januar 2016 har det for første gang vært behov for sikring av reserver i 

RKOM også på natt.  

- Statnett har forøkt å redusere kjøpet av primærreserver fra markedet, 

men leveransen blir allikevel ikke mindre. Dette medfører at Norge ofte 

får en overleveranse av primærreserver.  

- Innkjøpet av FRR-A (Automatiske sekundærreserver) stoppet inntil 

videre.  
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Statnett orienterte om endring i elspotområdeinndelingen 7. mars 2016. NO1-

NO3 ble endret til 132 kV Ulset-Savalen. NO3-NO5 ble endret til 420 kV 

Høyanger-Sogndal og 132 kV Mel-Sogndal. NVE hadde spørsmål om hvordan 

konsekvensen for justeringen av elspot-grensen ble formidlet. 

5.2016 Håndtering av flaskehalser og nettkapasitet 

Statnett informerte om begrensninger i import/eksportkapasitet. Det har vært lite 

elbashandel.  

6.2016 Flaskehalsinntekter utenlandsforbindelser 

Foiler ble sendt til NVE i forkant av møtet.  

NVE hadde ingen spørsmål til foilene.  

7.2016 Nordisk og europeisk arbeid 

Statnett og NVE har hatt eget møte hvor A-FRR ble diskutert. 

NVE er oppdatert på siste utkast fra EU-kommisjonen på System Operation 

Guideline. 

Det har vært eget har vært møte mellom NVE og Statnett om RSC (Regional 

Security Coordination Initiative).  

8.2016 Status diverse saker 

NVE har mottatt klage fra ENI på systemvern på Goliat.  

9.2016 Eventuelt 

NVE hadde oppfølgingsspørsmål etter øvelse Cyber.  

NVE besvarte henvendelse fra Statnett om ansvar for regulering av flaskehalser 

i trafoer mellom regionalnett og distribusjonsnett.  

- Statnett som systemansvarlig har i prinsippet ansvaret for å håndtere 

flaskehalser i trafoer mellom distribusjonsnett og overliggende nett etter 

§ 5 i fos. Ved flaskehals i transformator mellom regional- eller 

sentralnettet og underliggende distribusjonsnett, som skyldes forhold i 

distribusjonsnettet, og hvor løsningen også finnes i distribusjonsnettet 

bør berørt konsesjonær (regional- eller sentralnett) melde fra til 

distribusjonsnettskonsesjonær for at denne skal kunne vurdere mulige 

løsninger. Dersom situasjonen kan løses ved å regulere underliggende 

produksjon kan berørte konsesjonærer kontakte Statnett som evt kan 

aktivere bud i RK. Forutsatt at aktuell produsent har anmeldt i RK, kan 

ikke Statnett avvise en slik henvendelse. Statnett kan sette krav til 

hvordan henvendelsene fra distribusjonsnettskonsesjonærene bør være, 

det være seg hvordan henvendelsen skal formidles til Statnett, form, 

innhold ect. 
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Statnett orienterte NVE om ønske om kostnadsdekning hvert enkelt år fremfor 

dagens inntekstramme for systemansvarskostnadersom i dag. 

NVE hadde spørsmål om eksport av FCR over Skagerrak. 

NVE hadde spørsmål om eksportkapasitet mellom Tyskland og Danmark. 

Statnett orienterte om endring i måling av nettoproduksjon. Aktørene er ikke 

fornøyde, men de godtok endringen fra Statnett, og ser at det var behov for 

dette.  

Statnett har presentert ønsker om endringer i fos på møte med NVE i februar. 

Statnett skal sende forslagene skriftlig til NVE innen kort tid.  

 
Kommende møte 

Neste oppfølgingsmøte til høsten. NVE kommer tilbake med forslag til 

møtedato.   

 


