
 

  

Møtereferat – Møte 2/2016 

Sak: Oppfølging av Statnetts oppgaver som systemansvarlig i kraftsystemet - 

driftsplanlegging og operativ systemdrift 

Møtedato:  9.11.2016 Kl.:  12:00-14:00 Sted: Statnett, Nydalen 

Møteleder: Christina Sepúlveda Referent: Astrid Ånestad 

Til stede: Statnett:  

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

NVE:  

Torfinn Jonassen, Christina Sepúlveda, Lars Ekern, Sigrun Kavli Mindeberg,  

Stian Henriksen, Astrid Ånestad 

Fraværende:  Dato/sign.:   

Saksnr:  Arkiv:   

Kopi:  

Nr. Dagsorden: Ansvar 

1. 2016 Godkjenning av agenda 

Agenda godkjent.  

Statnett tok opp at det nå er fire ulike oppfølgingsmøter mellom NVE og 

Statnett: oppfølgingsmøte om avregningsansvaret, oppfølgingsmøte av 

utenlandskonsesjonen, oppfølgingsmøte av driftsplanlegging og operativ 

systemdrift og oppfølgingsmøte av Statnetts systemdrifts- og markedsutvikling. 

NVE orienterte om forskjellen på de nye oppfølgingsmøtene om Statnetts 

systemdrifts- og markedsutvikling, og de eksisterende oppfølgingsmøtene om 

Statnetts løpende utøvelse av systemansvaret innen driftsplanlegging og 

operativ drift. De to møteseriene vil ha ulikt fokus, hvor den førstnevnte i 

hovedsak vil ha et utviklingsperspektiv, mens den sistnevnte fortrinnsvis 

omfatter operativ drift.   

2.2016 Orientering om driftsforhold av betydning, store driftsforstyrrelser, viktige 

endringer i driftskoblinger etc. 

Statnett orienterte: 

Gjennomgang av større driftsforstyrrelser siden forrige møte: 

- 20.juni 2016. Kabelfeil på 420 kV Sylling-Tegneby, og redusert 

kapasitet på 300 kV Flesaker-Tegneby. Dette førte til redusert kapasitet 

inn til NO1.Forbindelsen vil, pga ny vurdering av tilstand og 

overføringsevne, ha redusert kapasitet fram til ny kabelforbindelse er 

idriftsatt høsten 2017.  
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- 6.oktober 2016. Nødutkobling av 420 kV Rød-Hasle i ca. 8 timer på 

grunn av brannalarm i muffestasjon. Førte til anstrengt drift på 

Østlandet.  

- 15. juni 2016. Som følge av en uønsket hendelse i forbindelse med 

planlagt revisjon tilknyttet 132 kV Fortun - Øvre Årdal, mistet forbruk 

under Øvre Årdal forsyningen. Kritisk hendelse for aluminiumsverket 

som ble liggende ute i over 4 timer.   

- 29. juni 2016 førte nedkjøring av 1850 MW produksjon til kortvarig lav 

frekvens. 

- 17. juni 2016 førte jordfeil til mørklegging av hele Tromsø by i ca. 10 

minutter.  

 

Det har vært mye kompliserte driftskoblinger i sommer. Statnett kommenterte at 

man nærmer seg grensen for hvor komplisert man kan drifte nettet på 

sommeren. 

Statnett orienterte om at det nå er startet opp med nødeffekt på NorNed, med ett 

trinn i retning sør, og to trinn i retning nord.  

Statnett orienterte om økt kapasitet ved idriftsettelsen av Sogndal-Ørskog. 

Sogndal-Ørskog har termisk kapasitet på 2000 MW, men grunnet 

impedansforhold i det nordiske kraftsystemet vil det sjelden gå mer enn 500 

MW i fysisk kraftflyt på linjen. Dersom 2000 MW overføringskapasitet hadde 

blitt gitt til, og brukt av markedet, ville Statnett måtte regulere for 1500 MW 

som ville fordelt seg på andre linjer i systemet. Statnett har hatt møte hvor OED 

har blitt informert om dette. Siste delstrekning Høyanger-Sogndal settes i drift 

6. desember 2016.  

Grunnet spenningsoppgradering i Midt-Norge har det vært konstant utkobling 

av en til to 300 kV-linjer mellom Nord- og Midt, som har ført til redusert 

kapasitet i NO3 og NO4, og lav pris i NO4. 

3.2016 Frekvenskvalitet 

Statnett presenterte utvikling i frekvens så langt i 2016. Det har vært en 

forbedring på frekvenskvaliteten siden FRR-A innkjøp startet opp i uke 35.   

Statnett orienterte om pågående arbeid i Regional Group Nordic (RGN) for å 

fastsette nytt frekvensmål. Målet i SO GL er 15 000 minutter. Statnett vurderer 

behov for et lavere mål.  

4.2016 Håndtering av energi- og effektknapphet i Norge og Norden 

Statnett orienterte om energi- og effektsituasjonen siden forrige møte. I NO3 er 

det lite fylling, nede på 63%. Det er vil først kunne bli anstrengt dersom man 

mister importkapasitet. Importkapasiteten øker med den nye linjen Ørskog-

Sogndal. 

Grunnet revisjoner og feil på kjernekraft i Sverige har det vært høye priser i 

elspot. 

Det har generelt vært en økende handel i elbas. Dette kan forklares av at 

markedet har blitt mer modent.  
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RKOM-sesongen startet uke 45. 

5.2016 Håndtering av flaskehalser og nettkapasitet 

Statnett informerte om begrensninger i import/eksportkapasitet.  

Det har vært mye reduksjoner over Hasle grunnet kabelfeilen. Dette har også 

ført til redusert kapasitet inn til NO1. Statnett utdypet at de har justert ned flere 

overføringskapasiteter litt, i stedet for å redusere én overføring helt, og at det 

dermed totalt sett blir gitt større kapasitet til markedet. Statnett har hatt møte 

hvor OED har blitt informert om dette. 

Statnett har kalt inn til et møte med aktørene for å forklare 

kapasitetsfastsettelsen i tilfellet med kabelfeilen på Sylling-Tegneby. Statnett 

har også informert om kapasitetsfastsettelse på regionale kundemøter.  

Grunnet produksjonsoverskudd i Nord-Norge har det vært lite importkapasitet 

fra Russland.   

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 

Det er egne løp mellom NVE og Statnett på arbeidet med nettkodene.  

8.2016 Status diverse saker 

Ingen saker  

9.2016 Eventuelt 

Ingen saker  

 
Kommende møte 

Neste oppfølgingsmøte til våren. NVE kommer tilbake med forslag til 

møtedato.   

 


