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1.

Innledning

Dette heftet er en sammenfattet beskrivelse av innholdet på de 5 regionale møtene som ble arrangert i
november 1997 (i Hammerfest, Mo i Rana, Florø, Arendal og Lillehammer) om lokal kraftsystemplanlegging. Program, foredrag, oppsummering fra møtene, spørsmål og svar fra diskusjonene, deltakerliste,
mm er beskrevet her. Norges vassdrags- og energiverk (NVE) håper at dette kan gi nyttige innspill og tips
til de everkene som skal lage egne lokale kraftsystemplaner.
NVE ønsket med møteserien å ta opp problemstillinger som opptar everk i forbindelse med lokal
kraftsystemplanlegging. NVE anser planleggingen i lokalnettet som like viktig som i overordnet nett. men da
gjeldende lovgivning konsentrerer seg om regional- og sentralnettet vil planlegging av lokalnettet
hovedsakelig bygge på egen motivasjon og fiivillighet. NVE ønsker å motivere for arbeide med lokal
kraftsystemplanlegging også fordi det er med å danne grunnlag for den regionale kraftsystemplanleggingen.
Det har vist seg vanskelig å gi innspill til de regionale kraftsystemplanene dersom everket ikke har utarbeidet
egne lokale planer.
Det ble avholdt tilsvarende regionale møter høsten 1995. Nytt av året er at NVE også inviterte konsulentselskaper til å delta på møtene. Disse fikk anledning til kort å presentere seg selv og å presentere et emne
som opptar dem i tilknytning til lokal kraftsystemplanlegging.
Oppslutningen til møtene var tilfredsstillende og på de fleste av stedene var deltakeme aktive og viste stor
interesse for emnene som ble tatt opp.
Slike temamøter vil fremover bli en del av oppfølgingen av prosessen med planlegging av lokalnettet.
Møtene blir arrangert hvert andre år, neste gang i 1999.

Deltakerantallet på de regionale møtene om lokal kraftsystemplanlegging
arrangører og innledere.

1997 var høyt, 162 deltakere med
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2.

Møteprogram

0900

Registrering -m/kaffe

0930

Åpning v/NVE

0940

NVEs spørreundersøkelse om lokale kraftsystemplaner v/NVE

0950

Prosjekt tilknyttet lokal kraftsystemplanlegging og sluttbrukertiltak
*
NVEs ønsker med prosjektet v/NVE.
*
Resultater fra prosjektet v/Oslo Energi Konsult.

1030

Pause

1045

Planleggingsmetodikk v/EFI
dagens praksis, inklusive kort presentasjon av Planleggingsboka
anvendelse av risikoanalyse

1115

Egen nytteverdi av en lokal krafisystemplan v/National Kraftconsult

1145

Reinvestering og kraflsystemplanlegging v/IGP

1215

Lunsj

1300

Kriterier og strategier for en god nettfornyelse sett i lys av nytt reguleringsregime for
nettmonopolene v/NORSEC

1330

Systemanalyser m.m sett i forhold til nye rammebetingelser for nettvirksomheten folms på kvalitet v/Istad Krafi

1400

Avbruddskostnader

1430

Pause

1445

Informasjon fra prosjektet optimal nettplanlegging, bla. bruk av avbruddsstatistikk og
lokale avbruddskostnader i planleggingsarbeidet v/NVE

1505

Strategi for forenklede 11 kV nett v/Viken Energinett AS.

1540

Oppsummering. Lokal krafisystemplanlegging - problemstillinger - muligheter. Ordet
fritt. Diskusjon, spørsmål, kommentarer og synspunkt.

1610

Avslutning v/NVE

i krafiforsyningen v/Berdal Strømme
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3.

Oppsummering

Lokale kraftsystemplaner
(LKSP) - spørreundersøkelse
LKSP er et fiJndament for planer i overliggende nett. Planene gir selskapene bedre oversikt over
eget forsyningsområde (nåværende egne anlegg, planlagte anlegg, befolkningsutvikling, kostnader
m.m) som er avgjørende for bedre effektivitet i selskapene. NVE kan ikke pålegge, men ønsker å
motivere for lokal kraftsystemplanlegging. Undersøkelsen til NVE i 1997 om utbredelsen av de

lokale kraftsystemplaneneviser at 56 everk som kanskje burde ha plan i dag ikke har utarbeidet
dette. Hvorfor ikke? Hvordan kan NVE legge til rette for og fremme utarbeidelse av slike planer?

Dette vil vi arbeide videre med. Koblingen mellom selskapenes størrelse og effektivitet vil bli
vurdert i forhold til om planer er utarbeidet eller ikke. NVE vil gjennomføre en ny undersøkelse i
1999 for å vurdere utviklingen av arbeidet med lokale kraftsystemplaner. I 1998 ønsker NVE å
gjennomføre et prosjekt angående leveringsplikt og forsyning av grisgrendte områder (et viktig
tema i tilknytning til lokal krafisystemplanlegging).

Sluttbrukertiltak
og lokal kraftsystemplanlegging
NVE ønsker at everkene skal fokusere mer på sluttbrukertiltak i de lokale kraftsystemplanene. Dette
gjelder både i forhold til reinvesteringer og nyinvesteringer. I prosjektet som gjennomføres i 1997
vedrørende lokal kraftsystemplanlegging og sluttbrukertiltak fremskaffes bla. nøkkeltall for hva det
koster pr. kW for ulike sluttbrukertiltak i forhold til investeringer i nettet. Det settes også fokus på
hva som er potensiale for hvert tiltak og vurderinger av fremtidige systemløsninger,
løsningsmetoder, eks. forenklede løsninger eller sluttbrukertiltak. Vi vet at sluttbrukertiltak kan
redusere effekttoppene og øke utnyttelsen av overføringssystemet. Det finnes flere ulike aktuelle
sluttbrukertiltak: Informasjon, sesongvariable/tidsdifferensierte tariffer, lokal elproduksjon,
vannbåren varme, aktiv styring av feks. el-kjeler og varmtvannsberedere. Prosjektet har vist at
styring av el-kjeler og varmtvannsberedere via enveiskommunikasjon gir lavest kostnad. I forhold
til sluttbrukertiltak er det viktig å fokusere på separeiing av el.kurser, ha tilgjengelige målere (evt.
toveis kommunikasjon), motivere og gi incentiver for tiltakene hos everk, myndigheter, ledelse og

planmiljø, og å fokusere på synergieffekter dvs. felles fordeler mellom ulike virksomheter i everket.
Det er i lokalnettet de største anleggsverdiene ligger. Dette tilsier at det er viktig med god
planlegging spesielt på dette nivået.
-

Planleggingsmetodikk,
EFI
Det er viktig med korrektive innspill fra brukerne av planleggingsboken for å få bedre kvalitet på
innholdet. I det siste har også kundene til everkene begynt å ta planboken i bruk. De ønsker kanskje
å kikke everkene i kortene?
Våre valg av utbyggingsstrategi er styrt av vår risikovillighet. Forskjellige forventningsverdier gir
forskjellige optimale utbyggingsalternativ. Hva er konsekvensen av å velge feil utbyggingsalternativ? Det er viktig å sette større fokus på dette i everkene. Bruk av reserveaggregat hos
sluttbruker bør også tas i betraktning. Hvem skal bære risikoen ved en investering? Everket, eier
eller kunde?
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Egen nytteverdi av LKSP
Krav fra myndighetene mht. å registrere feil- og avbrudd:
NVE setter pr. i dag kun krav om avbruddsregistrering hos everkene. Foreløpig ingen krav til
feilregistrering. Denne vil imidlertid ligge som en forutsetning for feilanalyse spesielt mht.
kompensasjon for ikke levert energi og rehabiliterings- og vedlikeholdsplanlegging.
De ulike investeringers konsekvenser for overføringstariffer ble tidligere vektlagt i
kraftsystemplanene (everkene hadde da kostnadsdekning for sine investeringer). Konsekvenser av
fremtidige tiltak i nettet mhp. egen inntektsramme er nå av større interesse for everk og eiere.
De lokal kraftsystemplanene vil være med å sikre samfunnsrasjonell utvikling av kraflsystemet og
styrke "strategibevisstheten" i egen virksomhet. Det er viktig å få frem konsekvensene av
fremtidige investeringstiltak mht. kvalitet og økonomi og å ha kontroll over everkets
innsatsfaktorer.

Hva er optimal ressursutnyttelse mht ressursbruk ifbm. LKSP? Dette er vanskelig å svare på og må
sees i sammenheng med størrelse på everket. Det er med dagens inntektsregime blitt viktigere å se
fremover

og vurdere mulige løsninger og å få til samarbeide

mellom tilgrensende

everk, feks.

sammenslutning av everk, felles LKSP, etablere felles planmiljø etc.

Reinvesteringer og KSP
Hva gjør man når et anlegg er avskrevet og anlegget fremdeles har en betydelig teknisk levetid?
Skal vi reinvestere, utsette i 5 år, utsette i 10 år? Inntektsrammer gir et ulikt pådrag mht.
reinvesteringer. Prioritering mht. investeringer er viktig. Finn ut hva som er best for eget everk.

Kriterier og strategier for en god nettfornyelse
Inntektsrammene tar iflg. NORSEC ikke tilstrekkelig hensyn til tunge investeringer, for eksempel

på 50-tallet. Everkene kan ikke kopiere det nettet de har i dag, fordi rammebetingelsene har endret
seg. Vi vil trolig få endringer i ressursdisponeringen og nye strategier i everkene. Vi får forskjellig
resultat avhengig av hvilken beregningsmetode som velges. Bidragsmetoden favoriserer store
utbygginger. Nytte/kostnad favoriserer små utbygginger. Det er viktig å vurdere risiko ved de ulike
tiltakene. Everkene må skaffe seg oversikt over ulønnsomme nettdeler.

Systemanalyser

med nye rammebetingelser

Istad Kraft mener at det er mest å hente på reduksjon av drifl- og vedlikeholdskostnader ifbm.
effektiviseringstiltak i everkene. Tilstandsbasert vedlikehold er stikkordet. Everkene må vurdere
både elektrisk og mekanisk tilstand, helhetstenkning. Hvordan verdsette forlenget levetid på
anlegg?

Avbruddskostnader

i kraftforsyningen

Ta med avbruddskostnader i planleggingen! Det er viktig å fokusere på kundens nytte. Nødvendig
dokumentasjon av avbruddskostnader lokalt er viktig. Når en tar med avbruddskostnader i
planleggingen vil en få et mer samfunnsøkonomisk optimalt utbyggingstidspunkt og everkene vil
dermed foreta en forenklet risikominimalisering. En vil få en bedre integrasjon av revisjoner i
produksjons- og overføringsanlegg.
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Optimal

nettdimensjonering

NVE ønsker å finne frem til omforente nettdimensjoneringskriterier i prosjekt som gjennomføres i
1997/98. ECON, senter for økonomiske analyser, har på oppdrag for NVE utarbeidet et
prosjektforslag for å se på samfunnsøkonomisk riktig pris på elektriske tap i overføringsnettet. NVE
ønsker på denne måten å bidra til å få en omforent måte å beregne kostnader for tap.
NVE vil i nær fremtid sende ut et brev som avklarer everkenes

infoplikt til kundene vedrørende

leveringskvalitet. Vi vil avklare muligheter for å kreve at everkene utarbeider en lokal
produktspesiflkasjon for levering av elektrisitet.

Strategi

for forenklede

11 kV nett

Forenklinger i ll kV nettet kan gi besparelser og økt leveringskvalitet. Viken Energinett har
oppnådd besparelser på 2-lO%. Besparelsene avhenger av utgangspunktet til everkene. Det er viktig
å forankre planer om forenkling i strategien til everket og å se regional- og fordelingsnett i
sammenheng.

“Diplomati er å sette ned foten uten å tråkke noen på tærne?

Spørsmål og svar:
Hammerfest

11/1 1-97

Spørsmål til NVE om når “kokebok” for innhenting av avbruddskostnader vil foreligge.
NVE svar:

NVE er engasjert i prosjektet “Leveringspålitelighet” der utarbeidelse av en slik

“kokebok” er en av aktivitetene. Denne antas å være ferdig 1. halvår 1998.
Diskusjoner til innlegg fra Viken Energinett:
Viken Energinett ser det ikke som lønnsomt å bruke fjernstyrte brytere i sitt nett, men innser
at det i nett med andre strukturer og utstrekning, luftnett og blandet nett, kan være lønnsomme
investeringer.
Alta Kraftlag har brukt erfaringene til forenklede nettløsninger som er beskrevet i rapporten
til AG 15.
Hammerfest Everk har et spedbygd nett uten sammenmasking, og ser derfor ingen
effektivitetsgevinster i en forenklet nettløsning. De mener situasjonen vil være slik for store
deler av Nord-Norge.
Diskusjoner generelt:
Hammerfest Everk stiller spørsmål omkring sentralnettets utstrekning ved 400 kV Kvandal Balsfjord. Her vil regionalnettet nå få en betydelig reservefunksjon og behov for transitt.
Lasten i Finnmark blir antydet til å være i sterk vekst. Finnmark er et underskuddsområde mht
energi og effekt, og Hammerfest Everk har planer om alternative energikilder b1.a. et

'

tidevannskraftverk.
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Det blir gitt flere eksempler på problemer med å oppnå effektiv drifi av nettet når man må
hanskes med det harde været. En enkel arbeidsoppgave feks skifte av sikring kan ta opp til en
uke med stengte veier og innesperrede montører. Det blir mange forhold som til sammen
medfører en dårligere inntjeningsevne for everket. Rammebetingelsene er for strenge, de
burde bedre ivareta forholdet at det er dyrere å drive i nord.

IGP kom inn på problemstillingen ved forsyning til grisgrendte områder og muligheter for å søke
fritak fra leveringsplikten

NVE svarer:

eller ta inn anleggsbidrag

den dagen en investering

må gjøres.

NVE er veldig restriktive til å gi fritak fra leveringsplikten, spesielt der det er

snakk om fastboende. Det blir derfor enda viktigere å få med i kraftsystemplanen
hvilke radialer som det ønskes fritak for og beskrive alternativ forsyning. Det
minnes også om at statsstønaden fortsatt er der, om i en redusert utgave.
Alta kraftlag er redd for en sentraliseringspolitikk med differensierte kostnader, men ikke
differensierte priser. Kraftlaget venter fortsatt på svar på fritakssøknaden om leveringsplikten til to
øyer

Mo i Rana 13/11-97
Fra den generelle diskusjonen:
Myndighetene må gi bransjen mer langsiktighet, det er umulig å lage planer ut fra stadig skiftene
rammebetingelser.
Det er misforhold i skattleggingen av de anlegg som er bygd med statsstønad. Det føles galt at
anlegg staten har gitt på grunn av spesielt vanskelige forhold skal skattlegges på samme måte som
andre anlegg.
For enkelte selskaper blir utbytte fra everket mer og mer interessant. Det blir fort et misforhold

mellom opprettelsen aksjeselskap og ønsket om å få stort utbytte på sin kapital. Everkene må bli
flinkere til å informere om konsekvenser av å suge mest mulig utbytte ut av selskapet. Opprettelse
av aksjeselskap vil forenkle mulighetene for salg av everket.
Det påpekes at det er uheldig at nedbetalte everk, belånes på ny for å løse andre kommunale
oppgaver. Abonnenten betaler to ganger.

Det stilles spørsmålstegn ved det samfunnsøkonomiske behovet for gjeldende energilov med fritt
kraftmarked, og ny reguleringsmodell i monopolvirksomheten.
viktig infrastruktur klarer seg bra uten.

Lillehammer

Andre kommunale oppgaver innen

18/1 1-97

Fra den generelle diskusjonen:
Det ble i forbindelse med bruk av risikoanalyse spurt om hvordan everket kan sikre seg mot

prosjekter som går med økonomisk tap.
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NVE svarer:

For større investeringer kan man iht. retningslinjer for overføringstariffen ta inn
anleggsbidrag. Det er også åpnet for bruk av både tilknytningsavgift og
anleggsbidrag.

Til prosjektet om sluttbrukertiltak etterlyses hvilke tapsprosenter som er med i regneeksemplet for
nett med nullvekst.
Oslo Energi Konsult svarer:

Det som ligger til grunn i regneeksemplene er vanlige tekniskøkonomiske beregninger.

Til foredraget til EFI om risikoanalyser spørres det om man ikke kan stole på kunde/konsulent når
denne oppgir maksimaleffekt i nyanlegg?
EFI svarer:

Det har vist seg ved erfaring at den antydede makseffekten er veldig høy, og uten
hensyn til sammenlagring av forbruket i det prosjekterte bygget. Man bør derfor
kritisk gå gjennom forutsetningene som legges til grunn.

Hvordan kan man i “samme setning” snakke om både samfunnsøkonomisk verdi samtidig med
skattemessige gevinster/forhold? (foredraget til IGP). Hvordan skal skattemessige forhold inngå i
samfunnsøkonomisk sammenheng?
NVE svarer:

Skatt oppfattes som en ren inntektsoverføring, hvis den da ikke er ment å
reflektere reelle kostnader feks. i form av rniljøforringelse. Skatt er derfor
normalt ikke å oppfatte som noen samf. øk. kostnad i egentlig forstand.

Florø 20/11-97:
Fra den generelle diskusjonen:
Spørsmål om alternativ til nett-tilknytning for forsyning av grisgrendte strøk.
NVE svarer:

Dette temaet skal behandles i prosjekt vedrørende kostnadseffektiv
energiforsyning til grisgrendte områderi Norge som skal gjennomføres i 1998 av
Norsk Vandbygnjngskontor (NVK), KanEnergi og Hedmark Energi på oppdrag
fra NVE.

Problemstilling: Lokal innmating av kraft på nettet. Kan gi økonomiske fordeler for mange. Slike
tiltak blir straffet i dag pga. kravet om betaling av overføringstariff og innmatingstariff.
NVE svarer:

Marginale tap utredes i disse dager. Man kan tenke seg negativ
marginaltapsprosent for innmating i underskuddsområder.

Arendal 25/11-97:
Fra den generelle diskusjonen:
Kommentarer fra Tønsberg Energi:
Sluttbrukertiltak gir mest effekt for sentralnettet. Er det ikke ønskelig at noen gir incentiver til lokal
Norges vassdrags- og energiverk - 1997
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sluttbrukertiltak? Lokale everk ser ikke incentiver.
Hva med hjemmel for separate kurser i installasjoner?
Svar:

Må avklarers i forhold til det lokale eltilsynet.

Spørsmål til EFI:
l. Inkluderer kostnadskatalogen

i planleggingsboken prosjekteringsmidler?

2. Hvordan finner man sannsynlighetsindekser som skal benyttes i risikoanalysene?

EFI svarer:

1. Ja, til dels, det var intensjonen
2. Indeksene

når everkene ble spurt.

må ofte være basert på egne erfaringer

med kunder/konsulenter

m.1n

Sluttord:
Oppsummering fra hele serien, takk til foredragsholdere og deltakere. Ta kontakt med oss i NVE, vi
kommer gjerne ut og besøker dere for å diskutere lokal kraftsystemplanlegging (i den grad vi har
kapasitet).

3:6
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4.

Oppsummering

av evalueringen

fra møtene

Deltakerantallet på de regionale møtene om lokal kraftsystemplanlegging
arrangører og innledere (l5l uten).
Ca. 80 % av alle møtedeltakerne (ikke
skjemaet.

1997 var høyt, l62 deltakere med

foredragsholdere) har svart på alle spørsmål på evaluerings-

NVE har all mulig grunn til å være fornøyd med de arrangementstekniske sidene av møtene. Rundt 90 % av
de som leverte inn evalueringsskjema var enig i at innbydelse, påmelding og den praktiske gjennomføringen
av møtene fungerte bra.
Variasjonen i deltakernes bedømmelse av foredragene må i noen grad tilskrives fremføring/form og i noen
grad innhold og interesse. Møtedeltakeme har nok svært ulik erfaringsbakgrunn og av den grunn finner ulike
emner interessante. Gjennomsnittlig svarte 86 % at de var enig eller delvis enig i at foredragene var nyttige.
Best tilbakemelding fikk NVE i Hammerfest der 96 % av de som svarte på evalueringsskjemaene var enig
eller delvis enig i at foredragene var nyttige.

Totalt sett må det sies at innholdet i foredragenefikk god mottakelse,men flere av møtedeltakeme syntes det
var for mye “promotering” fra konsulentene. Vi hadde gitt alle konsulentene anledning til kort å presentere
seg selv i første del av foredragene. De fleste klarte å begrense seg til ca. 5 min presentasjon av eget selskap.
Det kan imidlertid virke vel mye når hele 7 konsulenter skal si noe om seg selv. Flere av konsulentene kan
bidra med de samme tjenestene. Det ble derfor en del gjentakelser.
Neste møteserie om lokal lqaftsystemplanlegging

skal arrangeres høsten 1999.

NVE bør ved neste møteserie også ha med innlegg om erfaringer fra utarbeidelse av kraftsystemplanene hos

everkeneog mer om sammenhengenmellomkraftsystemplanleggingog kommunalplanlegging.Vi bør også
vurdere å ha med færre foredragsholdere.Mer utdypning av de ulike temaene kan være fornuftig.
NVEs regionale møter om lokal kraftsystemplanleggingble i hovedsak positiv mottatt av møtedeltakeme. 25
av de 36 som deltok på tilsvarende møteserie i 1995 fant profilen på årets møter som mer nyttig (6 svarte
ikke på dette spørsmålet).
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1.
NVEs spørreundersøkelse

om lokale kraftsystemplaner

v/NVE

Norges vassdrags- og energiverk - 1997

Kartlegging av omfanget av lokale kraftsystemplaner
l.Bakgrunn

2.Spørreundersøkelsen
i 1997
3.Resultater
4.Vurdering av resultatene
1. Bakgrunn
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) anser systemplanlegging i distribusjonsnettet som like
viktig som planlegging av overordnet nett, men da gjeldende lovgivning konsentrerer seg om
regional- og sentralnettet, vil planlegging av distribusjonsnettet hovedsakelig bygge på egen
motivasjon og frivillighet.
Det er i dag sterk fokusering på kostnader og kostnadsreduksjoner i norsk eforsyning. Det er derfor
viktig å tenke langsiktig mht. nyinvesteringer og reinvesteringer i nettet. Forenklinger mht. nett- og
kabelløsninger,

sluttbrukertiltak, optimal utbyggingstakt

m.m er ting som bør vurderes og som kan

gi store innsparingerpå sikt. Dette som en motvekt til bemanningsreduksjoner for å oppnå
innsparinger. Lokale krafisystemplaner og arbeidet med disse mener vi er viktig for å få til et mest
mulig teknisk/ økonomisk optimalt distribusjonsnett. Strategier/filosofier for hvordan nettstrukturen
skal se ut fremover bør kanskje ha en tidshorisont på 40 til 50 år (teknisk levetid for anleggene).
De lokale kraftsystemplanene er viktige som underlag for de regionale kraflsystemplanene. Det har
vist seg vanskelig å gi innspill til den regionale krafisystemplanen dersom en ikke har utarbeidet
egne lokale kraflsystemplaner.
Kraftsystemet er en viktig del av samfunnets infrastruktur,det er derfor av stor betydning at
planleggingen av hele nettstrukturen samordnes. At distribusjonsnettet planlegges systematisk vil få
innvirkning på utviklingen av overliggende nettnivå, og everkene vil gjennom sine plandokumenter
kunne påvirke prosjekter i regionalnettet. Vi har tro på at everkene ser verdien av arbeidet med
lokal kraftsystemplanlegging og er motivert til å prioritere dette arbeidet. Positiv holdning og støtte
hos ledelsen er en forutsetning for å kunne lykkes;
NVE ønsker å ha en oversikt over hvor mange everk som har utarbeidet lokale kraftsystemplaner.
Vi har ikke pr. i dag, som dere sikkert vet, hjemmel til å pålegge noen å drive med lokal
kraftsystemplanlegging. Vi har imidlertid som mål å motivere for slik lokal kraftsystemplanlegging

og vi må derforvite noe merom hvordansituasjonener i dag for å kunnesi noe om utviklingen
fremover.Det kan også i flere sammenhengerværeinteressantfor NVE å be om å få se nærmerepå
de lokal kraflsystemplanene i forbindelse med konsesjonssaker. NVE har også utarbeidet en
veileder for lokal kraftsystemplanlegging (NVE-publikasjon nr 2 1995). Det er viktig for oss å vite
hvem vi bør rådspørre når veilederen skal videreutvikles.

2. Spørreundersøkelsen
NVE sendte ut en forespørsel til over 200 everk i Norge (210 stk.) 14.03.97 med bla. 4 spørsmål
vedrørende lokale kraftsystemplaner:
1

Har dere utarbeidet lokal krafisystemplan (ja/nei)? Når var den utgitt (årstall)?

2

Holder derepå å utarbeideny versjonav den lokalekraftsystemplanen(ja/nei)'?Når skal den
være ferdig?

l

3
'Y

Holder dere på å utarbeide lokal kraftsystemplan(ja/nei)? Når skal den være ferdig?

4

Har dere planer om å utarbeide lokal kraftsystemplan (ja/nei)? Når planlegges den utgitt?

Vi ba også om tilleggskommentarer med bla. en kort beskrivelseav dagenslokale kraftsystemplan
(planlagte kraftsystemplan) og hva den inneholder (skal inneholde): tidshorisont,
teknisk/økonomiske beregninger, oversikter m.m.

3. Resultater

av spørreundersøkelsen

NVE har utarbeidet en egen publikasjon med resultatenefra spørreundersøkelsen.
Jeg vil nå forsøke å gi en sammenfatningav resultatene. Detaljer mht. de ulike selskapeneer gitt i
vedlegg til publikasjonen.
1

Totalt antall selskapersom har svart på undersøkelsen(vedlegg 6):

175

2

Selskapsom tidli gere har oppgitt at de har utarbeidet lokale kraflsystemplaner:

3

3

Antall selskapersom ikke har svart (vedlegg 7):

32

Totalt antall selskaper som omfattes av undersøkelsen:

210

l

Antall selskapersom har utarbeidet lokal kraftsystemplan:

82

2

Antall selskapersom holder på å revidere egenlokal kraftsystemplan
eller som har planer om det i nær fremtid:

22

3

Antall selskapersom holder på å utarbeide egenlokal kraftsystemplan:

18

4

Antall selskapersom har planer om å utarbeide lokal kraftsystemplan:

44*

5

Antall selskapersom ikke ønsker å utarbeide lokal kraflsystemplan pr. i dag:

34

e oppgir at de er i gang med deler av det som til slutt skal bli en fullstendig
*Flere selskapen
kraftsystemplan.

4. Vurderinger av resultatene av spørreundersøkelsen
NVE arrangerte i 1995, som dere vet, 6møter om lokal krafisystemplanlegging. Møtene ble
arrangert i Alta, Bodø, Sandefjord, Hamar, Trondheim og Bergen. Et fåtall av everkene hadde

utarbeidet komplette lokale kraflsystemplaner på det tidspunktet møteneble avholdt, men mange
verk var imidlertid godt i gang med planarbeidet. Noen så også på planarbeidet som en prioritert
oppgave som de ønsket å komme igang med. Andre everk var i tilbudsfasen for ekstern hjelp.
Undersøkelsen som NVE nå har utført gir et klarere bilde av hvordan status er i Norge mht. lokal
kraftsystemplanlegging.
NVE ser en positiv utvikling mht. utbredelsenav lokale krafisystemplaner. Ca. 100 selskapersier at
de har utarbeidet lokal kraftsystemplan eller holder på å utarbeide en slik plan og 44 selskapersier
at de har planer om å utarbeide slike planer de nærmeste årene.Alle planeneer nok ikke pr. i dag
like oppdatert og omfattende, men vi håper at selskapeneser planleggingen som en kontinuerlig
2

prosess og at planene revideres

og forbedres

regelmessig

(hvert 5 år feks.). NVE ønsker å

gjennomføre en tilsvarende undersøkelse primo 1999 for å se hvordan utviklingen er mht. lokale
kraftsystemplaner.
17 av de 34 everkene som ikke ønsker å utarbeide lokal kraflsystemplan pr. i dag har ikke gitt noen
begrunnelse for dette. Noen av everkene sier at planleggingsarbeidet pr. i dag er en lavt prioritert
oppgave (bla. pga. at nettet er dimensjonert til å klare belastningen i overskuelig fremtid). Dette er
en feil konklusjon etter vår mening. Mye tyder på at det er overinvestert i nettet og at en virkelig
bør tenke igjennom hvordan en kan få et riktigere nivå på overføringsevnen fremover. Hvordan en
bør reinvestere

feks. bør vurderes

nærmere.

Skal en investere i anleggsdeler

med samme

overføringsevne som i dag når en skal skifte ut komponenter i systemet, eller skal en på sikt
investere i komponenter som er mer tilpasset det faktiske behov? Andre begrunner standpunktet
med at de har lite distribusjonsnett. Noen oppgir at manglende ressurser er årsaken til at de ikke kan
utarbeide en plan nå. Dette bør konsulentselskapene merke seg.
10 av de 32 everkene som ikke har svart har ikke områdekonsesjon eller de har kun forenklet
områdekonsesjon. Flere av de øvrige selskapene har også få anlegg i distribusjonsnettet.
Resultatene

av denne undersøkelsen

vil også være nyttig for everk når de skal lage eller

videreutvikle egne lokale kraftsystemplaner. Undersøkelsen gir et bilde av hvor langt de ulike
selskapene er kommet i planleggingsarbeidet og det er angitt hvem en kan kontakte i de ulike
selskapene mht. tips og råd for arbeidet med egen plan.

3

2.
Prosjekt tilknyttet lokal kraftsystemplanlegging
sluttbrukertiltak

og

*

NVEs ønsker med prosjektet v/NVE.

2’:

Resultater fra prosjektet v/Oslo Energi Konsult.
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Prosjekt

tilknyttet

lokal kraftsystemplanlegging

A. Bakgrunn/NVEs ønsker med prosjektet
B. Spørreundersøkelse/idedugnad/utvelgelse
C. Videre arbeid

og sluttbrukertiltak

av prosjekt

A. Bakgrunn

NVE har i lengre tid ønsket å fokusere nærmere på problemstillinger tilknyttet lokal
kraftsystemplanlegging. I 1997 ønsket vi å gjennomføre et prosjekt tilknyttet sluttbrukertiltakog
lokal kraftsystemplanlegging (budsjettramme 285 000 kr). Effekt- og energireduserende
sluttbrukertiltakkan være effektive tiltak for bla. å redusere nettinvesteringene i et

forsyningsområde og bør ettervår meningkomme sterkereinn i nettplanleggingen. En bedre
utnyttelse av eksisterende nettsystem må være målet for norsk krafcforsyning. Det er særlig viktig å
få til tiltak som minsker effekttoppene i et forsyningsområde.
NVEs ønskemål for prosjektet er å skape en bedre forståelse for koblingen mellom sluttbrukertiltak
og nettplanlegging. Vi ønsker at konkrete sluttbrukertiltak omtales i de lokale kraflsystemplanene
og vurderes opp mot nye nettutbygginger.

B. Spørreundersøkelse/idedugnad/utvelgelse
av prosjekt
I spørreundersøkelsen om utbredelsen av lokale krafisystemplaner (14.03.97) hadde vi også lagt inn
et spørsmål om deltakelse i prosjekt tilknyttet lokal kraftsystemplanlegging og sluttbrukertiltak. Vi
ønsket å kartlegge hvor mange everk som ønsker å gjennomføre (delta i) et prosjekt tilknyttet LKSP
og sluttbrukertiltaki 1997. Vi planla å plukke ut ett eller flere områdekonsesjonærer som skulle få
støtte til å gjennomføre et slikt prosjekt eller å engasjere et konsulentfirma. Vi ønsket også en
kortfattet beskrivelse av hvilke sluttbrukertiltak som everkene mente bør sees på i sammenheng
med nettplanleggingen, og hvilke problemområder som bør studeres nærmere.
Dersom everk hadde forslag til mer detaljerte prosjektbeskrivelser så ønsket vi disse tilsendt.
23 everk + Oslo Energi Konsult ønsket å gjennomføre et prosjekt tilknyttet sluttbrukertiltak og
lokal krafisystemplanlegging. Detaljene for de enkelte selskaper er gitt i vedlegg til NVEs
publikasjon utgitt i tilknytning til undersøkelsen.
i

Idédugnad 05.06.97 hos NVE
NVE plukket ut noen selskaper med erfaring fra prosjekter som berører tilsvarende
problemstillinger til å delta på et innledende møte om prosjektet i Oslo (NVE-huset) den 05.06.97.
Aktuelle problemstillinger tilknyttet sluttbrukertiltak ble lagt frem og diskutert.
Deltakerne på møtet er også referansegruppe for prosjektet:
Knut J. Jensen, Stavanger Energi
Jarle Helle, Nordhordland

Kraftlag

Johnny Kjønås, Energiselskapet Asker og Bærum AS
John Rudberg,

Hedmark Energi AS

Magnar Bjørk, Oslo Energi Konsult AS
Tom Wirkola, Drammen Energinett
Arild Borge, Østfold Energi AS
Knut Hofstad,

Frode Trengereid,

Roar Kristensen,

NVE

Noen

tanker

fra møtet:

-

Mange i bransjen er av den oppfatning at allerede utbygget overkapasitet ikke koster noe.
Problemet er imidlertid ved den “daglige” rehabiliteringen av nettet, der man uten tanke på
behovet, oppgraderer med minst samme kapasitet. Dette er kostnader som kunne vært
redusert. Derfor bør sluttbrukertiltak utføres også på de nett som har overkapasitet, for på den
måten aktivt få satt fokus på en riktigere kapasitetsutnyttelse.

-

Det er i dag vanskeligere, ovenfor beslutningstakere, å forsvare bruk av penger på tiltak som
kan forhindre/utsette investeringer, enn på utvidelser og nyinvesteringer.

-

Et av delmålene i prosjektet til NVE bør være å komme ut med referansetall/nøkkeltall (på
hvert nettnivå) for kostnadene ved utbygging av 1 kW. Bransjen savner i dag konkrete tall for
hva en marginal utbygging koster. De som har konkrete utbyggingsprosjekt bør samle
kostnadene for å regne ut nøkkeltall.

-

Prosjektet bør også komme ut med en oversikt over hva som er gjort på dette området i Norge
og utlandet. Det bør lages en oversikt over pågående og avsluttede prosjekter, konkrete
resultater ut fra gjennomførte case vil være viktig, samt å finne tilgjengelig dokumentasjon
på fagfeltet. På den måten slipper hver enkelt å “finne opp kruttet” en gang til.

-

I løpet av prosjektet bør det lages en tiltakspakke som viser hva som kan gjøres på kort og
lang sikt, og hvilket potensiale hvert enkelt tiltak har.

-

Innsatsen fra EnFO, EFI og NVE på dette området bør koordineres for å hente ut samarbeidsgevinster.

-

Bruk av bioløsninger og vannbåren energi bør være et aktuelt tema å fokusere på.

-

Hvis det ligger, både tilsiktet og utilsiktet, incentiver i den nye reguleringsmodellen (eller
annet regelverk) som vil hindre en effektiv bruk av sluttbrukertiltak, bør slike problemer tas
opp i dette prosjektet.

-

Det må være et viktig prinsipp, for bruk av budsjettpengene, at flest mulig kan nyttiggjøre seg
resultatene som kommer ut av dette prosjektet.

Organisering av prosjektet
Det var stor enighet om opprettelse av en referansegruppe, og møtedeltakerne sa seg villig til å være
med i en slik gruppe. En slik deltakelse i referansegruppen skulle være uten kostnad for prosjektet.
0

De av møtedeltakerne som hadde aktuelle prosjektplaner/-forslag
NVE for vurdering.

ble bedt om å sende disse til

0

Samtidig påpekte NVE at også de andre som har svart positivt på å være med i prosjekt om
sluttbrukertiltak og lokal kraftsystemplanlegging, ville bli oppmuntret til å sende inn mer
konkrete prosjektforslag.

Forespørsel om nye konkrete prosjektforslag
I forespørselen om prosjektforslag påpekte NVE at det var viktig at resultatene av prosjektet kunne
bli en referanse for andre som ønsker å iverksette sluttbrukertiltak i eget forsyningsområde. En

eksempelstudie ble foreslått som en praktisk måte å organisere arbeidet på. Prosjektforslaget kunne
også inneholde beskrivelser av sluttbrukertiltak og krafisystemplanlegging generelt, der
problemstillinger tilknyttet emnet ble drøftet nærmere og hvor det ble fremsatt forslag til løsninger.
Det var en forutsetning at en skaffet seg oversikt over dokumentasjon og resultater fra tilsvarende
prosjekter som var utført tidligere i Norge og utlandet, slik at vi ikke “fant opp kruttet på nytt”.
Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsbetraktninger (investeringer i krafisystemet kontra
sluttbrukertiltak), problemer i forhold til dagens regelverk og aktuelle sluttbrukertiltak er eksempler
på emner som ble foreslått drøftet i et slikt prosjekt.
Frist for utarbeidelse og innsending av slike planer/forslag til NVE ble satt til 23.06.97.

Konkrete prosjektforslag
Totalt 5 konkrete prosjektforslag kom inn til NVE fra Oslo Energi Konsult, Hedmark Energi,
Energiselskapet Asker og Bærum, Stavanger Energi og Drammen Energinett.

NVE har plukket ut Oslo Energi Konsult AS som får støtte (225 000kr) til å gjennomføre prosjekt
ut fra de innsendte prosjektforslag.
En egen NVE-publikasjon med resultater fra prosjektet vil bli utgitt senere til alle everk i Norge.

Prosjektoppstart:

l/9-97.

Prosjektavslutning:

1/12-97.

C. Videre arbeid
NVE ønsker også å gjennomføre et annet prosjekt i 1997/98 med hjelp fra Norsk
Vandbygningskontor (NVK) og KanEnergi AS tilknyttet “Kostnadseffektiv energiforsyning i
avsidesliggende, grisgrendte områder i Norge”, med grenseflate opp mot problemstillingene i
prosjektet

om sluttbrukertiltak

og nettplanlegging.

Hedmark Energi AS sitt forslag til prosjekt vil

bli slått sammen med NVKs prosjektforslag tilknyttet forsyning av grisgrendte områder.
NVE ser det som svært viktig at en fokuserer mer på “dyre” radialer til grisgrendte områder i de

lokale kraflsystemplanene i årene som kommer. Disse radialene skal en dag fornyes. Dette er ofte
tunge investeringer for et nettselskap. Vi mottar i dag stadig flere søknader om fritak for
leveringsplikten, ofte i forbindelser med behov for reinvesteringer i linjenettet eller som følge av
plutselige kabelbrudd o.l. Det er ofie mye mediaoppmerksomhet i disse sakene og NVE er svært
restriktive mht. til å gi fritak for leveringsplikten. Det er lite tilfredstillende at søknader om fritak
kommer som en direkte følge av feks. kabelbrudd uten at andre løsninger har vært vurdert og at
problemstillingene på forhånd er tatt opp med de som blir berørt. Det er lettere å få til løsninger
som alle kan godta dersom en på forhånd har tenkt gjennom mulige problemområder

og tatt de

berørte med på råd. Det finnes alternative forsynings-løsninger som kan være gode for kundene
(diesel, vind, Stirling aggregat m.m). Slike vurderinger bør etter vår oppfatning foretas i forbindelse
med utarbeidelsen av de lokale kraftsystemplanene.

Sluttbrukertiltak og
lokal kraftsystemplanlegging
BV

Roger Flølo
Prosjektleder
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3.
Planleggingsmetodikk

v/EFI

.45?!

-

dagens praksis, inklusive kort presentasjon
Planleggingsboka

-

anvendelse av risikoanalyse

_—<"'!!‘.'

--'

r

Norges vassdrags- og energiverk - 1997

av

Lokal kraftsystemplanlegging

- Regionale møter 1997

Planleggingsmetodikk
- Prosjekter med relevans til lokal kraftsystemplanlegging
- Planleggingsbok for fordelingsnett

- Risikoanalyse

k

- Eksempel på risikoanalyse

ved forsyning

av ny last

Innspill fra EFI

Energlforsynlngens
Forskningslnstltutt
As

EFI bistår i dag bransjen
M fem hovedområderknyttettil nettplanlegging:
1. FoUvedrørendeplanleggingsfilosofiog
planleggingsmetode.
2. Utvikling av bransjetilpassede planleggingsverktøy
(EDB-programsomf.eks. Netbas).
3. Framskaffing av nødvendige underlag og erfaringsdata
for nettplanlegging.
4. Utarbeider retningslinjer og anbefalinger i samarbeid med
bl.a. komiteer og arbeidsgrupper nedsatt av
Energiforsyningens Fellesorganisasjon.
5. Gjennomføring av konkrete utredningsprosjekter for
everk og industri.
_
95808451

EFI ,

med
til Iokal kraftsystemplanlegging
i EnFOs invitasjon 1998
Risikostyringlrisikoanalyse i kraftsektoren

Leveringskvalitet-leveringspålitelighet,
spenningskvalitetlEMC
» i
Vedlikehold og tilstandskontroll
Delprosjektene Vedlikeholds- og fornyelsesmodeller,

Strategierforvedlikeholdog tilstandskontroll
lnformasjons- og kommunikasjonssystemer for
energibransjen
DelprosjektVerktøy for planlegging,drift og vedlikehold

Enorgllorsynlngens
Forsknlngslnstitutt
AS_

Beslutningskriterium nettanalyser
Minimalisering av samlede forventede
samfunnsøkonomiske forsyningskostnader:
> Investeringer
> Drifts- og vedlikeholdskostnader
> Tapskostnader
> Avbruddskostnader (everk+kunde+tredjepart)

samtidig som aktuelle restriksjoner overholdes
EnorglfonynlngonsFonknlngslnstltutlAs

EIFI

_

Fremgangsmåte ved
nettplanlegging
DATAUNDERLAG
Elektriske data

Lastdata og prognoser
Økonomlske data

v
HOVEDPRINSIPPERI SYSTEMFILOSOFI

TEKNISKE ÅNÅLYSER
,_

_ v 5: ..'-.

an' 'sei

KOSTNADSETABLEHING
Drlflskostnader
Investeringer

.Ififí

Xlfiflí

ü
BESLUTNINGOM
KOSTNADSMINIMALISERING
UTBYGGINGEPLAN
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Hjel pemiddel for en bed re
utn yttel se av
effekti vi ser ingsp oten si al

Enorg ltorsynlngonsForsknlngalnstltutt
AS
[I
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GRUPPIN

I
Hvem har bruk for planleggingsboka:

i

Nett- og drlftsplanleggere ved everk, konsulenter,
tekniske skoler, deltakere på kurs i EFI-regl,
industribedrifter oa.
Boka er bl.a. velegnet som
bakgrunnsmateriale for brukere
av programsystemet Netbas.
Bind I
Teknisk-økonomisk planlegging av fordelingsnett

o Beskrivermetodikkog teori ved nettplanlegging
Bind ll
Eksempel-samling
o Eksempler knyttet til stoffet i Bind I

e

m
gBind
Kostnadskatalogog komponentdata
ø Oppdaterte komponentkostnader,kostnadslndekser,

komponentdata, feilstatistikk og tapskostnader
Bind IV
PC-basert beregningsverktøy

o

Beskrivelse av regneark og PC-program som følger

med på 3 1/ ” disketter. Regneark for Lotus 1-2-3 og
ExceL

.............
@EEE.

f

Nøkkeltall planleggingsboka

1993

1997

Antall sett

distribuert eksternt :
Antall everk :

Antall høyskoler :
Antall

konsulenter

Myndigheter :
lndustribedrifter
å

CC!

:

117
76
5
3
1
O

228
112
10
12

hin)

. Utbyggingsplanlegging

Innhold
—L

Bind I

- Problemstilling

(1997)

. Økonomiske begreper (1995l1997)
Rente,kapitalisering,annuitet,analyseperiode,økonomisk

. Systematikk ved nettplanlegging (1993)
. Kriterier ved systemdimensionering/Analysetyper

levetid

(1993 ut?)

Kriterienavkastningsmél,det
generelle 3. dim. problem,
marginalanalyse, forenklet integralanalyse
5. Nett- og komponentdata (1993)
Planleggingsdata for Iuftlinje,kabel,trafo,kondbattJ
Intro. bind Ill
6. Fastlegging belastninger høyspennings. fordelingsnett. (1994/1997b
Systematikk,prognoser,kIimaavhengighet
7. Fastlegging belastninger lavsp. Fordelingsnett (1993/1997)

Sammenlagring,Velander (Alternativ til PMAX)
8. Sammenlagring v.hj.a. PMAX (1993l1997)

-_-_-_Innhold Bind I (forts)
9. Tapenes brukstid (199351997)
Sammenlagring av tap;sammenheng med lastens brukstid
10. Kostnader av elektriske tap (1994)
Prinsippiell beskriveIse,lntro bind Ill
11. Feilstatistikk for fordelingsnett (1997)
Generell omtale,lntro bind Ill

12. Avbruddskostnader (1993l1995I1997)

Generell omtaIelNVE's avbruddskost undersøkelse/Intro bind Ill
13. Restriksjoner (1993)
Generelt,Lover og normer sp.kval, term grenselast
14. Kort om kabelnett kontra luftnett (1996)
Generelt , eksempel på kostnadsforskjeller

15. Kondensatorbatterier i nett (1993/1995)
Tapsreduksjomspenningsheving,utstyr,dimensjoneringlplassering
16. Tilknytning av belastninger som genererer harmoniske strømmer!
spenninger i kraft nett (1995)

-EFI

OD

BIND Il Eksempel-samling
Bruk av økonomiske begreper (1993)

Fremgangsmåte ved nettplanlegging (1993)
Økonomisk dimensjonering

av kabel/luftledning

r

(1996)
Fastlegglng av belastninger for analyse av
høyspennlngs fordelingsnett (1993)
7 Fastlegging av belastninger i lavspenningsnettet
(1993)
8 Programmet PMAX (1993)
9

Anvendelse av kapitaliserte
transformatorer (1994) -

tapskostnader

for

10
11
12 Avbruddskostnader

(1995)

13
14 Eksempel på dimensjonering av kabelnett (1994)
15 Håndregler for kompensering i fordelingsnett (1993)

16 Nettplanlegging/prosjektering ved everk (1996)
17 Analyse av vedlikeholds- og fornyelsesbehov (1996)
ASA
Forslmlrrgslnstltutt
Enorglforsynlngons
U
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lnnhold

1. Utbyggingskostnader

bind III

i hovedfordelings- og ferdelingsnett (1996l97)

2. Tapskostnader (1996l1997)
3. Spesifikke avbruddskostnader
4. Økonomiske

referert tunglast (1997)

tabeller (1994) i

5. Tekniske data for komponenter

(1994/1996)

6. Feilstatistikk forfordeingsnett

(1995)(se bind I)

-EFI

Kostnadskatalogen

innhold:

Luftledning 0,23

kV

Luffledning 0,40
Luftledning 12-24

kV
kV

Luftledning 72,5
Luftledning 145

kV
kV

Luftledning 300-400

kV

Jordkabel
Jordkabel
Jordkabel
Jordkabel

1
12
24

kV
kV
kV

72,5,145,300,420

kV

Fordelingstransformatorer

Krafttransformatorer

Nett-og kobliñgsstasjoner
Transformatorstasjoner
Brytere (12-24 kV)
Kabelskap
Kondensatorbatterier (1-24 kV)
Veilys

PLANBOK-PROG RAM

I

U

P.O.

1...
hs-rad

i E

,

U

P.Q

1...
ls-rad

z

mm
tako_l

g

u.
tako_t

T

E

5
L

tgrens

Energlfonynlngons Forsknlngslnotflutl AS—

N

I
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BIND IV
PC-basert beregningsverktøy
Tapskostnad (1994)
Termisk grenselast (1993)

Magnetfelt under Iuftledninger (1994)

Lavspenningsradial(1994)
Hayspenningsradial (1995)
Motorstart (1995)

10 PC-program (diskett) A

Enorgltorsynlngons
Forsknlngslnstitutt
As A
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E,93*

Risiko

R=2

pi - Ki

hvor
R pi Ka -

Risiko
Sannsynligheteller frekvens til ulykkeshendelsei
Konsekvens av ulykkeshendelsei

Risiko hold nin ger
Du får følge ndetilb ud: Duk anfå 100 krstra ksuten å spille, eller du får600 kr
dersom du får seks i ett terningk ast (kun én sjan se). For ventning sverdien

for

de to altema tivene er:

E(X1)=2‘.p(x) - x=1-1 00fkr = 100 kr

E(X2)=Zp(x)-x= -.1/6-Okr+1l6 -0kr+1 /6-0kr+ 1/6-Okr
+1l6-Okr::+1l6 -600kr= 100kr

Enorgltoruyn lngunoFonknln
gclnstltuttAs —

...ge

Eksempel minimaks kriteriet
Kostnader for ulike alternativ

um.

Kostnad

Alternativ
wW
(

Å

15

B

5

i
r_______.__.__r

a.Maks Ki

30

50

60

15

70

70

Altemativ A gir minst maksimal kostnad (60) og bør derfor velges. Om hver av
utfallene hadde samme sannsynlighet (1/3 ), blir forventningsverdiene:

E(A)=1/3-15+1/3-30+1l3-60:35
E(B)=1l3-5 +1r3-15+1/3-7o=3o
Forventningsverdi-kriteriet gir at B velges.

Energlforsyningens
Forsknlngsinstltutt
As —
hcfstv å >nav»

n7\dOk\13\.ks\97001921
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Eksempelpå risíkobasertanalyse av forsyning
til en ny industribedrift.

3kmnyfámindelsçskmyforbindelse
(luft/kabel)* (luftlkabel)
----“
zh

01.?»

Nyindust11il;st

}

Amældteffektbehov(konsulent)8 MW V’
T

LI,

I eksempletbehandlesto usikkerheter: Lastnivâ ved
driftsettelse
på 20 âr :
Lastnivå

og Iastutvikling

over analyseperioden

ved driftssettelse:

Alt 1
Alt 2

2 MW
4 MW

Sannsynlighet
40%
40%

Alt 3

8 MW

20°/o

P

Lastutvikling over tid
1-5 år 6-20år
Alt 1
P
0,1 x P
Alt 2
P
P
`
Alt 3
P
1,5 x P

Sannsynlighet
15%
~
60%
25%

Kommentar
Konkurs alternativet

Status quo
Vekst alternativet

Kombinasjoner og sannsynligheter
nummereres 'ij' med 'i' som nr på Iastnivå og 'j' som
nr lastutvikling
*
Scenarium

Sannsynlighet

11
12
13
21

0,06
0,24
0,1
0,06
0,24
0,1
0,03

22
23
31
32

33

0,12
0,05

Nett-tiltak

Tiltak

1
2
3

3km ny luft
5km ny lutt i
3km ny kabel

4

5km ny kabel

Vurderte kombinasjoner

av tiltak

Tiltak nr

i
Løsning nr 1

1

2
3
4

23 4

x

Kommentar

Ensidig mating luftlinje

‘x x

TosidigmatingIuftlinje
x
x x

Ensidig mating kabel
Tosidig mating kabel

Forutsetninger
I dimensjoneringen optimaliseres nettet ut fra et lastnivå på 4 MW ved
start og ingen lastøkning over tid dvs atplanleggeren har et

hovedscenariosom han tror på.

i

Fiisikoevalueringen skjer derfor etterskuddsvis og ligger ikke innbakt i
optimaliseringen.
l beregningene brukes tall fra Planleggingsbok for fordelingsnett , med
følgende unntak:

Avbruddskostnaden til industribedriften er 60 kr/kWh ikke levert energi
(inngår i samfunnsøkonomisk analyse),
Everket kompenserer for avbrudd med 20 kr/kWh (inngàri
bedriftsø konomisk analyse)
Ved et lastuttak på 4 MW må matende nett forsterkes for 4 mill NQK.

Selve beregningene
ergjortv.hj.aHS-RADiPlanleggingsbok
for
fordelingsnett

Resultat av tradisjonell
optimalisering
-b-0Dl\)-*
Kostnader over analyseperiode
Løsning Kommentar

20år (nåverdi)

lnv.

Tap

kkr

kkr

Ensidig mating luftlinje 5000 544
Tosidig mating luftlinje 5925 544

Ensidigmatingkabel i 5500 562
Tosidig mating kabel

` 8000 562

Avbr.
kkr

Sum
kkr

Inntekt
kkr

1526

7070

15499
15499
15499
15499

150 66 19
3204 9266
320 8882

Risikoanalyse to-sidig Iuftledning
Samfunnsøkonomiske

kostnader

Tap i forhold
til optimal
løsning
Scenano
Invest
kkr

Tap
kkr

Avbrudd
kkr

11
12
13
21

5925
5925

22

5925

23
31

5925
5925

32

5925
5925

41
134
219
167
544
896
688
2240
3751

sit
76
100
68
153
199
137
305
399

33

5925
5925

Sum
kkr

6000
6135
6244
6160
6622
7020
6750
8470
10075

Bidrag
til
forventet
tap

kkr

kkr

5100
4600
4100

304
1104
410
15
0
5
9
120
75
2044

250
0
50
300
1000
1500
Forventet tap

Prosent

Relativ vurdering av ulike løsninger
ved ulike risikobetraktninger

250

y

2°"

l Ensidig
luftw

150

-i

mo i-

A

I Tosidigluft

i i__
i

U Ensidigkabel
ElTosidig
' ' kabel

i aÁ_

i

50 _
0

.

'"‘

I

Uten
usikkerhet

_

I 'i w

Min maks tap

Maks inntekt

Eksempel pà forsyning til industribedrift

Kostnaderog Usikkerhettil ulikealternativ

I
ll
lil
IV
V

Dagens løsning
Skifte materiell
Mekanisk forsterkning
Legge kabel
Installere reservekratt.

VI

VI

f.

ii:_

670 000
503 750
292 500
0
127 500

0
50 000
40 000
400 000
80 000

670 000
553 750
332 500
400 000
207 500

Stor
Stor
Stor
Ingen
Meget stor

Tegne forsikring

0

500 000

500 000

Ingen

Økt beredskap

375 000

250 000

625 000

Stor

i :E

J) 1:1

0

_

_

450

Energlforsynlngens
Forskningslnstitutt
AS

___________
.i___________
._
,/_

50
50
25
0
200

1.‘!

7.!-

_
—
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Rangering av løsninger
Samlet kostnad for beste løsning = 100 %

Installere

reservekraft

Mekanisk forsterkning
Legge kabel
Tegne forsikring
Skifte materiell
Økt beredskap
Dagens løsning

Enuyloruynlngunofiudvlngdndufifl

_

n:\dok\13\ks\97001921.Ig

Mmimakskriteget
Tekst

Relativ
kostnad
m
i

Leggekabel
Tegneforsikring
Ivbkariskforsterlming
Installereresenrekraft
Skifte\rrateriell
Øktberedskap
Dansløsni o

1CD
125
125
278
280
325
340
l
l

Fonknlngslnstltutt
As

—

Oppsummering
beslutnlngsfllosofi og metodikk som kan anvendes
ved analyse i kraftnett generelt og spesielt i forbindelse

medanalysesom angår ekstremsituasjoner
metodikken kombinere nettanalysemetodikk og risikoanalysemetodikk
integrerte fllosofi som er forenlig med overordnede målsettinger
gitt av myndighetene

beslutninger hvor ekstremsituasloner er en del av utfallsrommet,
er lorvuntningsverdibaserte kriterier ikke tilstrekkelig
Fonknln9slnstltuttAS

_

4.
Egen nytteverdi
v/National

av en lokal kraftsystemplan

Kraftconsult

u»

Norges vassdrags- og energiverk - 1997

/.

NATIONAL KRAFTCONSULT AS:
Rådgivende ingeniørfirma innen elforsyning
Etablert 1993

Kontorer i Bergen og Oslo
Målgruppe:

Energiverk og kraftprodusenter ov
hele landet

Kompetanse:

l

Siv.ing / lng. / Bedr.økonom
Erfaring fra everk og leverandører

VI UTFØRER TJENESTER INNEN:
Kraftsystemplanlegging
Nettanalyser
Teknisk/økonomiske utredninger
Prosjektering av transformatorstasjoner og småkr
Prøving/idriftsettelse
Utvikling av PC-programmer

hva oppnås

?

o God faglig standard
o Eksternt fagansvar
Unngå unødige ansettelser
o Prosjektøkonomien bedres

3

BLANT VÅRE OPPDRAGSGIVERE HITTIL:
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK)
Nordhordland Kraftlag
Røyken Energiverk AS
Bergen Lysverker
Lofotkraft AS
l
l

Vesterålskrafi AS
Siemens AS

Statoil
Sunnhordaland

. innen områdene:

o Kraftsystemplanlegging
Kraftlag AS

N0FdmW9
En9TQiV9Tk
AS
'

Q Nettanalyser

o Utredningerpå produksjonsiden
o Prosjekteringog uttesting
o Utvikling PC-programmer

o Måling magnetfelt - info

HVORFOR BENYTTE EKSTERN KONSULENT ?

o Ekstern fagekspertise
o Perioder med høy arbeidsbelastning
o Objektivitet/ uavhengighet

5

VARHOVEDMALSETNING:
VÅRETJENESTER
sKALHAKVA ETSMESSIG
HØYSTANDARD
1

slik at våre oppdragsgivere
~
-

sikres:

Godt beslutningsgrunnlag
God teknisk standard
Økonomisk lønnsomhet
God dokumentasjon

HVORFQR BENYTTE EKSTERN KONSULENT ?
ø Ekstern fagekspertise
o Perioder med høy arbeidsbelastnin
o Objektivitet/ Uavhengighet

hva oppnås ?

r

I

x
f
f

God faglig sta dard
——
Ekstern fagan var
- Unngår unødig ansettel er
- Prosjektøkonomien bedr s

_

?-

FEM SENTRALE SPØRSMÅL:
Hva §_ren kraftsystemplan ?
Hvorfor utarbeide kraftsystemplan .
Hvem har nytte av kraftsystemplanen
Hva omhandler en kraftsystemplan ?
ø Hvordan utarbeide en kraftsystemplan ?

>
e

9

HVA QK EN KRAFTSYSTEMPLAN ?
o Oversiktsplan
Regionale og lokale
Viser utviklingen av kraftsystemet på I
Nett og produksjon
o Konsekvenser for overføringstariff

9

HOVEDINNHOLD I KRAFTSYSTEMPLANEN:
O')U'l-§OOI\3forhold og beskrivels
lnnledende

v planprosessen

Planforutsetninger
Beskrivelse av dagens kraftsystem
Fremtidige overføringsforhold
Tiltak og investeringsbehov i nettet
Konsekvenser på overføringstariffen

t

HVORFOR UTARBEIDE KRAFTSYSTEMPLAN ?
Sikre samfunnsøkonomisk

ras

ell utvikling av

kraftsystemet
lvareta miljømessige forhold best mu `
Oversikt over utvikling på lengre sikt
Bedre samordning mot andre planer
Underlag for konsesjonssøknader
Styrke “strategibevisstheten” i egne rekker
Pålegg/anbefalingfra NVE

/l

HVEM HAR NYTTE AV KRAFTSYSTEMPLANEN ?
Bedriftens ledelse

Planpersonell
Driftspersonell
Myndigheter
Andre etater/institusjoner

L

HVORFOR BENYTTE EKSTERN KONSULENT ?
o Ekstern fagekspertise
o Perioder med høy arbeidsbelastnin
o Objektivitet/ Uavhengighet

hva oppnås ?
- God faglig standard
- Ekstem fagansvar
unødig ansettelser
'ektøkonomien bedres

5.
Reinvestering

og kraftsystemplanlegging

v/IGP

' ‘:-:-.-=:&=-I33-=::3=I<:‘-§=3=?=?¢:'$=3§=E3131:=:=:=-=~=‘=:=:=3‘~3=t=§’I:=~'=?=">:=’=*
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Norges vassdrags- og energiverk - 1997

NVE
Regionale møter om
lokal kraftsystemplanlegging.
Hammerfest,

11.11.97

Mo, 13.11.97
Lillehammer,

18.11.97

Florø, 20.11.97
Arendal,

l

25.11.97

lsnäfiäg

RAoGIvENoe........

wsemurxra

~

»\

NVE
Regionale møter om
lokal kraftsystemplanlegging.
Hammerfest, l 1.11.97
Mo, 13.11.97
Lillehammcr,

18.11.97

Flora,20.11.97
Arendal,

25.11.97

IGPÉ-:ÅS
nk»~eo:§-

-cag-¢,n

Dcttc dokumentet inneholder kopi av transparenter/ lysark med kommentarer
som er vist i vértinnlegg.
Videre er det lagt ved en liste med kontaktpersoner i IGP AS samt en

temersomkanværeaktuellefor bruk i en
beskrivelse av noen programsys
prosessfor utarbeidelseav kraftsystemplanerfor fordelingsnettet.

'}

NVE. Regionale møter om lokal
kraftsystemplanleggin 0.
0 Presentasjon

av IGP AS.

o Rammebetingelser.
0 Eksempel.
- Klassisk utbyggingsplanlegging.
- innvirkning

fra reguleringsregimet.

0 Kraftsystemplanlegging
reinvesteringer.

i nett med hovedsakelig

:—.._‘j
.mi

=-

I dette innlegget vil vi først kort presentere rådgivende ingeniørñrrna IGP AS

og den kompetanse vi mener finnaet har innenfor fagområdet nettanalyser og
kraftsystemplanlegging.
IGP AS - og Energidata som er en del av IGP AS - har gjennom de siste ca 15

år arbeidet med problemstillinger omkring omorganisering i elforsyningen,
verdisetting av fordelingsnett og kraftverk, utredning av investeringsbehov i
regionalnett og fordelingsnett, nettanalyser og kraftsystem-planer,
av overføringstariffer, budsj ettanalyser m.m.

utarbeidelse

Således kan vi bistå elverkene med kompetanse innen hele probelmornrådet

teknisk og økonomisk planlegging. Herunder bør en overordnet strategi /
målsetting være å oppnå stabile og forutsigbare overføringskostriader i
fordelingsnettet samt at leveringskvaliteten blir samfunnsøkonomisk
Se også vedlegg.

optimal.

Dette innlegget vil ta utgangspunkt i noen kommentarer rundt begrepene
teknisk og økonomisk levetid av komponenter i fordelingsnettet og videre vise
et eksempel på virkningen av reguleringsregimet opp mot de betraktningsniâter
som tidligere var nærmest enerådende i utbyggingsplanlegging.

ly,

lå

7
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NETTBERGNINGSMODULEN

Ved

planlegging

og drift

IPNA

vil

en funksjon

med mulighet

for

å beregne lastflyt;

dvs_

spenningsfall, tap og effektfiyt samt kortslutningsforhold være nyttig. Derfor ble databasen
for anleggsreg
isteret TEKØK utformet slik at denneogså kan utnyttet til dette formål.
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Fig. 5. Eksempelpåskjermbildefra JPNA, enlirzjeskjema.

IPNA er et programsystem som er utviklet av IGP AS og i en årrekke benyttet til analyser av

overføringsnett, regionalnett,fordelingsnettsamtindustrinettpâlandog offshore.Programmet
inneholder beregningsmoduler for lastflyt, konslutninger, transient stabilitet og motordynamiske forhold samt overharrnonisk
e. IPNA er bygget opp med et brukergrensesnitt hvor data
for kraftnett, produksjon og belastning legges inn i enlinjeskjemaer som bygges opp med

enkle tegnefunksjon
er og input-bokser.Se figur 5. Nettberegningsmodulen
som skal knyttes
opp mot TEKØK og AFEL er klargjort for lastflyt- og kortslutningsberegninger.
IPNA kjøres som separat modul og imponerer nettdata fra TEKØK og belastningsdata fra
AFEL. Enlinjeskjerna for nettet tegnes opp og knyttes opp mot de importerte data uten at disse

må legges inn på nytt. Enlinjeskjemaene kan benyttes for á redigere data lokalt i IPNAdatabasen - f.eks. gjøre koblinger i nettet og for à presentereresultater fra beregningene.

IGP AS
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T ekn isk-økonomisk
0 Utrangering

levetid.

av komponenter.

» Korrosjon.

Råte. Generell

» Forskriftskrav.

-r

Teknisk tilstand.

'r

aldring av isolasjon etc.

F.eks. utstyr i nettstasjoner

o.a.

» Økte drifts- og vedlikeholdskostnader.
- Belastning.Overforingsevne.
» Utskifting.

Opprusting.

Kortslutningspåkjenninger.
Parallellforbindelser.

» Økte drifts- I taps- kostnder.

Økt risiko for havari.

- Byggevirksomhet.
» Ombygging.
» Flytting.

- .._a
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=..

Utrangering av komponenter i fordelingsnettet skjer i hovedsak av to årsaker:
Teknisk tilstand. Anleggene påvirkes av de ytre forhold - korrosjon, råte,
aldring av isolasjon etc. Driftsikkerhet reduseres, dvs. risiko for økte antall og
lengde av avbrudd,

og driftskosmad

øker.

Det skjer økning av belasming i systemet slik at et anleggs overføringsevne

blir for liten i forhold til behovet. Alternativene kan her være full utskifting,
opprustning av eksisterende anlegg eller bygging av parallellforbindelser.

En tredje årsak kan være byggevirksomhet som feks. krever at (deler av) en
linje rives for å gi plass til nye bygninger etc.

Økonomisk levetid sies å være utløpt når total drífiskostnad ved å drive et
anlegg videre blir større enn kostnadene ved å bygge om / skifte ut anlegget. l
regnskapssannnenheng
avskrevet.

benyttes

også dette begrepet for anlegg som er

‘F

Rammebetingelser.
0 Reguleringsregimet.

Inntektsramme.

— Arbeidskraft.

» Påvirkbarhct:

Kort! lang sikt.

- Øvrig drift.
» Påvirkbarhet:

Kort sikt.

- Nettap.

» Påvirkbarhct: Lang sikt.
- Avskrivninger.

» Påvirkbarhet:

Lang sikt.

Isnfhs
T3-‘f

af

Selskap som driver fordelingsnettet er i dag pålagt en fast inntektsramme som
skal dekke drifts- og vedlikeholdskostnad, kostnad for nettap, avskrivninger og

avkastning på egenkapital.

`

Det er i første omgang driftskostnader selskapene har påvirkningsmulighet på
sett på kort sikt gjennom effektivisering, personellavgang

og evt. redusert

vedlikehold.

De øvrige faktorer vil selskapet selv bare kunne påvirke på lengre sikt.

Eksernpel: 22 kVluftlinje. Kostnader.
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Eksempel.
En har tatt utgangspunkt i en 20 - 25 km 22 kV linje (tallverdiene tilsvarer
denne lengden).

Kurven over viser hvordan de ulike kostnader tilknyttet linjen kan variere over

tid.
Tapene i overføringen er gitt ut fra en økning i forbruk på ca. 1 % p.a.
Drifts- og vedlikeholdskostnad ex. nettmessige tap er gitt som ca. 2,5 % av
nyverdi økende eksponensielt med ca. 0,5 % p.a. de første 30 år og noe høyere
stigning deretter. Tapskostnad pga. avbrudd følger samme utvikling som
driftskostnadene.

Avskrivningene er konstante over 35 år.

Avkastning er her beregnet til 8,3 % av linjens bokførte verdi; dvs. med
midlere NVE-rente; -

Teknisk

levetid.
Gjenvurcndc

lulu-Hal

levetid

forunleggsdcler

l Iordelingsnetlet.
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Vi skal her dvele litt ved begrepet teknisk levetid.
Når et anlegg er nytt antas ofte at dets levetid er f.eks. 35 - 40 år
(høyspenningslinje).

Når en linje nærmer seg oppnådd “pensjonsalder”, dvs. de gitte 35 - 40 år, vil
det i vurderingen om anlegget skal skiftes ut være mulighet for å drive anlegget

i enda noen år til. Kurven viser denne sammenhengen - den rette linja viser den
økonomiske levetiden gjennom anleggenes verdi som reduseres gjennom
lineære avskrivninger. Den krumme linja viser i prinsipp gjenværende teknisk
levetid avhengig av et anleggs alder.

Det er således ikke tilstrekkelig å bare vurdere anleggets alder. I tillegg vil en
innenfor gjeldende reguleringsregime i enda større grad enn tidligere måtte
prioritere hvilke deler av nettet som må/ bør bygges om.

_

Eksempel:
innvirkning
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22 kVluftlinje.

på innleklsrammo

av en uluenclso

av nlnvcltcrinp

i 5 henholdsvis

10 år.
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I fxguren ovenfor betraktes de samme tre altemativer.

Her er imidlertid “belastningen på” selskapets inntektsramme illustrert
gjennom at de totale kostnader knyttet til vår eksempellinje er akkumulert over

de første 10 år etter at økonomisk levetid for linja var utløpt.
Denne oppstillingen viser tydelig at det reguleringsregime

som nå er pålagt

elverkene kan medføre at beslutninger tas ut fra mer kortsiktig tankegang; dvs.
redusere neste års kostnader fiarnfor å optimalisere ressursbruken over
anleggenes levetid.

\

Eksempel:
Samtunnsokonomluk

22 kVlufllinje.
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Klassisk utbyggingsplanlegging.

I denne framstillingcn vises for tre ulike internrenter (3 - 7 %) forskjellen
mellom tre ulike scenarier betraktet som nâverdier:
-Investering ved fullt avskrevet linje (Ny linje år l.)
-Investering ved fullt avskrevet linje + 5 år. (Ny linje år 6.)
-lnvestering ved fullt avskrevet linje + 10 år. (Ny linje år 10.)

Med det utgangspunktet som er valgt ovenfor ser vi at med betraktningsmåte
“klassisk utbyggingsplanlegging” vil det være økonomisk optimalt å investere
i ny linje når økonomisk levetid (her 35 år) er oppnådd.

En må imidlertid her understreke at hvert enkelt tilfelle må/ bør vurderes ut fra
elverkets egne observasjoner av driftskostnader, avbrudd etc. For planlegging

av reinvestering ligger etter vår mening både ingeniørens og økonomens
utfordring

i disse vurderinger.

Tilstandskontroll
av nettet vil på grovt nivå gi en relativ sikker indikasjon
gjenværende levetid. Ved å legge denne informasjonen pr. anlegg inn i

på

anleggsregisteret kan det genereres en rapport over de anlegg som ut fra disse
kriterier bør gjøres noe med.
Lastflytberegniriger

for nettet i normal drift ved høylast vil også gi

indikasjoner på at enkelte seksjoner i et fordelingsnett kan være høyere belastet
enn ønsket med tilhørende høye tap. Herunder begrepene termisk grenselast og

økonomisk belastning.

i

Når kandidatene for ombygging er gitt, vil gjenstående arbeid bestå i å vurdere
om de ulike anlegg skal drives videre, evt. med økt vedlikeholdskostnad,

eller

anleggene skal forsterkes eller bygges helt om.
Således må en klarlegge hvilke anlegg som kan drives videre og hvor store

drifts og vedlikeholdskostnader dette vil medføre.
Deretter bør det for hver av kandidatene etableres et eller flere alternativer for
ombygging hertmder om f.eks. en linje skal bygges om som linje i samme trace

eller om den skal legges i kabel etc. Ved ombygging av nettstasj oner bør en
vurdere om lavspentnettet kan bygges om til 400 V som også kan gi lavere
totalkostnad både fordi kostnad for linje/kabler blir lavere og for at antall
nettstasj oner kan reduseres. De enkelte alternativ må kostnads-beregnes.

For å kunne rangere de ulike kandidater/ ombyggingsprosjekter, dvs. avgjøre
hvem som skal utføres først vil en måtte ta hensyn til flere forhold:
De prosjekter som gir størst total kostnadsreduksjon

utføres først.

I denne prosessen må en ikke bare se på marginalbetrakminger for å
minimalisere kostnaden for neste år, men også se lengre fram i tid. Her vil en

således kunne benytte flere relativt enkle indikatorer som vil være til hjelp ved
prioriteringen av investeringene:
Integralanalyse. Minimalisering av total kostnad - nåverdi -for prosjektet over
analyseperioden, feks. I 0 år. (Total kostnad ved investering nå.)
Marginalanalyse. Minimalisering av total kostnadfor prosjektet for kommende
år.

Mínimalisering av neste års, og. neste 5 - 10års, kostnad sett i sammenheng
med gitt inntektsramme. (Redusert budsjettanalyse.)
(Her refereres til eksempelet som ble vist foran.)

De mest “lovende” prosjekter blir så prioritert for utførelse i neste planperiode
- f.eks. l - 4 år. Prosjektkostnadene fordeles også ut pr. år slik at total årlig
investeringskostnad framkommer - dvs. samlet investeringer i nyanlegg og
ombygginger. I tillegg vil også ekstraordinært vedlikehold være synliggjort for

de prosjekter som er nedprioritert.

\

Kraftsystemplan

& reinvesteringer.
Analyse. Avbrudd. Alder. Lastflyt. Kortslutninger.

Kandidaterfor ombygging.

I

Vurdering IV nødvendig vedlikehold dersom utsettelse av omb.

l

l

Alternative utbygginger.

l

Rangeringav kandidater.Periodiseringav investeringer.

Budsjettannlysc.
lnuvirkningift. total inntektsfimme
i

Reinvesteringsplaxn
:_
.1
__.
-——

IGPEAWS

l

Den grunnleggendeproblemstillingved utbyggingsplanlegging
i feks.
fordelingsnettkan formuleressomfølger.Denneforumleringengjelderogså
ved reinvesteringeri nettet.

~~

Gitt enprognose
for etterspørsel
for elektriskenergietantallårframoveri tid “ll!
Dekkdenneetterspørsel
på enslikmåteat deforventedetotalekostnader
forbundet medforsyningen minimaliseres,samtidigsomalle krav av teknisk,
kvalitetsmessigog samfiznnsmessig art overholdes.

Figurenviseret skjematiskflytskjemaforhvordanentenkersegprosessen
med å etablereen kraftsystemplan/ reinvesteringsplan.
For å begrense
l

i

r

1

problemomfanget
er detherkimsettpåreinvestering
/ forsterkning.
For
utbyggingerav nye delerav netteter detteofte konkreteutbyggingerav

boligfeltellernæringsvirksomhet
somkreverframføringav elektriskenergitil
gitt tidspunkt- det vil såledesikke væremulig å “skyvepå” disse
investeringer.Denne type aktivitetholdessåledesutafor denne
problemstillingen,men må selvsagtinn i budsjettanalysen
etc.
Tidligere er det vist en sammenhengermellomet anleggsalder og dets
gjenværendetekniskelevetid. 1. indikatorfor utskifting/ombyggingvil således
være de ulike anleggenesalder.
Avbruddsregisteretvil gi indikasjonerpå at enkelte(deler av) anleggofte er
utsattfor feil. I elverketvil slike erfaringerbli tatt inn i rutiner for ettersyn/
kontroll og såledesvurderessammenmedfastsettelsen
av gjenværendeteknisk
levetid, evt. genererebehovfor ekstraordinært
vedlikehold..
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Navn og adresser:

IGP fagansvarlig

for nettanalyser

og krafisystemplanlegging.

Gunne John Hegglid

Tlf. 73 89 58 00 / 838

IGP AS

Fax. 73 89 58 89

P.b. 2564

E—post:gjh@i gp.no

7001 Trondheim'

Programansvarlige

V

Besøk: Brattørgt. 5

for b1.a_TekØk og Afel.

Bjørn Hakavik

Tlf. 73 89 58 O0 /884

IGP AS

Fax. 73 89 58 89

P.b. 2564

E-post: bha@igp.no

7001 Trondheim

Besøk: Brattørgt. 5

Frode Solem

Tlf. 73 89 58 00 / 807

IGP-Energidata AS

Fax. 73 89 58 89

P.b. 2564

E-post: fs@igp.no

7001 Trondheim

Besøk: Brattørgt. 5

Avdelingsdirektør,

IGP AS, Elkraftsysterner og automatisering.

Peder Gjerde

Tlf. 73 89 58 58

IGP AS

‘Fax. 73 89 58 89

P.b. 2564

E-post: pg@igp.no

7001 Trondheim

Besøk: Brattørgt. 5
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Det siste ledd i denne prosessen

vil være å kontrollere

om den oppsatte

investeringsplan “passer” inn i den gitte inntektsrammen. Dette gjøres best ved

at framtidig utvikling av elverkets avkastning, likviditetsforhold etc. simuleres
i en budsjettanlayse. Resultatet av en budsjettanalyse kan være at investeringsplanen evt. må skyves ut i tid eller at det kan være plass for flere prosjekter.

Herunder ligger en vurdering av kapitaltilgang og evt. om det må tas opp lån
for å finansiere investeringene.

Ovenfor er det presentert et omfattende opplegg for å gjennomføre en
kraftsystemplanprosess. IGP AS mener at firmaet er istand til åbistå både
store, mellomstore og mindre elverk i en slik prosess.
Vi vil i hvert tilfelle utarbeide forslag til hvordan planprosessen bør
organiseres hos elverket og hvordan vi skal delta i dette arbeidet. Herunder vil

vi være fleksible med hensyn på hvordan ulike analyser etc. skal gjennomføres
- dvs. om elverket selv eller IGP utfører beregningene - og hvilke deler av
nettet som skal omfattes.

Til hjelp i en slik planprosess disponerer IGP AS følgende programverktøy
(som ogsâ er nænnere beskrevet i vedlegg).
'Anleggsregisteret TekØk. Verktøy for etablering av database over tekniske
og økonomiske data for fordelingsnettet.

inneholder også modul for

“aldersbasert” reinvesteringsanalyse basert på (gjenværende) teknisk levetid.
-Avbruddsregistreringssystemet
-Nettberegningsprogtammet

Afel.
IPNA. I denne sammenheng benyttes modul for

lastflytberegninger og kortslutninger.
-Verktøyet “Ranger”. Et databasebasert hjelperniddel ved vurdering av tiltak
for reduksjon av risiko / skader samt for budsjettanalyser. (Dette
programsystemet er utviklet til bruk ved bl.a. budsjettering og prioritering av
I

nyanlegg hos endel større byggforvaltere.) Vi vurderer nå om dene systemet
skal videreeutvikles slik at det også kan benyttes som hjelpemidel i
bokholderiet for de ulike altemativer og prosjekter og ved prioritering av
investeringer og driftskostnader i en kraftsystemplanprosess. Denne
i
videreutvilingen vil bla bestå i â implementere de beregninger som er vist til
ovenfor; dvs. integralanalyse, marginalanalyse etc. Dette systemet vil kunne
være et altemativ til tilsvarende modeller realisert f.eks. som regneark.

\-.4V

Pr0duksj0ns-, overførirzgs~og
fordelingsanlegg

System/Jlrmlegging
v
\/

o Kraftsystemplanlegging

V
v

0 IGP AS har kompetanse ogerfaring fra
planlegging og prosjektering av følgende type
anlegg:

Foreta kraftsystemplanlegging på grunnlag av:
Forbruksanalyser

Kraftstasjoner
Trafo og koplingsstasjoner
Overførings- og fordelingsnett
Apparat og kontrollanlegg

Lcvctid på eksisterende og nytt utstyr
))

Nettanalyser

))

Analyse av leveringskvalitet

))

Økonomiske analyser

_.-

Hjelpesystemer
som generatorer, trafoer,
Enkeltkomponenter
inkl. UPS-anlegg
motorer, nødstrømsanlegg,

ø Nettanalyser
For planlegging, dimensjonering
anleggene kan vi foreta:
)3

Lastllytanalyser

H

k'nrtslintiiiiigsziiiznlyser

))

Analyser av nettstahilitet

))

og drift av
0 IGP AS utfører:
Tilslamlsvurdcringcr

Analyse av overharmoniske

Tekniske og økonomiske analyser i forbindelse med
nye anlegg eller opprustning og utvidelse

spenninger og

Utarbeide tekniske spesifikasjoner og
tilbudsforespørsel

strommer
)>

Selektivitetsanalyser

på gamle anlegg

(releplaner med

Tilbudsevaluering og kontraktsutforming

verntyper, plassering og innstilling)

Prosjektoppfølglng

zefåíå

lnkl. testing.
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Fig.1: Eksempel på skjermbildefra TekØk,anleggstre.

I-Iovedfunksjoner for anleggsregisteret er:
-

Registrering
og vedlikehold av tekniske og økonomiske data for nett og andre
anleggsmidler. Strukturen i databasen bygges opp som nettets topologi til et cznléggstre.
Under hvert anlegg legges så inn tekniske data som kabeltyper, lengder osv. samt

økonomiske data som investeringskostnader, avskrivningstid, evt. anleggs- eller
statstilskudd og data for skattemessige forhold etc. Figur l viser topologien i et
fordelingsnett. Ved registrering av økonomiske data er det mulig å benytte en funksjon for
estimering av atiskaffelseskostnader

- Statistikkfunksjoner for tekniske data med aldersfordelinger o.a. Se fig. 2
0 Anleggsporteføljer
etc. med tallverdier

ICH’ -\.\‘

totalt. pr. forretningsomràdet
for investeringskostnader,

pr. virksomhetsområde

avskrivninger.

tilskudd

pr. anleggstyper

og bokført verdi oa.
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VERKTØY

FOR DISTRIBUSJONSVERK

IGP AS og IGP-ENERGIDATA AS har sammen med elverk i Sør-Trøndelag
EDB-verktøy for teknisk og økonomisk forvaltning av e-verkenes anleggsmidler.
Systemet brukes pr. idag av 20 - 25 elverk over hele landet. Prograrnsystemet

utviklet et

gir mulighet for

en «samkjøring» mellom avdelingene i et elverk, herunder spesielt teknisk drift, økonomi og
ledelse ved at data blir lagret i en felles database og vedlikehold av disse utføres av respektive
avdelinger. Det er videre lagt stor vekt pâ at bruken av programsystemet skal være enklest
mulig samtidig som alle nødvendige data blir registrert.
Programsystemet

er tilpasset

mindre

enheter,

for eksempel

elverk

med

1000 - 10000

nettkunder. Denne tilpasningen kommer til syne bl.a. ved en lav pris, men og ved at man ikke

har ambisjoner om å implementere store og avanserte funksjoner som krever mye bearbeiding
og kompetanse.

Det er pr. idag realisert følgende hovedmoduler som er knyttet opp mot en felles database.
0 Anleggsregisteret TEKØK (TEKnisk- ØKonomisk anleggsregister).
0 Avbruddsregistreringssystemet
0 Nettberegningsmodulen

AFEL. (Avbrudd og Feil i EL-nett).

IPNA (Igp Power Network Analyzer).

Flere moduler er tenkt integrert inn mot systemet (disse vil/kan bli realisert i 1998):

0 Transfonnatorarkiv.
0 Arkiv med bilder/ tegninger (digitalt kamera/ scanner).
0 Modul for beregning av skattemessige avskrivninger (saldometode).
1
. .f

0 Vedlikeholdsmodul.
0 Kobling mot kartsystem.
Systemets

moduler er tilpasset Windows 95 / Windows NT brukermiljø

og er utviklet i

Microsoft Visual Basic 4.0 med Microsoft Access 7 som database. Dette gir enkle og
standardiserte grensesnitt mot andre datasystemer / databaser i elverket. Standardisering på
programvare

fra Microsoft gjør at systemet til en hver tid kan nyttiggjøre seg den rivende

utvikling som skjer innenfor bl.a. programutvikling. Databasestrukturen er bygget opp for å gi
mest mulig fleksibilitet

KGP .-`\\

med hensyn

på detaljeringen

av anleggsdata.

ELVERK

V‘- Ilmnñ:

U) -22

/\u:_‘u<,(

ig.)

Slngkrafngc
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El)B-verktøy'fiordisuibusninsvcrk

AVBRUDDSREGISTERET

AFEL

NVE har pålagt elverkene å rapportere avbrudd i forsyningen av elektrisk kraft til sine
nettkunder. Programrnodulen AFEL inneholder alle funksjoner for å kunne utføre nødvendig
rapportering av avbrudd. AFEL benytter samme nettdata som er registrert vha. TEKØK.
Modulen kan også benyttes uten TekØk da det er lagt inn funksjoner for manuell registrering
av rapporteringspunkter og overføringslinjer.
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Fig. 3. Eksempel på skjermbilde fra AFEL, belastningsprofiler.

l tillegg til nettdata må AFEL også ha informasjon om belastningene. Programmet inneholder
her fleksible funksjoner for à etablere belastningsdata - herunder lastfordeiing ut fra
transforrnatorytelse
i hver nettstasjon eller import av data fra transforrnatorstatistikk o.a.
AFEL omfatter også et vel utviklet system for å legge inn ulike lastprofiler; dvs. àrsprofiler,
og døgnprofiler,

programmet

størrelsen av ILE (ikke levert energi) for hven avbrudd.

1r}P,gg

se figur

3.

På bakgrunn

ukesprofiler

av disse

opplysningene

f’;\W4H}.9_

Yhnnn’

beregner

~—33¢\ugnu

Slagkrafugc

EDB—vcrkI0y

for (iislrihusjonsvcrk

\.

PLk°*°'°9!9l9-_.
._.._
'v ~. .b

C

s

.-.

~`

‘1sa};“- '-E91997:
Ale “*6,

E

ääflfil
Meretralo 050 kVA
Mmcuafo

kVÅ

10

SÅ
2

3

3

l

3
1

Muettafo
It

s:

f.

f)

075
ZíIJkVA

Fig.2. Eksempel på slgiermbildefra TekØk,aldersfordelinger.

0 Reinvesteringsanalyser
av teknisk

som gir reinvesteringene for hvert âr beregnet etter en betraktning

levetid for de ulike deler av nettet.

- Utrskrift av standardrapporter

16!’

AS

til NVE, Eltilsynet og Statistisk Sentralbyrå.
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EDB-verktøy

for distribusjonsvcrk

NETTBERGNINGSMODULEN

IPNA

Ved planlegging og drift vil en funksjon med mulighet for å beregne lastflyt; dvg_
spenningsfall, tap og effektflyt samt kortslutningsforhold være nyttig. Derfor ble databasen
for anleggsregisteret TEKØK utforrnet slik at denne også kan utnyttet til dette formål.
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Fig. 5. Eksempel på skjermbilde fra IPNA, enlinjeskjema.

IPNA er et programsystem som er utviklet av IGP AS og i en årrekke benyttet til analyser av
overføringsnett, regionalnett, fordelingsnett samt industrinett på land og offshore. Programmet
inneholder beregningsmoduler for lastflyt, kortslutninger, transient stabilitet og motordynamiske forhold samt overltarmoniske. IPNA er bygget opp med et brukergrensesnitt hvor data
for kraftnett, produksjon og belastning legges inn i enlinjeskjemaer som bygges opp med
enkle tegnefunksjoner og input-bokser. Se figur 5. Nettberegningsmodulen som skal knyttes
opp mot TEKØK og AFEL er klargjort for lastflyt- og kortslutningsberegninger.
IPNA kjøres som separat modul og importerer nettdata fra TEKØK og belastningsdata fra
AFEL. Enlittjeskjettta
for nettet tegnes opp og knyttes opp mot de importerte data uten at disse
må legges inn på nytt. Enlinjeskjemaene
kan benyttes for å redigere data lokalt i IPNA-

databasen - feks. giøre koblinger i nettet og for a presentere resultater fra beregningene.
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Figur 4. Eksempel på skjermbilde fra AFEL, registrering av avbruddsforløp.

Hvert avbrudd - planlagt eller pga. driftsforstyrrelse
- hvor gjenoppretting av forsyningen kan
bestå av mange koblinger / omkoblinger
i nettet - registreres som en egen avbruddsrapport
hvor årsak, tidspunkter,
feilsted o.a. inngår. Hvilke deler som berøres av hvert avbrudd

registreres direkte i anleggstreet

ved at utkoblede anlegg markeres grafisk - se figur 4 - for

enkelte anlegg eller for hele radialer.
Statistikkfunksjonen

i AFEL benytter data fra alle avbruddsrapportene

som bl.a. er nødvendig for rapporteringen til NVE.
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Oppsummerlng
o Vil ta lang tid

åreinvestere dagens nett

innanfor inntektsramma

o Skaff oversikt over lønsemda i dei ulike
nettdelane
o Kva skal gjerast med nettdelar som ikkje er
lønsame
o Kva kriterie skal ein bruke ved rangering

Norsk Systemplan

J1

og Enøk AS

~ -».`

Ynskjer De å vite meir om kva vi kan tilby?

Ta kontakt

med ein av oss:

Kjell Krüger (dagleg leiar), tlf. 7560 0200, e-post: kjell.kruger@norsec.no
Stein Mørtsell (systemplanleggjar), tlf. 7560 0200, e-post: stein.mortsell@norsec.no
Leif Davik (systemplanleggjar), tlf. 7560 0200, e-post: leif.davik@norsec.no

Postadresse:

NORSEC
Postboks 524
8200 Fauske
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Systemanalyser

m.m sett i forhold til nye rammebetingelser
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Elektrisk tilstand
Éfiov/funksjon

- alder

- dimensjonering
- strømbelastning

- ytre påkjenninger
- konstruksjon

- spenningsforhold

-lokalisering

- elektrisketap
- datainnsamling

- linjebefaring
- evt. opplæringav egne

- modellering

mannskaper

- kalibrering/testing
- lastflytanalyse

- datareglstrering
- feilstatistikk

- feilstatis tíkk
_.._______è.4
- problernkartlegging

'

I - databearb eiding

- vurdere reserveforhold
- vurdere optimaledelinger

- fastleggekriterier
- bestemmekostnader

- vurdere reaktiv installasjon

- foreta beregninger

- vurderejordstrømsforhold
- beregnekorstlutningstrøm
- prognoserelastutviklíng

- bestemmetilstandsverdi
J

- fastleggeaktuellealtemativ
- vurdere alternativteknjøkonomisk
- beregneavbruddskostnader
- rangerealternativ
- sette opp utbyggingsplanmed
investeringsbehovog tidspunkt

- bestemmeanleggsomer
aktuellefor komponentutskifie
- bestemmeanleggsomer
aktuellesomnybygging
- skriveut arbeidsordrer
'

- samordning av tilts.
- vurdering mot norm for leveringskvalitet

- virkningfor avkastningtil eiere
- evt. grunnlagfor å søkeomøkningav inntektsrammen

- innpassingibudsjett
- prosjektering

- evt. anbudsinnhenting mm.

- byssins
- idrifisettelse

8.
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Informasjon fra prosjektet optimal nettplanlegging, bla.
bruk av avbruddsstatistikk og lokale avbruddskostnader i
planleggingsarbeidet
v/NVE

Norges vassdrags- og energiverk - 1997

l

Norges vassdrags- og energiverk
Lokal kraftsystemplanlegging - Regionale møter
November 1997

Optimal nettdimensjonering,
bruk av avbruddsstatistikk og lokale avbruddskostnader i
planleggingsarbeidet.
vl Nils Ole Kristensen og Roar Kristensen, NVE

Prosjektet optimal nettdimensjonering
Energiloven stiller NVE og bransjen ovenfor store utfordringer i forbindelse med
nettvirksomheten, dvs. monopoldelen av kraftsystemet. NVE skal medvirke til en
kostnadseffektiv nettdrift og er pålagt å utforme økonomiske kriterier som skal legges til
grunn for planlegging og utbygging av overføringsnettet.
Som et ledd i dette arbeidet startet Nettseksjonen i NVE i 1996 opp prosjektet "optimal

nettdimensjonering".Prosjektet søker å belyse den ønskede dimensjoneringspraksisfor
landets overføringsanlegg.sett i forhold til myndigheteneskrav til effektivitet og
samfunnsøkonomisklønnsomhet.
Prosjektet ledes av NVE. En referansegruppe er opprettet bestående av seks faste
representanter. Referansegruppen skal være et rådgivende organ for NVE i arbeidet med å
vurdere prinsipper for optimal dimensjonering av overføringsnettet. Referansegruppen skal

bidra med innspill til NVE vedrørende aktuelle tema som bør tas opp i denne sammenheng,
og komme med faglige innspill knyttet til de enkelte tema.

Referansegruppenbestår i dag av følgende 6 faste medlemmer:
Jan Foosnæs

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Harald Nes
Buskerud Energi
Inge Harald Vognild Statnett
Bengt Øverli
Nils Ole Kristensen
Roar Kristensen

Statnett
NVE
NVE

Prosjektet vil munne ut i en NVE-publikasjon der det vil bli gitt anbefalinger om ønsket
samfunnsøkonomisk dimensjoneringspraksis for landets overføringsanlegg. Prosjektet
avsluttes 1. halvår 1998, og NVE vil gi en bred presentasjon av resultater på neste års
plenumsmøte for regional kraftsystemplanlegging.
Arbeidet med prosjektet er inndelt i følgende delmål:

%1.

Danne et bilde av dagens praksis mht nettdimensjonering i hoved- og
hovedfordelingsnett i Norge og utlandet, spesielt med fokus på om det finnes land som

aktivt benytter avbruddskostnader i et samfunnsøkonomiskregnskap for å evaluere
forskjellige utbyggingsalternativer.
2.

Finne hvilke muligheter og begrensninger som ligger i et samfunnsøkonomisk
regnskapsoppsett for å rangere de forskjellige utbyggingsalternativer. Evaluere de

kostnadskomponentenesom skal inngå, samt å finne en forsvarlig behandlingsmetodikk for de faktorene som er vanskelige å kvantifisere i kroner og øre (f.eks. miljø
og estetikk).
3.

Gjennomføre analyser på flere konkrete prosjekt. Analysene eller casene skal søke å

finne muligheter og problemstillinger i forbindelse med nettinvesteringer sett i forhold til
dagens krav og forventninger.
4.

Når det norske kraftsystemet kommer i en situasjon der etterspørselen etter effekt vil
øke, er det viktig å vite hvilke elementer som skal inngå i beregningene av kostnader

ved tap i overføringsanlegg. NVE ønsker å få analysert hvordan nettap bør verdsettes i

3

forbindelse
medsamfunnsøkonomiske
analyser
avnettinvesteringer.
Vi ønsker
ogsàà
fàbelyst
eventuelle
forskjeller
mellomsamfunnsøkonomisk
ogbedriftsøkonomisk
tapskostnad.

5. Belyse
hvilke
signaler
dennyereguleringsmodellen
gir
til
re-ognyinvesteringer
i
nettselskapene,
samtmodellens
innvirkning
pàframtidig
utvikling
avoverføringsnettet.
l

dette
arbeidet
skal
mulige
konsekvenser
(både
tilsiktede
ogutilsiktede)
avøktfokus
pà
lønnsomhet
utredes
med hyensyn
pànettutviklingen
ogleveringskvaliteten.
Behovet
for

à kompensere
virkningene
avdeutilsiktede
konsekvensene
skal
ogsåomtales.
6.

NVE serdetsom viktig
à finne
framtil
konkrete
oggjennomførbare
sluttbrukertiltak,

somkansette
nettselskapene
ogNVE istand
til
àgjøre
enfornuftig
avveining
mellom
sluttbrukertiltak
kontra
nyenettinvesteringer.
Hervil
resultatene
fraprosjektet
om

sluttbrukertiltak
somOsloEnergi
Konsult
utfører
for
NVE bli
etviktig
innspill.
7. Deteretmàlfor
prosjektet
à oppnàetsett
medforutsetninger
ogstandarder
innenfor
nettplanlegging
somkaninnarbeides
ibransjen,
oggiNVE etbedre
grunnlag
for
likebehandling
ogtil
à fatte
godebeslutninger
ovenfor
denenkelte
konsesjonssøker.
Standardiseringen
vil
lette
arbeidet
med oppfølgingen
avkraftsystemplanene.

8. Utarbeide
NVE publikasjon
som sammenfatter
prosjektets
konklusjoner.
Prosjektstatus,
foreløpige
resultater
og konklusjoner
De ulike
temavil
bli
avsluttet
iseksjonsnotater
ogderetter
sammenfattet
ien NVE-

publikasjon.
1. Utfra
litteratursøket
erdetikke
funnet
noeland
somisinnettplanlegging
aktivt
bruker
_k_u_n
sannsynlighetsbasserte
dimensjoneringskriterier
sammen med avbruddskostnader
ogsetter
oppetsamfunnsøkonomisk
regnskap
forà rangere
deulike
utbyggings-

alternativene.
Deterimidlertid
flere
somhardette
sommålsetting,
ogmangebruker
det
somettillegg
til
deterministiske
metoder.
2.

De aktuelle
kostnadselementene
idetsamfunnsøkonomiske
regnskapsoppsett
er

gjennomgått.
Faktorer
sompåvirker
oginngàr
ikostnadselementet
"avbruddskostnader
vil
bli
fyldigere
presentert
senere
idette
foredraget.
iganganalysestudier
pàtoaktuelle
konsesjonssøknader
og
3. Detersatt
forhàndsmeldinger.
De tostudiene
harforskjellig
innfallsvinkel:

Detførste
erknyttet
oppmotkonsesjonssøknad
fra
Vesteràlskraft
angàende
ny
parallell
66kV forbindelse
Frøskeland
- Reinshaug.
lstudien
belyses
de
problemstillingene
som man ofte
møtervedoppsett
avetfullstendig
samfunnsøkonomisk
regnskapsoppsett.
Hvilke
tall
skal
inngà
ideulike
kostnadspostene,
oghvilke
andreelementer
skal
væremed ientekniskøkonomisk
analyse?

Detandre
erhentet
fra
enforhàndsmelding
fra
Hafslund
ASA angàende
en132kV
ringforbindelse
iomràdeneSarpsborg
ogFredrikstad.
Herfokuseres
detpà
muligheter
ogbegrensninger
som finnes
iberegningsverktøyet
forà finne
de

4
riktige utbyggingsalternativer og samtidig se hvilken innvirkning de ulike
utbyggingsalternativene vil fà pà utviklingen av inntektsrammen.

4.

ECON, Senter for økonomiske analyser, har pà oppdrag for NVE utarbeidet et
prosjektforslagfor à se pà samfunnsøkonomiskriktig pris pà elektriske tap i
overføringsnettet.NVE ønsker pà denne màten à bidra til à fà en omforent màte à
beregne kostnader for tap.

5.

Det er flere arbeidsgrupper i NVE som direkte eller indirekte arbeider/ har arbeidet med
problemstillinger knyttet opp mot NVEs nye regeleringsmodell og inntektsrammens

innvirkning pà nettinvesteringer. I dette prosjektetgjenstår det finne hvilke mulige
konsekvenser (tilsiktede og utilsiktede) økt fokus pà lønnsomhet vil gi for
nettdimensjonering og nettplanlegging.

6.

Konklusjonenefra prosjektet om sluttbrukertiltaksom Oslo Energi Konsult utfører for
NVE vil gi viktige innspill for à fà sluttført dette delmàlet.

7.

Arbeidet med à utarbeide et sett med forutsetninger og standarder forventes startet i
løpet av vinteren 1998.

Bruk av avbruddsstatistikk og lokale avbruddskostnader i nettplanleggingen
Det er stor grunn til à tro at interessen omkring leveringskvalitet i elforsyningen i de

kommende àr vil øke. Det har vært hevdet at det nye reguleringssystemetvil føre til redusert
vedlikehold og reduserte reinvesteringer slik at leveringskvaliteten etter hvert vil gà

betraktelig ned, med dertil store samfunnsøkonomisketap.
NVE hevder pà sin side at hovedintensjonen med den nye reguleringsmodellen er à fà
everkene til à planlegge og drive nettet mer i samsvar med samfunnsøkonomiske prinsipper.
Et kostnadselement i et samfunnsøkonomisk regnskapsoppsett vil nettopp være

avbruddskostnader.NVE vil at disse skal sees i sammenheng med andre kostnadselementer
i utbygging og drift av overføringsnettet, og mener derfor at màlet bør være en
leveringskvalitet tilpasset kundens reelle avbruddskostnader.

For ordens skyld; nàr det her brukes ordet leveringskvalitetlegger vi primært vekt pà
leveringspàlitelighet. Andre fasetter ved leveringskvalitetsbegrepet (for eksempel
spenningskvalitet, frekvens, flimmer, og lignende) er ikke mindre viktige, men NVE har i

første omgang grepet fatt i leveringspàlitelighetensom et màl pà leveringskvaliteten.
Den økte oppmerksomheten omkring leveringskvalitet nødvendiggjør videreutviklingen av
metoder og verktøy for à kunne følge utviklingen av leveringskvalitet over tid. Det vil ogsà
være nødvendig med metoder for à avdekke reelle avbruddskostnader hos de enkelte kunder
knyttet til nettet. NVE mener den videre utviklingen mot en samfunnsøkonomisk optimal
avveining mellom avbruddskostnader og nettiltak krever et sterkt engasjement fra lokalt hold.
NVE innførte som kjent obligatorisk innrapportering av avbrudd med varighet lengre enn
3 minutter fra og med kalenderàret 1995. Vi er nà i gang med à bearbeide statistikken for
1996, og denne vil være klari løpet av høsten. Everkene har lagt ned mye arbeid i

registrering og bearbeiding av data, og vi mener statistikkenfor 1996 vil holde en bedre
standard enn den vi har for 1995.
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Det har nok forekommet at noen i ren fortvilelse over myndighetenes endeløse flom av

innrapporteringsskjemaerhar Iurt på hva NVE ønsker å oppnå med pålagt avbruddsrapportering. Jeg vil bruke resten av dette foredraget til å komme inn på en del forhold som vi
mener bør motivere bransjen til videre arbeid med avbruddsdata og avbruddskostnader ut i

fra et lokalt ståsted.

Everkenes informasjonsplikt
Energiloven av 1990 pålegger områdekonsesjonærenen opplysningsplikt vedrørende
leveringskvaliteti eget forsyningsomràde. Lovens § 3-3, annet ledd har ordlyden:
"Detkan fastsettes vilkår om leveringskvalitet.Konsesjonærenplikter å informere
abonnentene om den leveringskvalitet som kan påregnes i området."
Leveringskvalitet er videre omtalt i lovens forskrift, § 3-7. Vilkår for områdekonsesjon,
b) Leveringskvalitet som har ordlyden:

'Konsesjonæren skal tilby kunden den leveringskvalitetsom er fastsatt i normer
gitt av Norges vassdrags- og energiverk. Konsesjonæren og kunden kan inngå
avtale om annen leveringskvalitet. "
NVE har på prinsipielt grunnlag fulgt opp energilovens forskrift § 3-7 ved at vi har anbefalt at
nettet planlegges ut i fra en teknisk/økonomisk optimalisering der det også tas hensyn til
avbruddskostnader. Dette er den generelle oppskriften på hvilket nivå NVE mener

leveringspålitelighetenbør ha. Derimot har vi så langt ikke laget detaljerte retningslinjer for
leveringspålitelighet,for eksempel i form av minstekravtil leveringspålitelighet. Et slikt behov
vurderes fortløpende.

NVE ønsker nå i først omgang å spesifisere nærmere hva som skal legges i everkenes
informasjonsplikt. En slik spesifisering kan ta utgangspunkt i de data som det allerede er

pålegg om à registrere. Basert på data om avbruddsforholdi nettet er det mulig å si noe om
den leveringspålitelighet som kan forventes i ethvert tilknytningspunkt i nettet.

I tillegg kan det være aktuelt å pålegge everkene å skaffe tilveie opplysninger om
avbruddskostnaderinnenfor eget leveringsområde. Slike opplysninger vil bl.a. kunne danne
grunnlaget for avtaler der everket og kunden blir enig om et gitt nivå på leveringskvaliteten,
og eventuelle erstatninger om vilkår i denne kontrakten ikke oppfylles.

Avbruddsdata og lokal nettplanlegging
NVE har ved flere anledninger presentert et "samfunnsøkonomisk regnskapsoppsett" for
vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for nye overføringsanlegg:
Summen av:

1.

investeringskostnader

2.
drifts- og vedlikehoidskostnader
3.
tapskostnader
4.
avbruddskostnader
for et nytt prosjekt må bli mindre enn summen av de samme kostnadsposter for eksisterende
anlegg.
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Selv om NVE kun har direkte kontroll med hva som planlegges og bygges innenfor rammene
for anleggskonsesjon, gjelder kravet om samfunnsøkonomisk lønnsomhet også for de tiltak

som planlegges og bygges innenfor områdekonsesjonen.Det nye reguleringssystemet gir
bedre signaler til de enkelte everk om å planlegge og drive nettet mer i samsvar med krav omsamfunnsøkonomisk lønnsomhet.
I og med den varslede innføring av kompensasjon for ikke levert energi for alle nettnivåer fra
og med 1/1-99, vil også avbruddskostnader være noe everket må forholde seg mer aktivt til

enn tilfellet er i dag. En aktiv bruk av avbruddskostnaderi nettplanleggingen på lokalt nivå
krever en inngående kjennskap til kundesammensetning og avbruddskostnader. Den
nødvendige oversikten er det kun mulig å få ut i fra et lokalt ståsted.
NVE er opptatt av at arbeidet med innhenting av lokale avbruddskostnader startes opp ute

hos de lokale everk. innsamlede data om lokale avbruddsforholdog -kostnader vil være et
viktige utgangspunkt for arbeidet med kraftsystemplaner for regional- og sentralnett. Det er

viktig à samordne arbeidet med avbruddsforhold og -kostnader på tvers av planmiljøene,
både horisontalt og vertikalt i nettet.

Det er under utarbeidelse en "kokebok" for gjennomføring av spørreundersøkelserom lokale
avbruddskostnader.Dette er en aktivitet som foregår i EFFEKT-prosjektet
“Leveringspålitelighet". Det er tanker om å opprette en sentral database over lokale
avbruddskostnader. En slik sentral database vil være et egnet verktøy for nettplanlegging i

alle nettnivå, og vil være et godt utgangspunktfor oppdatering av de avbruddskostnadersom
framkom i SNFs spørreundersøkelse i 1991-92.

Det er en del everk som har utarbeidet lokale produktdefinisjonerfor Ieveringskvalitet.NVE
har senere i år til hensikt å hente inn status for everkenes arbeidet med utarbeide

produktdefinisjon. NVE vurderer krav om utarbeidelse av lokale produktdefinisjonerfor
leveringskvalitet kan være et steg på veien i forbindelse med everkenes informasjonsplikt til
kundene om leveringskvaliteten og i arbeidet med å utvikle evt. minstekrav til
Ieveringskvalitet.

Feilanalyse og -statistikk
Det er i dag en frivillig ordning med rapportering av feilstatistikk på FASlT-form inn til EnFO
(FASlT-statistikken)for distribusjonsverk. En god statistikk over feil og utetider er et viktig
verktøy for en nettplanlegger. FASlT-statistikkenville ha vært enda bedre om datagrunnlaget
hadde vært mer komplett. NVE vil oppfordre alle som benytter seg av FASlT til å sende inn
data til EFl (som på utfører det statistiske arbeidet på oppdrag fra EnFO) for å bidra til en

mest mulig dekkende landsstatistikk for distribusjonsnett.
Everkene oppfordres samtidig til å systematisere interne rutiner for feilrapportering på en slik

måte at det kan danne grunnlaget for en lokalt tilpasset feilstatistikk. Det er lagt ned mye
arbeid i utarbeidelsen av FASlT-skjemaer, og dette fremstår i dag som et godt grunnlag for
registrering av feil og avbrudd. Ved å velge en FASIT-løsning, vil avbruddsrapportering til

NVE kun være et tastetrykk unna l
Det kan her nevnes at NVE i samarbeid med EnFO og Statnett har opprettet en

referansegruppefor bedre samordning av feil- og avbruddsstatistikk.Statnett utfører
feilanalyse for sentralnettsanlegg og utarbeider en feilstatistikk for alle anlegg med spenning
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over 33 kV. NVE bearbeider og utgir sin avbruddsstatistikk, og EnFO har ansvaret for den
overfornevnte FASIT-statistikken. Det er intensjonene at statistikker over feil og avbrudd får

et ensartet preg og økt brukervennlighet.

Kompensasjonsordning for ikke levert energi
Som kjent blir det ikke noe av den varslede kompensasjonsordningen

for ikke levert energi

fra og med nyttår 1998. NVE vil imidlertid bruke neste år godt for å ha en ordning klar som
kan få virkning fra nyttår 1999. Det er intensjonen at ordningen når den trer i kraft fra nyttår
1999 skal gjelde for forbrukere tilknyttet alle nettnivå. En slik ordning krever gode rutiner for
registrering og rapportering av feil og avbrudd og årsaken til avbrudd.

En generell kompensasjonsordningfor ikke levert energi vil ikke stå i veien for å inngå egne
avtaler mellom kunde og everk om en annen leveringskvalitet enn det som blir resultatet av
en samfunnsøkonomisk optimal utbygging og drift av overføringsnettet. En avtale om annet
kvalitetsnivå på leveransen av elektrisk kraft vil ikke endre kompensasjonsordningen som
prinsipp, men bare størrelsen på de kronebeløp som avtales.
NVE mener en innføring av kompensasjonsordning for ikke levert energi er en nødvendig
konsekvens av økt vekt på effektivisering av bransjen. innføringen av denne ordningen gir
everkene nye utfordringer. Vår optimisme er basert på de erfaringer vi har gjort i
oppfølgingen av avbruddsrapporteringen. Videre har høringsrunder av utkast til retningslinjer
for inntektsrammen for overføringstariffene overbevist oss om at det er et ekte engasjement

for ordningen ute i bransjen. Dette engasjementet håper vi nå skal resultere i en ordning som
fungerer best mulig fra og med 1999.

10.
Strategi

for forenklede

V/Viken Energinett

11 kV nett

AS

Norges vassdrags- og energiverk - 1997

Hvorfor fokusere på enklere
løsninger?
° Det er liten vits
riktige tingene

2

ågjøre tingeneriktig, hvis en ikke gjør det

ENKLE LØSNINGER
gir lavere totalkostnader
gir økt leveringspålitelighet pga færre
komponenter som kan forårsake feil
mer oversiktlig nett som letter feilsøkingen
et viktig områide for effektivisering av
nettvirksomheten

3

TIDLIGERE RAPPORTER
- llkV systemvurdering
- rapport laget av Oslo Energi - april 1993

- AG15 rapport
—rapport laget av ENFO - september 1994

° Strategi for forenkling av llkV-nett
- tverrfaglig gruppe fra NDF/NDD/OEK/NE
- rapport klar i februar 1997
4

MANDAT
- gjennomføre en tekn/øko. analyse av et
generellt fornyelsesprosjekt. AGI 5- metode

- utarbeide strategi for forenklinger av llkV
nettstruktur.
- vurdere konsekvenser for feilsøking og
- retting ved for. bryterløsning
- vurdere konsekvenser mhp
personsikkerhet,samt hvordan drift og vedl.
påvirkes
5
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Nøkkeltall
' Investeringskostnad
- SF6 anlegg (2K+1T) :

kr.70.600.-

- SF6 anlegg (0K+1T) :

kr. 41.300.-

° Drifts og vedlikeholdskostnad
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- SF6 anlegg (Konv + Forenklet)

kr. 60.-

- EGA og NALF brytere

kr. 250.-

NØKKELTALL
SFó-anlegg settes til 1/10 av feilhyppigheten til
luftsisolerte

anlegg.

Isolerte h.sptilk0p1inger settes til 1/6 av åpen

tilkopling

"

Grnl. bryter settes til 20% høyere feilhypplighet
enn konvensjonell bryter
i
Forenklet anlegg øker avbruddstiden med 60 min.

8

NØKKELTA LL
° Avbruddskostnad
er
- Boliger: 2.4 kr/kwh
- Næring I: 38.7§;kr/kwh

—Næring II: 10n.6kr/kwh

° Feilrettingskostnad
- Boliger: 40.000kr
—Næring I: 50.000kr
- Næring II: 60.000kr
9

J

Resultat
- Basert på valgte nettkonfigurasj on og
fornyelsess
trategi er besparelsesprosenten:
-Næring 2: 5% i
——
Næring 1: 7%
- Husholdning:

10%
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Q

Q

.

BRYTERSTRUKTUR
- Kriterier - ikke ønskelig med forenklinger:
- mot matekabler
- mot spesiellt feilutsatte anleggsdeler
-- mot knutepunkter i nettet
- til særlig viktig virksomhet

- til virksomhet med meget høye
avbruddskostnader
- mot luftsstrekk
ll

BRYTERSTRUKTUR
- Feilsøking
- ved kortslutning
° lik feilsøkingsprosedyre
° kortslutningsindikatorer

lokaliserer feilen

° feilbeheftet kabel frakoples og gjenværende kabel
spenningssettes

-- ved jordslutning
° oppdelinger flyttes for lokalisering av feilen

12

° pga manglende brytermulighet må en av kablene
frakoples og megges
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FORENKLING NET TSTRUKTUREN
- Frakopling av kabler
—Ved vesentlig endring av lastforholdene, gjøres
særskilte taps og;lastflytberegninger
—-ca. 44km kabelmasse er frakoplet, dette utgjør
årlig en reduksjon i avbruddshyppighet på 2,36
—årlig samfunnsmessig besparelse på ea. 0.3
mill.kr
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TYPE NETTSTRUKTURER
' Satelittnett
° Maskenett
° Ubelastet reservekabell

Ringnett

' Gjennomløpende kabelnett

15

FORENKLT
NETTSTRUKTUR
- Kombinasjon av gjennomløpende/ringnett
—sterk llkV forbindelse kan utelates

- ll kV forbindelser mellom ytre/indresone
stasjoner aksepteres

—reservemulighet Vedtotalhavari av u.st
- kun halve ringen påkj ent ved jordslutning
—enklere med etappevise utbygginger
- enklere å flytte last mellom u.st områder
—ytterligere mulighet for å drifte nettet optimalt

mhp. tap
16

Q

Q

o

VIDERE ARBEID
- neste u.st prosjekt vurderes mhp ringnett
kontra gjennomløpende
- nytteverdien av forenklet bryterløsning
evalueres etter 3 - 4 år, herunder utvidet
bruk
i

- ved endring av rammevilkårene må
rapporten gjennomgås pånytt. En evnt.
levgarantiordning må tilpasses føringne i

rapporten
17

PLANPROSESSEN
- Sikre at alle prosjekter blir vurdert m.h.p
forenklinger
- store prosjekter vurderes i tverrfaglig forum
- En person har et overordnet ansvar
- sikrer en helhetlig vurdering som er i samsvar
med valgt strategi

- Ett sentralt sted med oversikt over endringer i
høyspent fordelingsnett.

- Ansvaret må tillegges eier av anleggene.
18
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OPPSUMMERING
' Utarbeid strategi for forenkling av nett
° Nedsett tverrfaglige grupper
° Ha fokus pé’1t0ta11»{zsninger

19

OPPSUMM ERING
° Forenklet nettstruktur
integrer reservekapas
itet ned ikabelnettet
__.

gjennomløpende kabelnett gir stor fleksibilitet
frakopl unødvendige kaibelforbindelser
enkle nettstrukturer

20

er kostnads
effektivt

OPPSUMMERlNG
' Forenkletbryterstruktur
- reduksjon i bryterkostnader på 5 - 10%
-- kun investerings- og avbruddskostnaden som gir merkbare
endringer i kostnadsbildet
— frarådes bruk: ved matekabler, knutepunkter, vikti g og spesiell
virksomhet
- lønnsom å forenkle bryterstrukturen
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PLANENE FREMOVER
° Bryterstruktur
Forsette

åinstallere forenklede anlegg i nettet.

Årlig andel av forenkledeanlegg økes fra 30% til 50%

° Nettstruktur
Færre understasj oner ved at disse fusj oneres

Ny systemløsning benyttes, dvs utelatelse av sterk 11kV
forbindelse pga. gjensidig reservekapasitet ved gjennomløpende
kabler
Valgt strategi med åfrakople helt eller delvis ubelastede
kabelforbindelser videreføres
j.
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Mer utstrakt bruk av satelittløsninger i områder med lave
avbruddskostnader

Deltakerliste

- Regionale

møter

om lokal kraftsystemplanlegging

1997

za 11.1997
Selskap

Deltaker

Alta Kraftlag A/L

Per-Erik Ramstad
Tor Ferrnann

Arendal Energiverk AS

Bjarne Tufte
Even Mørland

Aurland Energiverk A/S

Harald Trulssen

Aust-Agder Kraftverk

Rolf Erlend Grundt
Øyvind Osmundsen

Berdal Strømme a.s

Lars Fosser

BKK Distribusjon AS

Jan Bjarte Carlsen
Jens Skår

BKK Regionalnett AS

Sonja Risser

Bodø Energi A/S

Harald M. Andreassen

Borre Energi AS

Gunnar Karleng
Karl-Egil Nordlin g

Buskerud Energi AS

Harald Nes

Dalane Elverk

Sigve Vik

Dragefossen Kraftanlegg A/S

Knut Arild Hansen

Drammen Energinett AS

Eivind Kvien
Erling Juul

Eidefriss

A/S

Arne Hovde

Erik Skamsar
Elkem

- Saudefaldene

A/S

Norges vassdrags- og energiverk, Energiavdelirigen

Heidi Slettedahl

- 1997

l

Selskap

Deltaker

Elkem A/S - Bremanger Smelteverk

Oddleiv Andersen
Vidar

Elverum Elektrisitetsverk

Bremnes

Per Ove Leistad
Tore Øverby

Energiforsyningens Forskningsinstitutt A/S

Bård Uthus

Einar Jordanger
Kjell Sand
Ola Kvennfts

Energiselskapet Asker og Bærum AS

Hans Normann

Tom Tellefsen

Fauske Lysverk A/S

Håkon Andersen

Firdakraft AS

Geir Evebø

Fredrikstad Energiverk

Anders Borgli

Terje Gabrielsen
Gjøvik Energi AS

Henrik Strandvik
Per Harald Nistad

l Energi A/S
Gudbrandsda

Ivar Nerhus
Leiv Jan Brekke
Odd Refsdal

Hadeland Energiverk

Gudmund Kjekshus
Halvor J. Halvorsen
Per Magne Rekstad

Tor Rødberg
Bjørn Birkeland

Hafslund ASA
Hamar-regionen

Energiverk

Kåre Espeland
Torstein

Norges vassdrags- og energiverk, Eriergiavdeliii gen - 1997

B. Jensen
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Selskap
Hammerfest

Deltaker
Elektrisitetsverk

DA

Einar Lemika
Sverre

Pedersen

Haram Energi AS

Terje Haram

Hedmark Energi AS

Bjøm Steinbekken
Johan Sætre
John Rudberg
Lars Stemsrud
Tore Løvlien

Helgeland Kraftlag A/L

Ame Brendmo

Eivind ParelitLs

Gisle Terray
Hans Granhaug
Homindal Kraftlag L/L

Bjørn Solum

Hålogaland Kraft AS

Paul Wisthus

IGP AS

Gunne John Hegglid
Jørn Skarholt

Indre Hardanger Kraftlag DA

Magne Alpen
Martin Eimhjellen

Istad

Kraft

AS

Gerhard Eidså
Lennart Heggdal

Reidar Øye
Svein

Karmsund Kraftlag

Ivar Morsund

John Arvid Djupesland
Tolleiv Lode

Kragerø Elverk

Bjørnar Jacobsen
Knut Karlsen

Kristiansand Energiverk AS
Norges vassdrags- og energiverk, Eriergiavdelingen

Gunnar Johan Iglebæk
- 1997

Selskap

Deltaker

Larvik og Lardal Everk DA

Torbjørn

Lillehammer
Lofotkraft

og Gausdal Energiverk
AS

AS

Tom

Hvarnes

Ivar Knutsen

Amstein

Brendeford

Trond Danielsen

Luostejcrk Kraftlag A/L

Bjørn Jensen
May-Britt Kvæmer

Luster Energiverk A/S

Kjartan Kvien

Lærdal Energiverk AS

Ame Harald Berentsen

Meløy Energi AS

Jan Tore Roksøy
Karsten Hansen

Narvik Energi AS

Tor Gunnar Evensen

National

Even Aronsen

Kraftconsult

Nissedal Kommunale

Elektrisitetsverk

Nittedal Energiverk

Øyvind Tore Kleiv
Arne Hansen

Morten Smerud
Tor Thoresen

Nord Troms Kraftlag A/S

Jan Løvlund
John Inge Jensen

Lars Luneborg
Nord-Salten Kraftlag A/L

Asbjøm Hansen
Stig Johansen

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Terje Pynten

Nordhordland

Ivar Eidsheim

Kraftlag

Rune Skår
Nordkraft

A/ S

Ronald Guttormsen

Norges vassdrags- og errergiverk, Errergiavdelirrgeri - 1997
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Selskap

Deltaker

Nordkyn Kraftlag A/L

Geir Reite

Nordmøre Energiverk AS

Ole Vik

Norges vassdrags- og energiverk

Astrid Myrvang
Frode Trengereid
Hans Olav Ween
Nils Ole Kristensen
Roar Kristensen
Kjell Krüger

NORSEC

Leif Davik
Oppland energiverk DA

Kjell Røislien

Knut Ringsrud
Oslo Energi Konsult AS

Knut Darre Kristiansen
Roger Flølo

Rauland Kraftforsyningslag

Halvor Loftsgarden

Ringeriks-Kraft AS

Magne Gjerstad

Rissa Kraftlag BA

Cato Sand

Romerike Energi A/S

Tore Andersen

Ryfylke Energi DA

Torleif Sel

Rødøy-Lurøy

Kraftverk

A/ S

Tore Knutsen

Røyken Energiverk AS

Henry Remme

Sandnes Energi AS

Ame Viste

Sira-Kvina Kraftselskap

Askjell Tonstad

Sjøfosseri Energi AS

Erlend Hansten

Skiensfjordens kommunale Kraftselskap

Kjetil Storset
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Selskap

Deltaker

Sogn og Fjordane Energiverk AS

Lars Ulvestad

Torgrim Øvrebø
Sognekraft A/S

Harald Stadheim
Ole S. Eikum

Stange Energi AS

Terje Hågensen

Statnett

Bengt Øverli

SF

Bjøm Hugo Jenssen

Marianne Rødskog
Steinar Bygdås
Stryn Energi AS

Anbjøm Sølvberg

Sunnfjord Energi AS

Ame Tefre
Asgeir Aase
Rune Myklebust

Svelvik Elverk

Tormod

Pedersen

Søndre Follo Energi A.S.

Bjarne Danielsen

Leif Bratsberg
Oddmund Nordby
Ole Mindrebøe

Tafjord Kraftnett AS

Jan-Egil Torvnes

Telekraft

Olav Lio

AS

Troms Kraftforsyning DA

Fredd Arnesen
Ole Pettersen

Trondheim Energiverk AS

Geir Solum

Olav Hårstad

Tønsberg Energi AS

Gunnar Heimtun
Leif Corneliussen
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Selskap

Deltaker

Valdres Energiverk AS

Odd Strømsæther

Vang Energiverk

Johannes Kasa

Odddbjørn Bergli
Varanger Kraft AS

Sverre

Pedersen

Tore Martinsen

Vest-Agder Energiverk

Ole Petter Halvåg
Terje Taraldsen

Vest-Oppland Komm. Kraftselskap

Helge Sandberg

Vesterålskraft Nett AS

Truls Luneborg

Viken Energinett AS

Johnny Lie

Ytre Fjordane Kraftlag AS

Erling Saunes
Gunnar Vassbotten
Odd Nes
Vidar Berge

Østfold Energi AS

Kurt Ame J ankila
Per Erik Larsen

Østfold Energi AS - Region Eidsberg

Øystein Hovden

ØvreEikerenergiverkKB

Helge Torgersen
Jon R. Home

Årdalkommunale
energiverk
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