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Forord 
Driften av kraftsystemet 2016 er laget i samsvar med tildelingsbrevet for 2017 fra Olje- og 

energidepartementet (OED) til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  

Rapporten gir en oversikt over sentrale forhold i driften av kraftsystemet i 2016. Den tar for 

seg forhold som har betydning for forsyningssikkerheten for kraftsystemet, herunder 

energisikkerhet, driftsforstyrrelser, leveringspålitelighet, driftssikkerhet og frekvens- og 

spenningskvalitet.  

Rapporten er basert på informasjon mottatt fra Statnett SF i Rapport fra systemansvarlig om 

kraftsystemet i Norge 2016, arbeid utført i NVE i 2016, og oppfølgingsmøter med Statnett som 

systemansvarlig avholdt i løpet av året. 
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Sammendrag 
Rapporten «Driften av kraftsystemet 2016» er en leveranse som følger av tildelingsbrevet 

for 2017 fra Olje- og energidepartementet (OED) til NVE. Rapporten gir en oversikt over 

forhold som har betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet, herunder 

energisikkerhet, driftsforstyrrelser, leveringspålitelighet, driftssikkerhet og frekvens- og 

spenningskvalitet. Innholdet i rapporten er i hovedsak basert på Statnetts årlige 

rapportering til NVE om driften av kraftsystemet [1] og rapporter og arbeid utført av NVE i 

2016. 

NVEs vurderinger og oppfølging av de tema som tas opp i rapporten er gitt i kapittel 8. 

Energisikkerhet 

Til tross for mindre nedbør enn normalt ble det satt produksjonsrekord (149,5 TWh) i 2016. 

Samtidig økte forbruket av elektrisitet til det høyeste nivået noensinne (133,1 TWh). 

Det ble registrert nye minimumsverdier for magasinfyllingsgrad i Midt-Norge (4,2 

prosentpoeng under historisk minimum). NVE satte økt årvåkenhet over energisituasjonen 

som ble forbedret av mildvær. 

Etter idriftsettelse av forbindelsen Ørskog-Sogndal i desember 2016 vurderer Statnett at det 

ikke lenger er behov for gasskraftverket på Tjeldbergodden og energiopsjoner i Midt-Norge. 

Reservekraftverket på Nyhamna vil fortsatt være tilgjengelig som SAKS-tiltak for å sikre 

forsyningen til gassterminalen Ormen Lange. 

Driftsforstyrrelser og leveringspålitelighet 

Leveringspåliteligheten nasjonalt var 99,987 %, et nivå som er gjennomsnittlig for de siste 5 

årene. Hver sluttbruker opplevde i gjennomsnitt 0,3 varslede og 1,6 ikke varslede avbrudd med 

varighet over 3 minutter. Omgivelser og feil på teknisk utstyr er hovedårsakene til avbrudd på 

alle spenningsnivåer. Stormene Tor og Urd forårsaket sammen med et kraftig snøvær på 

Sørlandet over 400 000 avbrudd i 2016. 

Noen av de viktigste komponentene i kraftsystemet har lang leveringstid, fra flere måneder til 

år. NVE gjennomførte i 2014-2015 skriftlig tilsyn med eiere av sjøkabler i regional- og 

transmisjonsnettet. Det ble påvist vesentlige mangler i tilgangen på reserver for kabelskjøter, 

endeavslutninger og kabellengder. Det ble gitt så mange pålegg om anskaffelse av reserver at 

selskapene fant det hensiktsmessig å gå sammen om et beredskapslager. 

Gjennomsnittlig tilgjengelighet for handelskorridorene med utlandet var 76 % for eksport og 

82 % for import i 2016. Årsaker til redusert kapasitet var i hovedsak planlagte utkoblinger 

knyttet til vedlikehold og utbedringer i nettet og kabelfeil på Sylling-Tegneby. 

Spenningskvalitet i det norske kraftsystemet 

I 2016 ble det registrert over 13 600 minutter med frekvensavvik (dvs. frekvens utenfor 50 ± 

0,1 Hz). Dette er det høyeste som er registrert noen gang. Årsaken antas å være en 

kombinasjon av at det ikke ble kjøpt sekundærreserver i første halvår, mye vindkraft med 

tilhørende variasjon i produksjon og mange flaskehalser som forhindret bruk av de raskeste 

reguleringsressursene. 
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Det ble videre registrert 13 tilfeller der spenningen var over 305 kV og 425 kV i mer enn 20 

minutter i 300- og 420 kV nettet. Årsaker til de høye spenningene er blant annet delt drift i 

stasjoner som følge av revisjoner. 

I perioden 1.1.2014 til november 2016 har nettselskapene i Norge registrert til sammen 3638 

henvendelser fra nettkunder som er misfornøyd med spenningskvaliteten. Det ble påvist brudd 

på krav til spenningskvalitet i 40 % av tilfellene. NVE har fattet vedtak i 4 saker om 

spenningskvalitet i samme periode. 

Systemtjenester 

Systemtjenester er ytelser som er nødvendig for å ivareta tilfredsstillende leveringskvalitet og 

forsyningssikkerhet i kraftsystemet. Systemtjenester anskaffes både gjennom 

markedsløsninger og ved krav til det enkelte anlegg. 

Systemansvarligs kostnader for systemtjenester var 368 MNOK i 2016, det laveste siden 2009. 

De nordiske TSOene har flere prosjekt for å utvikle systemtjenester for å redusere 

frekvensavviket i systemet, deriblant fastsette felles nordiske krav til primærreserver og utvikle 

et nordisk marked for sekundærreserver. I 2016 gjennomførte Statnett en pilot der 

produsenter i Sør-Norge kunne søke om fritak fra maksimal statikkinnstilling for å unngå en 

geografisk skjevfordeling av primærreservene i det nordiske synkronområdet. 

Systemvern som kobler ut produksjon eller forbruk ved gitte hendelser ble utløst i henholdsvis 

4 og 1 tilfelle(r). Omfanget av systemvern har økt de siste årene. 

Driftssikkerhet og nettutvikling 

Statnett drifter transmisjonsnettet etter N-1 kriteriet så langt det er mulig. Det defineres som 

redusert driftssikkerhet når N-1 kriteriet ikke er oppfylt, i de tilfeller det normalt skal være 

oppfylt. Lofoten/Vesterålen (6019 timer) og Sunnmøre (2958 timer) er områdene med flest 

timer redusert driftssikkerhet i 2016. Førstnevnte skyldes utkoblinger/reparasjon av 

Lofotringen.  

Statnett er inne i en periode med historisk høy byggeaktivitet, og flere prosjekt er idriftsatt de 

senere årene. Idriftsettelsen av Sima-Samnanger har økt forsyningssikkerheten til BKK-

området, mens Ørskog-Sogndal gir tosidig forsyning til Sunnmøre, og legger til rette for 

tilknytning av fornybar kraftproduksjon. Det er ikke registrert redusert driftssikkerhet på 

Sunnmøre etter idriftsettelse av Ørskog-Sogndal i desember. 

Statnett samordner planlagte driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet som kan få 

konsekvenser for andre konsesjonærer. Det ble søkt om driftsstans på 7882 anleggsdeler, 

hvorav 6399 ble gjennomført. Det var en økning i antall driftsstanser gjennomført i januar og 

februar. 

Fosweb er konsesjonærenes kontaktpunkt til systemansvarlig, og ble opprettet i 2014 for en 

forenklet rapportering. I 2016 startet innmelding av kraftsystemdata for produksjonsanlegg og 

kraftstasjoner. Innmelding av overføringsgrenser og transformatordata startet i 2014. 

Aldersfordeling for luftledning i regional- og transmisjonsnettet viser at en stor andel ble bygd 

på 60- til 80-tallet. Jord- og sjøkabler er i hovedsak bygget fra 1975 og frem til i dag. 
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Liste over sentrale begrep 
Avbrudd Tilstand karakterisert ved uteblitt levering av elektrisk energi til 

en eller flere sluttbrukere, hvor alle forsyningsspenningene er 

under 5 % av avtalt spenningsnivå. Avbruddene klassifiseres i 

langvarige avbrudd (> 3 min) og kortvarige avbrudd (≤ 3 min) [2].  

Beredskapsforskriften Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i 

energiforsyningen (Bfe). 

Driftsforstyrrelse Utløsning, påtvunget eller utilsiktet utkobling, eller mislykket 

innkobling som følge av feil i kraftsystemet [3]. 

Driftssikkerhet Driftssikkerhet defineres som kraftsystemets evne til å motstå 

driftsforstyrrelser uten at gitte grenser overskrides. Med gitte 

grenser siktes det til grenseverdier for frekvens, spenning og 

termisk overføringskapasitet på kabler og ledninger. 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Effektsikkerhet Kraftsystemets evne til å dekke momentan belastning og 

karakteriseres ved tilgjengelig kapasitet i installert 

kraftproduksjon eller i kraftnettet. 

Energisikkerhet Kraftsystemets evne til å dekke energibruken. Energiknapphet 

eller svikt i energisikkerhet karakteriseres ved redusert produksjon 

av elektrisk energi på grunn av mangel på primærenergi (vann, 

gass, kull etc.) 

Feil Tilstand der en enhet har manglende eller nedsatt evne til å 

utføre sin funksjon. Feil kan deles inn i varige feil, forbigående 

feil, gjentakende feil, fellesfeil, primærfeil og systemfeil. Feilårsak 

klassifiseres som utløsende, bakenforliggende og medvirkende 

årsak [4]. 

Forsyningssikkerhet Kraftsystemets evne til å kontinuerlig levere elektrisk kraft av en 

gitt kvalitet til sluttbruker. 

Systemansvars-

forskriften 

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (Fos). 

KSU Kraftsystemutredning. Rapporter som gir oversikt over 

utviklingen av kraftsystemet i Norge og inkluderer produksjon, 

forbruk og nett. Det finnes en kraftsystemutredning for 

transmisjonsnettet og 17 kraftsystemutredninger for ulike deler 

av regionalnettet i Norge. 

Konsesjonær Konsesjonær i denne rapporten viser til selskap som innehar 

konsesjon for anlegg for produksjon, omforming, overføring og 

fordeling av elektrisk energi etter energiloven. 

Leveringskvalitets-

forskriften 

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (Fol) 



 

 x 

Leveringspålitelighet Kraftsystemets evne til å levere elektrisk energi til sluttbruker. 

Leveringspålitelighet er knyttet til hyppighet og varighet av 

avbrudd i forsyningsspenningen [2]. 

Momentan balanse Likevekt mellom samlet forbruk og samlet produksjon av kraft, 

hensyntatt kraftutveksling med tilknyttede kraftsystemer [3]. 

N-1 Kraftsystemet tåler utfall av én enkeltkomponent uten at det 

medfører avbrudd for sluttbrukere. 

Primærreserve  

 

 

Primærreserver er automatiske reserver og er de første 

reservene som benyttes for å håndtere endring i frekvensen. 

Primærreserver kalles også FCR (Frequency Containment 

Reserves) [5]. 

Sekundærreserve Sekundærreserver er automatiske reserver og er de andre 

reservene som benyttes ved frekvensavvik. Sekundærreserver 

skal avløse primærreservene slik at primærreservene blir frigjort 

til å håndtere ny endring i frekvens. Automatiske 

sekundærreserver kalles også Frequency Restoration Reserves 

Automatic (FRR-A) [6]. 

Strukturelle ubalanser Avvik mellom planlagt produksjon, forbruk og utveksling ved 

timesskift som følge av at kraftmarkedene har timesoppløsning. 

Synkronområde Det nordiske synkronområdet består av kraftnettet i Norge, 

Sverige, Finland og deler av Danmark. Området har felles 

frekvens, og ubalanser i et område påvirker derfor hele 

synkronområdet.  

Systemansvarlig Statnett er gjennom konsesjon delegert myndigheten til å utøve 

systemansvaret i det norske kraftsystemet. Forskrift om 

systemansvaret i kraftsystemet skal sikre at systemansvaret 

utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte. 

Tertiærreserve Tertiærreserver (Regulerkraft) benyttes til å redusere ubalanser 

mellom forbruk og produksjon for å avlaste generatorene som 

har respondert med automatisk primær- eller 

sekundærregulering, og til å håndterer regionale flaskehalser. 

Tertiærreservene skaffes gjennom regulerkraftmarkedet (RKM) 

og regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) [7]. 

TSO Transmission system operator. Systemansvarlig nettselskap. I 

Norge er Statnett SF TSO. 
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1 Innledning 
Det elektriske kraftsystemet er en del av svært viktig infrastruktur i Norge. Både bedrifter, 

offentlige virksomheter og privatpersoner er avhengig av elektrisk kraft og av at det norske 

kraftsystemet er velfungerende. Norge er også knyttet til resten av Norden og Europa 

gjennom kraftlinjer og kabler og er dermed en del av et større europeisk kraftsystem.  

For at kundene skal ha nytte av elektrisk kraft er det ikke tilstrekkelig å kun ha de fysiske 

anleggene, for eksempel luftlinjer, kabler, transformatorer og brytere, på plass og i god stand. 

Man er også avhengig av at det hele tiden produseres like mye kraft som det forbrukes slik at 

frekvensen holdes på 50 Hz. Alt elektrisk utstyr som er tilkoblet det norske kraftsystemet er 

laget for å fungere med denne frekvensen. I tillegg er det viktig å holde spenningen innenfor 

gitte grenser og sørge for at blant annet linjer og transformatorer ikke blir overbelastet på 

grunn av for høy strøm.  

Statnett SF er systemansvarlig i Norge og har som oppgave å sørge for frekvensregulering ved 

at det til enhver tid er balanse mellom produksjon og forbruk. For å sikre balansen i systemet 

er det utviklet markedsløsninger som skal bidra til en effektiv utvikling og utnyttelse av 

kraftsystemet. Statnett har blitt tildelt dette oppdraget gjennom konsesjon for å utøve 

systemansvaret i det norske kraftsystemet.  

Forskriftene om systemansvaret i kraftsystemet, leveringskvalitet i kraftsystemet og 

forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen gir plikter til systemansvarlig, og alle 

som eier og driver nett eller er tilknyttet det norske kraftsystemet. Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriftene blir overholdt.  

 

 

 

 

Rapporten er inndelt som følger:  

 Kapittel 2 beskriver energisikkerheten i Norge og ressurssituasjonen i 2016.  

 Kapittel 3 presenterer statistikk for leveringspålitelighet og driftsforstyrrelser, samt 

beskrivelse av større hendelser som har påvirket kraftsystemet i 2016 og arbeid med 

etablering av beredskapslager for sjøkabler. 

 Kapittel 4 omtaler spenningskvalitet, herunder utvikling i frekvenskvalitet i det 

nordiske synkronområdet, driftsspenninger i transmisjonsnettet, resultater fra 

spenningskvalitetsmålinger og omfang av klagesaker på spenningskvalitet hos 

sluttbrukerne. 

 Kapittel 5 beskriver Statnetts bruk av og betaling for systemtjenester. 

 Kapittel 6 omtaler områder med redusert driftssikkerhet, oversikt over idriftsatte 

anlegg i transmisjonsnettet de senere år, alderssammensetning for komponenter i 

transmisjons- og regionalnettet og revisjonskoordinering. 

 Kapittel 7 gir en oppsummering av NVEs tilsynsvirksomhet i 2016 innen beredskap og 

vedlikehold av elanlegg, leveringskvalitet og systemansvaret. 

 Kapittel 8 oppsummerer NVEs vurderinger og oppfølging av temaene som er diskutert i 

rapporten.  
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2 Energisikkerhet 
Energisikkerhet er her definert som kraftsystemets evne til å dekke energiforbruket. 

Energiknapphet eller svikt i energisikkerheten karakteriseres ved redusert produksjon av 

elektrisk energi på grunn av mangel på primærenergi (vann, vind, olje, kull etc.). 

Ettersom produksjonen i det norske kraftsystemet er dominert av vannkraft er 

energisikkerheten sterkt knyttet til vannressurs, nærmere bestemt utvikling i tilsig til 

vassdragene og fyllingsgrad i vannmagasinene. Utvekslingskapasiteten mot andre land har 

også stor betydning for vår energisikkerhet. Etter hvert som vindkraft har blitt en større del av 

produksjonssystemet vårt og ikke minst i land vi har utvekslingskapasitet med, har utviklingen i 

vindressurs fått en større betydning for energisikkerheten i Norge. I tillegg har utvikling i 

elektrisitetsforbruk stor betydning for vår energibalanse og energisikkerhet.  

2.1 Ressurssituasjon 
NVE følger utviklingen i ressurssituasjonen (vann, vind og import) gjennom 

Kraftsituasjonsrapporten1 som publiseres ukentlig og gjennom kvartalsvis rapport om 

kraftmarkedsutviklingen2. I rapporten om kraftmarkedsutviklingen for fjerde kvartal 2016 gis 

det følgende oppsummering om ressurssituasjonen i 2016 [8]: 

Til tross for at det kom mindre nedbør enn normalt gjennom 2016 har det aldri blitt 

produsert like mye strøm i Norge i løpet av et år som i fjor. Den norske 

kraftproduksjonen var på 149,5 TWh, noe som er 1,8 TWh høyere enn den tidligere 

produksjonsrekorden fra 2012. Mindre vind, og en stadig strammere hydrologisk 

balanse, bidro til at svensk produksjon gikk ned sammenlignet med året før. Den norske 

magasinkraften ble dermed viktig i nordisk sammenheng og Norge endte med en 

nettoeksport på 16,5 TWh. Det var også ny norsk rekord i kraftbruk på 133,1 TWh, på 

tross av at 2016 var et relativt mildt år. Det var 1,9 TWh høyere enn rekorden fra 2010. 

Den nye forbruksrekorden er knyttet til en liten økning i mange sektorer. Økt forbruk i 

kraftkrevende industri og befolkningsøkning er viktige årsaker til forbruksveksten. 

Høy vannkraftproduksjon, kombinert med en relativt tørr høst, førte til at den norske 

magasinfyllingen beveget seg under normal ved inngangen av fjerde kvartal. I Midt-

Norge var ressurssituasjonen knappere enn i resten av landet, og forverret seg 

ytterligere i løpet av oktober og november. Kaldt vær og begrenset importkapasitet fra 

både Nord-Norge og Sverige resulterte i at magasinfyllingen i Midt-Norge på det meste 

lå 4,2 prosentpoeng under historisk minimum. 

Høsten 2016 var det særdeles lite nedbør over Midt-Norge, og det ble registrert nye 

minimumsverdier for fyllingsgraden for årstiden. Dette førte til økt oppmerksomhet rundt 

energisituasjonen i Midt-Norge, og ukentlige magasinprognoser fra NVE.  Den økte 

overvåkningen ble avsluttet i desember etter en periode med mildvær og økt nedbør som økte 

fyllingsgraden i Midt-Norge og reduserte energiknappheten. Idriftsettelsen av linjen Ørskog-

Sogndal den 6. desember bidro til å øke forsyningssikkerheten til Midt-Norge. 

                                                           

1 https://www.nve.no/nytt-fra-nve/rapporter-kraftsituasjonen/  
2 https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/energiforsyningsdata/kvartalsrapport-for-

kraftmarkedet/  

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/rapporter-kraftsituasjonen/
https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/energiforsyningsdata/kvartalsrapport-for-kraftmarkedet/
https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/energiforsyningsdata/kvartalsrapport-for-kraftmarkedet/


 

 3 

2.2 Tiltak i svært anstrengte kraftsituasjoner 
Som systemansvarlig har Statnett ansvaret for kontinuerlig å utrede og utvikle nødvendige 

virkemidler for å håndtere perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS)3. I tråd med 

regelverket kan virkemidlene ikke tas i bruk uten vedtak fra NVE.  

Blant virkemidlene som Statnett har fått godkjent er ordningen med energiopsjoner i forbruk. 

Ordningen innebærer at Statnett ber om bud og kjøper opsjoner som i vintersesongen kan 

brukes til nedregulering av forbruk for å redusere sannsynligheten for rasjonering ved svært 

anstrengte kraftsituasjoner. Ordningen har eksistert siden sesongen 2006/2007. 

I tråd med konklusjonen i rapporten «SAKS 2015 – gjennomgang og behov for SAKS-tiltak» 

mottok NVE 20. april 2015 søknad fra Statnett om delvis videreføring av ordning med 

energiopsjoner for sesongen 2015/2016, noe NVE innvilget. I motsetning til tidligere år, søkte 

Statnett denne gangen om at energiopsjoner kun skal gjelde for Midt-Norge. Dette ble 

begrunnet med at sannsynligheten for rasjonering er lavere enn tidligere analyser har vist, 

spesielt i landsdelene utenom Midt-Norge, og ikke forsvarer kostnaden denne 

forsikringsordningen mot rasjonering medfører. 

Et annet virkemiddel som NVE tidligere har godkjent er bruk av reservekraftverkene. Etter 

ferdigstilling av linjen Ørskog – Sogndal 6. desember 2016 vurderes heller ikke Midt-Norge 

lenger å være en region som er vesentlig mer sårbar enn resten av landet. Statnett vurderer 

derfor at det ikke er behov for gasskraftverket på Tjeldbergodden eller energiopsjoner som 

SAKS-tiltak. NVE ga Statnett tillatelse til å legge ned reservekraftverket på Tjeldbergodden i 

Midt-Norge den 20. mars i 2017. Ordningen med energiopsjoner utgikk etter at Statnett lot 

være å søke om tiltaket i 2016. Reservekraftverket på Nyhamna vil fortsatt være tilgjengelig 

som SAKS-tiltak for å sikre forsyningen til gassterminalen Ormen Lange. 

 

                                                           

3 http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Sikre-energibalanse-SAKS/  

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Sikre-energibalanse-SAKS/
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3 Driftsforstyrrelser og 
leveringspålitelighet 

Leveringspålitelighet er definert som kraftsystemets evne til å levere elektrisk energi til 

sluttbruker og er knyttet til hyppighet og varighet av avbrudd i forsyningsspenningen. En 

driftsforstyrrelse defineres som en utløsning, påtvunget eller utilsiktet utkobling, eller 

mislykket innkobling som følge av feil i kraftsystemet.  

En driftsforstyrrelse innebærer at en anleggsdel i nettet blir spenningsløs når den i 

utgangspunktet ikke skulle vært det, enten ved automatisk effektbryterutløsning eller 

sikringsbrudd, eller manuell utkobling som er påtvunget eller som følge av ukorrekt betjening. 

Også mislykket innkobling av driftsklar kraftsystemenhet, når det er nødvendig med 

vedlikeholdstiltak før nytt forsøk, regnes som driftsforstyrrelse4.  

En driftsforstyrrelse kan inneholde én eller flere feil på ulike komponenter. Driftsforstyrrelser 

kan medføre avbrudd i forsyningen til sluttbrukere, men ikke nødvendigvis. Dette avhenger i 

stor grad av nettstruktur, samt hvilke anleggsdeler driftsforstyrrelsen oppstår i. 

3.1 Leveringspålitelighet 
Figur 1 viser utviklingen av leveringspåliteligheten fra 1997 til 2016. Leveringspåliteligheten 

nasjonalt var 99,987 % i 2016. Leveringspåliteligheten på landsbasis er godt over 99,96 % for 

alle år tilbake til 1997. Total mengde ikke levert energi i 2016 var 14,875 GWh basert på 

avbrudd med varighet over 3 minutter. 

Spesielt kraftige uvær i enkeltregioner påvirker leveringspåliteligheten også på landsbasis. 

Dette synlig i årene fra 2011 til 2015. En sammenfatning av hendelser som har påvirket 

leveringspåliteligheten de siste årene er gitt i [9]. Generelt er det flere faktorer som påvirker 

statistikken over leveringspålitelighet utover vær- eller lastforhold. I 2001 innførte NVE KILE5-

ordningen som gir nettselskapene incentiver til å redusere antall og varighet på avbrudd. 

Statistikken er i tillegg påvirket av hvor nøyaktig avbrudd blir registrert hos nettselskapene. 

Figur 2 viser utviklingen i antall og varighet av langvarige avbrudd for sluttbrukere i Norge. 

Avbruddshyppighetene blir beskrevet ved hjelp av avbruddsindikatorer som er standard i de 

fleste europeiske land. Indikatorene inkluderer både varslede og ikke varslede avbrudd. 

Avbruddene deles inn i kortvarige avbrudd som er avbrudd med varighet opp til og med 3 

minutter, og langvarige avbrudd som er avbrudd med varighet lengre enn 3 minutter. 

I 2016 opplevde hver sluttbruker i snitt 0,3 planlagte langvarige avbrudd, og 1,6 langvarige 

avbrudd som ikke var varslet. 61 % av alle sluttbrukerne i Norge opplevde minst ett avbrudd på 

over 3 minutter når man inkluderer varslede og ikke varslede avbrudd. I tillegg til langvarige 

avbrudd opplevde sluttbrukerne nasjonalt i snitt 1,7 avbrudd på under 3 minutter. Antall 

avbrudd, og varigheten på avbrudd varierer mellom nettselskap, men også internt i ulike 

                                                           

4 Definisjon av driftsforstyrrelse er gitt i leveringkvalitetsforskriften § 1-4 punkt 10. 
5 KILE – kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi. Se nve.no: www.nve.no - 

Kvalitetsincentiver 

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/okonomisk-regulering-av-nettselskap/reguleringsmodellen/kvalitetsinsentiver/
https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/okonomisk-regulering-av-nettselskap/reguleringsmodellen/kvalitetsinsentiver/
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områder innenfor samme nettselskap. I Oslo opplevde 27 % av sluttbrukerne å bli berørt av 

langvarig avbrudd, mens det samme tallet til sammenligning var 87 % i Sogn og Fjordane.  

 

Figur 1: Leveringspålitelighet6 for årene 1997 – 2016 (langvarige avbrudd > 3min).  

 

 

Figur 2: Avbruddsindikatorer for årene 2007 – 2016 (langvarige avbrudd > 3min). 

 

Tabell 1 viser på hvilket nettnivå sluttbrukerne som har opplevd avbrudd er tilknyttet og på 

hvilket spenningsnivå feilen oppstod. Her kommer det tydelig frem at hovedkilden til avbrudd 

for vanlige husholdninger, som er tilknyttet lavspent distribusjonsnett, er feil som oppstår i det 

                                                           

6 Leveringspålitelighet: (Levert energi - Ikke levert energi) / Levert energi 
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høyspente distribusjonsnettet, det vil si anlegg med spenning fra 1 kV til og med 22 kV. 

Planlagte utkoblinger i distribusjonsnettet gjøres i hovedsak i tidsrommet fra kl. 09-14 [10]. 

 

Tabell 1: Ikke levert energi i 2016 fordelt på spenningsnivå hvor driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling 
inntreffer og nettnivå hvor avbrutt sluttbruker er tilkoblet. 

Ikke levert energi 

(ILE) i kWh 

Nettnivå sluttbruker som opplevde avbrudd var tilknyttet 

Trans-
misjons-

nett 

Regional
-nett 

Høyspent 
distribusjon 

- luft 

Høyspent 
distribusjon -  

blanda 

Høyspent 
distribusjon -  

kabel 

Lavspent 
distribusjon 
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420kV 18 925  215  1  475  1 214  55 232  

220-300kV - -    126  3 548  1 354  55 771  

132kV - 507 510  314  564  23 816  386 446  

33-110kV - 93 390  3 426  180 426  10 520  899 022  

1-22kV - -    11 597  36 871  32 435  11 900 566  

< 1kV - -    7  83  99  651 347  

 

Figur 3 gir mengde ikke levert energi fordelt på hvilket spenningsnivå årsaken til avbrudd 

inntreffer for perioden 2002 – 2016. Mellom 70 – 85 % av mengden ikke levert energi skyldes 

hendelser i det høyspente distribusjonsnettet. Unntaket er for 2011 og 2013 hvor uvær og 

enkelthendelser ga utfall av 420 kV linjer.  

 

Figur 3: Ikke levert energi (ILE) fordelt på spenningsnivå og hvor driftsforstyrrelse/ikke varslet avbrudd (IV) eller 
planlagt utkobling/varslet avbrudd (V) inntreffer for årene 2002 – 2016 (langvarige avbrudd > 3min).  

De aller fleste driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i distribusjonsnettet gir avbrudd hos 

sluttbrukere, i motsetning til driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i regional- og 

transmisjonsnettet. Samtidig kan enkelthendelser i regional- og transmisjonsnettet i større 

grad medføre store konsekvenser for total mengde ikke levert energi enn enkelthendelser i 

distribusjonsnettet. Konsekvensene som følger av enkeltfeil i 220 – 420 kV nettet vil variere 

med hvor og når de inntreffer. I 2013 ble det tydelig hvor stort utslag utfall av 

transmisjonsnettet kan gi i avbruddsstatistikken. 30 % av den ikke leverte energien i 2013 

skyldtes utfall av en transmisjonsnettslinje som medførte redusert forbruk ved Ormen Lange-
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anlegget i tre dager. Årsak til driftsforstyrrelser, og områder med redusert driftssikkerhet er 

videre beskrevet i henholdsvis avsnitt 3.2 og 6.1. 

Om dataunderlaget 

Nettselskapene registrer og rapporterer årlig avbruddsdata til NVE. Avbruddsdataene gir 

informasjon om utviklingen i antall og varighet av avbrudd som sluttbrukere opplever. For å 

sikre at feil og avbrudd registreres og rapporteres på en konsekvent måte skal nettselskapene 

bruke et system som heter FASIT7.  Det har vært obligatorisk å rapportere avbrudd som skyldes 

hendelser i høyspenningsnettet fra 1995. NVE utarbeider årlig avbruddsstatistikk basert på 

innrapporterte data fra selskapene8. Det gis med jevne mellomrom også ut statistikk over 

leveringspåliteligheten i Europa9 hvor leveringspåliteligheten sammenlignes mellom de ulike 

landene.  

3.2 Driftsforstyrrelser innenlands 
Figur 4. viser historisk utvikling for antall driftsforstyrrelser fordelt på varighet på avbrudd i 

regional- og transmisjonsnettet. I 2016 var det 9443 driftsforstyrrelser i det høyspente 

distribusjonsnettet, hvorav 99,66 % av driftsforstyrrelsene medførte avbrudd. Dette er på nivå 

med snittet de siste årene. For regional- og transmisjonsnettet var det 812 driftsforstyrrelser, 

hvorav 30,4 % medførte avbrudd.  

Antall driftsforstyrrelser og andelen som førte til avbrudd blir færre jo høyere man kommer i 

spenningsnivå. I regional- og transmisjonsnettet driftes nettet mange steder i en masket 

nettstruktur med tosidig forsyning eller automatiske omkoblingsmuligheter. I 

distribusjonsnettet drives nettet i større grad radielt, hvor et punkt i nettet kun er forsynt 

gjennom en ledning. I tillegg vil høyden og størrelser på master og avstand mellom fasene øke 

med høyere spenningsnivå. Risiko for trefall på linjene eller fasesammenslag ved vind avtar 

med størrelsen på mastene.  

I Figur 5 viser utviklingen i årsak for driftsforstyrrelser10 i henholdsvis det høyspente 

distribusjonsnettet (1-22 kV) og i regional- og transmisjonsnettet (33 – 420 kV) nettet. Foruten 

avbrudd som følge av omgivelser11, har andelen driftsforstyrrelser som følge av feil på teknisk 

utstyr påvirket statistikken i større grad. Det er i tillegg en stor andel driftsforstyrrelser der 

årsak ikke er klarlagt.  

Andelen avbrudd som følge av driftspåkjenninger og konstruksjon og montasje har hatt en 

økende betydning de siste ti årene. Dette kan forklares med økt utnyttelse av kraftnettet og 

økt byggeaktivitet i transmisjonsnettet. Samtidig vil driftsforstyrrelser kunne ha en 

                                                           

7 FASIT (Feil og avbruddsstatistikk i totalnettet) er et standardisert registrerings- og rapporteringssystem 

for feil og avbrudd i kraftsystemet, se www.fasit.no. 
8 Årsrapporter Avbruddstatistikk, tilgjengelig på www.nve.no - Avbruddstatistikk 
9 CEER – Benchmarking Report on Electrical Quality of Supply, tilgjengelig på www.nve.no - 

Avbruddstatistikk  

10 I FASIT-systemet kan driftsforstyrrelser registreres med ulike kategorier for utløsende årsak, disse er: 

omgivelser, mennesker, driftspåkjenninger, teknisk utstyr, konstruksjon/montasje, tidligere feil og årsak 

ikke klarlagt. 
11 Hver av kategoriene har ulike underkategorier, og «omgivelser» har følgende mulig underkategorier: 

tordenvær, vind, snø/is, frost/tele, vann/nedbør/fukt, salt/forurensing, fremmedlegemer, fugl/dyr, 

vegetasjon, setninger, ras, brann/eksplosjon, annet og ukjent. 

http://www.fasit.no/
https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/leveringskvalitet/leveringspalitelighet/avbruddsstatistikk/
https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/leveringskvalitet/leveringspalitelighet/avbruddsstatistikk/
https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/leveringskvalitet/leveringspalitelighet/avbruddsstatistikk/
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sammensatt årsakssammenheng. Økt utnyttelse av kraftnettet og økende mengde uvær vil 

kunne gi slitasje på teknisk utstyr, selv om det ikke nødvendigvis vil være utløsende årsak. 

 

 

Figur 4: Antall driftsforstyrrelser 33 - 420 kV i perioden 1996 – 2016 fordelt på varighet av avbruddet. 

 

 

Figur 5: Mengde ikke lever energi (ILE) på grunn avdriftsforstyrrelser i perioden 2006 – 2016 fordelt på 
hovedårsak, og leveringspålitelighet i perioden inkludert og ekskludert data fra avbrudd på grunn av feil og 
utkoblinger i lavspenningsnettet. 

Figur 6 viser hovedårsak for driftsforstyrrelser i 2016. Spesielt i det høyspente 

distribusjonsnettet er det en stor andel med driftsforstyrrelser som er kategorisert som 

annet/ikke klarlagt. Dette er i hovedsak driftsforstyrrelser hvor årsak ikke er angitt. I perioden 
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2009 - 2016 var 24 % av driftsforstyrrelsene i det høyspente distribusjonsnettet ikke klarlagt, 

mens tilsvarende tall er 11 % i regional- og transmisjonsnettet. Generelt er andelen ikke-

klarlagte driftsforstyrrelser synkende med økende spenningsnivå. 

 

Figur 6: Årsak til driftsforstyrrelser i 2016 fordelt på underkategorier. Mengde ikke levert energi (ILE) og antall 
driftsforstyrrelser (ant. DF) er delt i høyspent distribusjonsnett (1 - 22kV) og regional- og transmisjonsnett (33 - 
420 kV). 

Figur 7 viser antall driftsforstyrrelser og mengde ikke levert energi, fordelt per underkategori 

for omgivelser fordelt på vinter-, vår-, sommer- og høstmånedene. Både driftsforstyrrelser som 

har og ikke har medført avbrudd for sluttbrukere er med i oversikten. Oversikten over de ulike 

omgivelseskategoriene fordelt over året viser hvordan enkeltstormer påvirker kraftsystemet. 

Stormene Tor i januar og Urd i desember (vinter) førte til mange driftsforstyrrelser, og store 

mengder ikke levert energi på grunn av sterk vind. Stort snøfall i Agderfylkene ga trefall og 

store mengder ILE på grunn av vegetasjon i november (høst). 

 

Figur 7: Antall driftsforstyrrelser og Ikke levert energi (ILE)  hvor omgivelser er årsak til driftsforstyrrelse fordelt 
på underkategorier for omgivelser på 1- 420 kV for 2016. 

Figur 7 viser videre at forholdet mellom antall avbrudd og mengden ikke levert energi er ulikt 

avhengig av årsaken til driftsforstyrrelsen. Ved driftsforstyrrelse som følge av vind eller 
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vegetasjon må mannskap ofte ut for å fjerne vegetasjon som fører til kortslutninger, eller 

havarerte master som følge av vind eller is, og det vil normalt ta lengre tid å gjenopprette drift. 

Til sammenligning vil det normalt kunne ta kortere tid å gjenopprette drift dersom årsaken er 

tordenvær eller fugl, ettersom nettet automatisk vil kunne gjeninnkobles ved utfall, såkalt GIK. 

Også lastforhold i nettet vil kunne påvirke forholdet mellom antall driftsforstyrrelser og 

mengde ikke levert energi. 

Statistikken vil også påvirkes av hvordan nettselskapene registrerer feil. I tillegg kan det være 

en sammenheng mellom de ulike feilårsakene. En vil gjerne se en større andel 

driftsforstyrrelser fra vegetasjon i perioder med mye vind.  Et tre som faller på en linje i storm 

kan bli registrert som vegetasjon eller vind ettersom det var vinden som blåste treet over 

ende. En ny oppdatert versjon av rapporteringssystemet er under utvikling, noe som vil bidra 

til mer konsistent registrering av feilårsak12.  

Driftsforstyrrelser som følge av omgivelser vil variere fra år til år, på lik linje med været. 

Nettselskapene kan i mindre grad påvirke de forholdene som er tilstede i omgivelsene, men 

kan ved planlegging av nye anlegg forsøke å unngå utsatte områder. Der det ikke er mulig å 

redusere årsakene til påvirkning fra omgivelser, kan risikoen reduseres gjennom effektivt 

vedlikehold, rasjonelle reinvesteringer og gode beredskapsplaner for å sørge for at negativ 

påvirkning på kraftsystemet fra omgivelsene får så liten konsekvens som mulig. Dette 

inkluderer trasérydding, tilstrekkelig robust dimensjonering og tilfredsstillende beredskap. 

Driftsforstyrrelsene som har årsak teknisk utstyr kan selskapene påvirke gjennom effektivt 

vedlikehold og rasjonelle reinvesteringer. 

Figur 8 viser antall feil per 100 km luftlinje, 100 km kabel og per hundrede transformator 

fordelt på spenningsnivå for 2016 og i snitt siden 2007.  

 

Figur 8: Antall feil per 100 km kraftlinje / 100 km kabel / 100 transformatorer. 

Luftlinjer er utsatt for påvirkning fra omgivelsene i større grad enn transformatorer og kabler, 

og antall feil på luftlinjer vil derfor øke dersom antall driftsforstyrrelser som skyldes omgivelser 

øker. For luftlinjer er det normalt omtrent like mange varige feil som forbigående. Det er ingen 

klar trend når det gjelder antall feil per 100 km luftlinje de siste 20 årene. 

                                                           

12 «Neste generasjon FASIT», utviklingsprosjekt eid av Energi Norge, hvor SINTEF er utførende. 

Prosjektet vil gi kravspesifisering av nytt FASIT-program tilrettelagt for utnyttelse av AMS og annen 

teknologi for effektivisering av feil- og avbruddsregistreringen. Ny programvare skal tas i bruk 1.1.2019. 
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I distribusjonsnettet er i overkant av 40 % av ledningene kablet. Her har antall feil vært rundt 

to feil per 100 km kabel det siste tiåret, men med en noe synkende tendens siden 2012. Også i 

2016 var feilhyppigheten lavere enn snittet. Siden kablene ligger i bakken eller sjøen er disse i 

stor grad beskyttet mot omgivelsene. Dersom det først oppstår feil på en kabel vil 

reparasjonstiden bli lenger. De aller fleste feil på kabel er varige feil som vil ha behov for 

reparasjon. 

Transformatorer har på samme måte som kabler i hovedsak varige feil, dersom det oppstår 

feil. Feilene rapportert for trafoer kan være feil med selve trafoen, eller i trafoens 

tilknytningspunkter.  

På høyere spenningsnivåer vil feil i transformatorer (krafttransformatorer) være svært 

alvorlige, og kunne innebære langvarige utfall. Ikke minst er det ofte komplisert å transportere 

krafttransformatorer på grunn av vekt og eller beliggenhet for trafoene. Krafttransformatorer 

blir derfor særskilt fulgt opp gjennom pliktig innrapportering av data til en tilstandsdatabase, 

krav om olje- og gassanalyser av transformatorolje, og tilsyn med reparasjonsberedskap og 

reserver for de mest kritiske transformatorene. 

Mengden transformatorer i distribusjonsnettet (fordelingstransformatorer) er adskillig høyere 

enn i regional- og transmisjonsnettet, men konsekvensene ved feil på fordelingstrafoer er 

mindre. Ved feil på en fordelingstrafo vil det i hovedsak kun være sluttbrukere tilknyttet 

fordelingstrafoen som vil oppleve avbruddet. 80 % av feil på fordelingstrafoer har vært varige 

de siste ti årene. Sammenlignet med trafoer på høyere spenningsnivåer er det mindre 

komplisert å skifte ut fordelingstrafoer, og ha tilgjengelige trafoer på lager.  

Om dataunderlaget 

Alle konsesjonærer skal analysere og rapportere alle driftsforstyrrelser i eget regional- og 

transmisjonsnett og i tilknyttede produksjonsenheter til systemansvarlig. Videre skal alle 

konsesjonærer analysere og årlig rapportere alle driftsforstyrrelser i eget høyspent 

distribusjonsnett til systemansvarlig13. Statnett gir årlig ut statistikker14 over driftsforstyrrelser 

på spenningsnivåene 1 - 22 kV og 33 - 420 kV. Disse statistikkene fokuserer på feilårsak, fordelt 

på feil i komponenter, bakenforliggende årsaker samt tidspunkt for når driftsforstyrrelser 

oppstår.  

3.3 Større hendelser 
Her følger en oversikt over de mest omfattende hendelsene og påfølgende driftsforstyrrelsene 

i kraftsystemet i 2016. Oversikten er basert på rapporteringsplikten NVE har pålagt KBO-

enhetene om ekstraordinære situasjoner, og rapportering fra Statnett [1]. 

 Ekstremværet Tor traff, først og fremst, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og 

Romsdal fredag 29. januar 2016. Det ble registrert middelvind over orkan styrke flere 

steder og ved Kråkenes fyr registrerte man den sterkeste middelvind som er målt i 

Norge, 48,9 m/s. Det ble flere steder målt ekstreme vindkast, med hastigheter over 60 

m/s. Det ble rapportert om omtrent 184 000 avbrudd. En uvanlig høy andel av disse 

har imidlertid vært forbigående og konsekvensene av Tor viste seg å være mindre enn 

                                                           

13 Systemansvarsforskriften § 22 
14 Statnett – Årsstatistikk, driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoblinger, tilgjengelig på www.statnett.no 

- Nedlastningssenter  

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Feilstatistikk/
http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Feilstatistikk/
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det man kunne forvente av et ekstremvær med svært høye vindhastigheter flere 

steder. Det var under 1000 avbrudd som varte lengre enn 24 timer. NVE har 

sammenlignet erfaringene etter ekstremværet Tor med erfaringene etter Dagmar15, 

for å se hvilke tiltak som bidrar mest til å gjøre kraftforsyningen mer robust overfor 

ekstremvær. Det viser seg imidlertid at det uventet lave antallet svært langvarige 

strømbrudd hovedsakelig skyldtes at færre trær enn forventet veltet eller knakk. 

Hovedforklaringen til dette ser ut å være at skogen under Tor ble truffet fra færre 

vindretninger mens vinden har vært kraftig nok til å ha skadepotensiale, samtidig som 

sørvestlig vindretning fremstår som mer gunstig enn rent vestlig vind. De totale 

kostnader for nettselskapene er vurdert til 41 millioner kroner16.  

 Uvær medførte utfall av 420 kV Viklandet – Ørskog den 2. februar 2016. Utfallet førte 

til avbrudd av 200 MW i forsyningen til Sunnmøre og Nordfjord i inntil 15 minutter. 

 Den 20. mars oppsto det brann i en transmisjonsnettransformator på Viklandet. 

Brannen medførte avbrudd i forsyningen til Hydro Aluminium Sunndalsøra og 

Nyhamna i 1 time. 

 Koblingsanlegget på Øvre Årdal har ila. 2016 vært utsatt for to feil, den første i 

forbindelse med ekstremværet Tor og den andre 15. juni. Begge ganger oppsto det til 

dels langvarige avbrudd i forsyningen til Hydro Aluminiums anlegg.  

 En kabelfeil på Sylling – Tegneby den 20. juni medførte redusert kapasitet mellom 

prisområde NO1 og SE3, samt forandringer av planlagte driftsstanser i Sør-Norge. 

Forbindelsen ble koblet inn med ny reservekabel 13. oktober, men det forventes at 

kapasiteten vil være redusert frem til høsten 2017. 

 Utfall av Guolas – Ullsfjord på grunn av jordfeil medførte avbrudd for Tromsø by i 15 

minutter. 

 I starten av november 2016 ble Sørlandet og kysten av Telemark og Vestfold utsatt for 

et værsystem som kalles kystkonvergens. Dette gir kraftig nedbør på kort tid og er et 

kjent og gjentakende fenomen for regionen. I Aust-Agder ble det gjort observasjoner 

om snøfall på 100 – 143 cm under hendelsen. Mange steder var snøen våt, hvilket 

medførte tung snø- og islast på kraftledninger og trær. NVE har mottatt rapport fra to 

nettselskaper, som til sammen hadde over 86 000 avbrudd under hendelsen. Av disse 

opplevde flere enn 6000 av sluttbrukerne avbrudd med varighet lengre enn 24 timer. 

Det estimeres at omtrent 15 % av avgangene i det høyspente distribusjonsnettet til 

disse selskapene i ulik grad ble påvirket av hendelsen. NVE anser fallende trær som 

den største enkeltrisikoen for at det skal oppstå svært langvarige avbrudd. En 

interessant observasjon som begge selskapene gjorde er imidlertid at det var 

utfordringer med løvtrær. Disse har ikke falt på ledningene, slik bartrær gjør, men er 

bøyd inn i kraftledningstraseene. 

 Ekstremværet Urd rammet Vestlandet sør for Stad den 25. og 26. desember. Langs 

kysten oppsto det middelvinder tilsvarende sterk storm eller orkan. Den foreløpige 

rapporteringen til NVE tilsier at Urd forårsaket 150 000 avbrudd.  

                                                           

15 NVE-rapport 41-2017 Erfaringer fra ekstremværet Tor   

 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_41.pdf
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 Store deler av Helgeland ble den 30. desember rammet av avbrudd på grunn av feil i 

132 kV nettet. Varigheten var 1 time. 

Hovedårsaken til at ekstremvær fører til så mange og langvarige avbrudd er det store antallet 

samtidige feilhendelser. De feilhendelser som inntreffer kan være av ulik karakter, men 

mesteparten skyldes trær eller vegetasjon som faller på uisolerte luftledninger, tordenvær 

eller oppbygging av snø, is og salt på kraftanlegg. Dette utgjør totalt sett en kraftig belastning 

på selskapenes reparasjonsberedskap. Under noen former for ekstremvær er det ikke 

forsvarlig å sende ut personell for å utføre reparasjoner eller manuelle omkoblinger. Dette 

bidrar til å forsinke gjenopprettingen i forbindelse med ekstremvær. 

3.4 Separatområder 
Separatområder oppstår hvis deler av nettet blir frakoblet det øvrige synkronområdet. Det vil 

oftest oppstå i områder med svak kobling mot omkringliggende nett. Separatdrift kan være 

planlagt eller oppstå som følge av feil eller uforutsette hendelser. Statnett har registrert ni 

tilfeller av separatdrift som følge av feiltilstander i 2016 [1]: 

 8. januar kl. 21:34. Utfall 300 kV Rendalen – Balbergskaret trolig på grunn av ising, med 

påfølgende transittoverskudd med utfall (132 kV Rendalen - Engerdal) som medførte 

separatdrift. Rendalen kjørte frekvens. 70 MW utfall av last. Varighet 31 min. 

 11. januar kl. 20:37. Utfall av 66 kV Fåberg - Lunde grunnet trefall på linja. 

Hunderfossen kjørte frekvens. 5 MW utfall av last. Varighet 3,5 timer. 

 29. januar kl. 17:18. Utfall av 132 kV Ø. Årdal - Årdalstangen grunnet feil i SF6-anlegg i 

Ø. Årdal. Ingen utfall av last. Naddvik kjørte frekvens. Varighet 5,5 timer. 

 29. januar kl. 17:18. Utfall 300 kV Refsdal-Modal og 5 min etterpå 300 kV Sogndal-

Aurland 1. Smelteverket i Øvre Årdal var ute pga. feil. Ingen utfall av last. Faset 

sammen mot Aurland 1. Fortun kraftverk kjørte frekvens. Varighet 19 min. 

 15. juni kl. 19:58. Utfall av 132 kV Ø. Årdal - Årdalstangen grunnet feil i SF6-anlegg i Ø. 

Årdal. Ingen utfall av last. Naddvik kjørte frekvens. Varighet 14 timer. 

 16.juni kl. 16:49. Utfall av 132 kV Adamselv-Lakselv grunnet lynnedslag gav 

separatområde fra Adamselv til Varangerbotn. Overgang til separatområde medfører 

uønsket utfall av noe produksjon og forbruk pga. feil i vern og 

gjeninnkoblingsautomatikk. Adamselv-Lakselv kom inn på automatisk gjeninnkobling.  

 6.juli kl. 18:58. Utfall av Kvænangen- Alta Trafo 1 og 2 grunnet lynnedslag gav 

separatområde fra Alta til Varangerbotn. Melkøya og Goliat koblet seg fra nettet og 

resterende kraftproduksjon regulerte korrekt ned overskuddet i området. Ledningene 

kom inn på automatisk gjeninnkobling etter ca. 1 minutt.  

 17. august kl. 10:46. Utfall 300 kV Dale - Evanger. Hove kjørte frekvens, ikke 

tilfredsstillende frekvens, opp imot 52 Hz, skapte også høye spenninger på 132 og 50 

kV under Evanger. Varighet 20 min. 

 30.desember kl. 23:11 Utfall 132 Nedre Røssåga-Svabo 1 på grunn av feil i en 

måletransformator i N. Røssåga samtidig med fasebrudd og jordfeil i 132 kV nettet til 

Helgeland Kraft. Medfører separatområde fra Svabo til Glomfjord med påfølgende 

spenningskollaps og mørklegging. Nettet var gjenoppbygd etter ca. 45 minutter. 
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3.5 Etablering av beredskapslager  
Reparasjonsberedskap innebærer tilgang på kompetanse, reservemateriell og utstyr for å 

reparere raskt. Noen av de viktigste komponentene i kraftsystemet har lang leveringstid; fra 

flere måneder til år. Det er derfor et krav i beredskapsforskriften at det skal være rask og sikker 

tilgang til reservemateriell. Tilgangen sikres ved at KBO-enhetene har materiell på eget lager 

eller har avtale med andre. Beredskapsmateriell som står til disposisjon for alle KBO-enhetene, 

gis positiv særbehandling i inntektsreguleringen [11]. Materiellet skal registreres i REN17s 

beredskapsdatabase (tidligere eBeredskap). 

NVE gjennomførte i 2014-2015 skriftlig tilsyn med eiere av sjøkabler i regional- og 

transmisjonsnettet. Det ble påvist vesentlige mangler i tilgangen på reserver for kabelskjøter, 

endeavslutninger og kabellengder. Det ble gitt så mange pålegg om anskaffelse av reserver, at 

selskapene fant det hensiktsmessig å gå sammen om et beredskapslager. Lageret 

administreres av REN Sjøkabelberedskap AS. Selve lagerbygningen og reservemateriellet 

organiseres som sameier der hver deltager står for sin relative andel. Mens sjøkabler tidligere 

var skreddersøm for hvert enkelt anlegg, er det nå valgt et lite antall standardiserte typer. 

Dette gir betydelige besparelser. 

Lageret bygges på Stord, og det blir på 2 500 m2. Det kan romme 1 600 tonn kabler. Samlet 

investeringsramme er på 230 millioner kroner. Det anskaffes 70 km kabel med 

termineringsutstyr for regional- og distribusjonsnettet. Dette vil gi beredskapsdekning for 

1 200 sjøkabelanlegg. Samlet besparelse i forhold til om hvert enkelt selskap skulle dekket eget 

behov, er anslått til nærmere én milliard kroner. Samtidig reduseres effektiv reparasjonstid 

fordi ordningen også inkluderer reparasjonskompetanse og maritime operasjoner. 

Arbeidet med et sjøkabellager anses som så vellykket at KBO-enhetene er i gang med å 

vurdere andre områder der et felles beredskapslager kan gi raskere reparasjoner og samtidig gi 

besparelser. Det som nå vurderes, er reserver til transformatorer og til gassisolerte 

koblingsanlegg. 

 

Figur 10: Illustrasjon av beredskapslager for sjøkabelanlegg. (©REN) 

                                                           

17 REN AS (Tidligere Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS) eies av 61 nettselskap, og samtlige 

distribusjonsselskap i Norge er medlemer/kunder. REN AS arbeider med standardisering og 

bransjeretningslinjer for bransjen. REN Sjøkabelberedskap AS eies av REN AS. 
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3.6 Driftsforstyrrelser og redusert overføringskapasitet 
på utenlandsforbindelsene 

Mellom Norge og utlandet er det kraftoverføringsforbindelser med både vekselspenning og 

likespenning. Vekselspenningsforbindelsene til utlandet går hovedsakelig til Sverige18, men 

også til Finland19. Dette er forbindelser innad i det nordiske synkronområdet. I tillegg er ett 

aggregat i Boris-Gleb kraftverket i Russland tilknyttet det nordiske synkronområdet. 

Fra Norge er det likestrømsforbindelser til det synkrone kraftsystemet i kontinental-Europa. 

Disse forbindelsene er Skagerrak 1 – 4 som går til Jylland, og NorNed til Nederland. 

Likestrømskablene har en samlet utvekslingskapasitet på 2 400 MW.  

Utenlandsforbindelsene har stor betydning for kraftsystemet og det er generelt viktig med høy 

tilgjengelighet på disse. Dette gjelder både AC- og DC-forbindelsene. Faktisk tilgjengelighet har 

betydning for integrering av markedene og gjensidig effektiv bruk av ressurser over 

landegrensene. 

Dersom svært langvarige utfall inntreffer i kombinasjon med en svak hydrologisk balanse, vil 

det kunne ha betydning for forsyningssikkerheten. Når kabelforbindelsene er i stabil drift, vil 

utetiden i all hovedsak skyldes planlagt vedlikeholdsarbeid. Feil på utenlandsforbindelsene vil 

imidlertid normalt ikke medføre avbrudd for sluttbrukere.  

Årlig tilgjengelighet20 på kablene fra 2009 er gitt i Figur 9. Tilgjengeligheten på 

likestrømskablene siden de ble idriftsatt er [1]: 

 Skagerrak 1 + 2: Gjennomsnittlig tilgjengelighet på 95,4 % for perioden 1976 – 2016.  

 Skagerrak 3: Gjennomsnittlig tilgjengelighet på 86,79 % for perioden 1993 – 2016. 

 Skagerrak 4: Gjennomsnittlig tilgjengelighet på 96,65 % for perioden 2015-2016.  

 NorNed: Gjennomsnittlig tilgjengelighet på 88,21 % for perioden 2008 - 2016.  

Tilgjengelig handelskapasitet over kabelforbindelsene til utlandet avhenger ikke bare av 

tilgjengeligheten på kablene. Kapasiteten i nettet innenlands kan også sette begrensninger på 

mulig flyt på kablene. 

                                                           

18 Seks forbindelser til Sverige: Halden – Skogseter, Hasle – Borgvik, Eidskog – Charlottenberg, Nea – 

Järpströmmen, Ofoten – Ritsem, Sildvik – Tornehamn, Nedre Røssåga - Ajaure 
19 Én forbindelse til Finland: Varangerbotn - Ivalo 

20 Tilgjengelighet på likestrømsforbindelsene i driftsfasen måles i henhold til «Cigre`s protocol for 

reporting the operational performance of HVDC transmission systems 14- 97 (Wg 04)».  
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Figur 9: Tilgjengelighet på likestrømskablene. Kilde [1] 

Gjennomsnittlig tilgjengelig handelskapasitet med utlandet for likestrøms- og 

vekselstrømsforbindelsene samlet var 76 % for eksport og 82 % for import i 2016. Kapasitetens 

tilgjengelighet i gjennomsnitt per handelskorridor er gitt i Figur 10 og Tabell 2. 

Varighetskurver for 2016 for reduserte handelsgrenser mellom de ulike budområdene innad i 

Norge, og til Sverige, Danmark og Nederland er presentert i [1]. I all hovedsak skyldes 

reduserte handelskapasiteter planlagt utkopling som følge av arbeid med å utbedre nettet på 

Sørlandet (Vestre Korridor). Under er årsak til reduserte handelsgrenser og tilgjengelighet for 

utenlandsforbindelsene i 2016 gitt i korte trekk. 

 NO2-NL: Redusert i forbindelse med flere utkoblinger på Sørlandet i juli. Forbindelsen 

var planlagt utkoblet i september men også redusert på grunn av feil på nederlandsk 

side. 

 NO2-DK1: Flere planlagte utkoblinger på Sørlandet har redusert kapasiteten, spesielt i 

perioden mai til september. I tillegg har det også vært planlagte utkoblinger på selve 

forbindelsen.  

 NO1-SE3: Redusert fra slutten av juni til midten av oktober på grunn av kabelfeil på 

Sylling-Tegneby. Etter installasjon av reservekabel var det fortsatt reduksjoner ut året. 

Også redusert på grunn av planlagte utkoblinger i juni og august. Importkapasiteten 

ble redusert av Svenska Kraftnät på grunn av snitt internt i Sverige. 

 NO2-NO5: Lite redusert på grunn av planlagte driftsstanser. Kapasiteten har 

hovedsakelig vært begrenset innenfor normalt variasjonsområde for å korrespondere 

med fysisk flyt.  

 NO2-NO1, NO5-NO1: Hovedsakelig redusert i forbindelse med feilen på Sylling-

Tegneby, både før og etter installasjon av reservekabel.  

 NO3-SE2, NO4-SE1, NO4-SE2: Redusert på grunn av feil på Tunnsjødal-Marka i februar. 

Ellers hyppige reduksjoner fra mars grunnet mange utkoblinger i Midt-Norge.  
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Figur 10: Kapasitetstilgjengelighet på utenlandsforbindelsene i 2016.Basert på [1].  

 

Tabell 2: Kapasitetstilgjengelighet på utenlandsforbindelsene i 2016 [1]. 

Handels-
korridor 

Eksport Import 

Maks. 
kap.[MW] 

Kapasitetens 
tilgjengelighet, i 

gj.snitt [%] 

Markedets 
utnyttelse av 
tilbudt kap. 

[%] 

Maks. 
kap.[MW] 

Kapasitetens 
tilgjengelighet, i 

gj.snitt [%] 

Markedets 
utnyttelse av 
tilbudt kap. 

[%] 

NO1-SE3 2145 67 % 63 % 2095 86 % 6 % 

NO3-SE2 600 98 % 26 % 1000 73 % 30 % 

NO4-SE2 250 34 % 74 % 300 44 % 9 % 

NO4-SE1 700 56 % 74 % 600 51 % 7 % 

NO2-DK1 1532 91 % 57 % 1532 96 % 12 % 

NO2-NL 723 87 % 76 % 723 97 % 5 % 
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4 Spenningskvalitet i det norske 
kraftsystemet 

Spenningskvalitet er et underbegrep av leveringskvalitet, og beskriver anvendeligheten av 

elektrisiteten. Å holde spenninger i nettet innenfor definerte grenser er avgjørende for god 

leveringskvalitet. Dårlig spenningskvalitet kan føre til redusert overføringskapasitet og økte 

nettap, redusert levetid på komponenter i kraftsystemet og funksjonsfeil eller havari på 

tilknyttede apparater. 

Spenningskvalitet kan deles i tre grupper avhengig av hvilken endring i spenningen som 

inntreffer: spenningens frekvens, spenningens effektivverdi og spenningens kurveform.  

Frekvensen er felles i hele det nordiske synkronområdet, og holdes på 50 Hz ved at TSOene 

balanserer produksjon, forbruk og utveksling av elektrisitet.  

Spenningens effektivverdi og kurveform er derimot lokale parametere som påvirkes av mange 

ulike forhold, som for eksempel kortslutninger, koblinger i nettet, lyn og ulike belastninger for 

å nevne noen.  

4.1 Frekvens 
I kraftsystemet må det til enhver tid være balanse mellom produksjon og forbruk, det vil si at 

det alltid må produseres like mye effekt som det forbrukes. Systemets frekvens er et mål for 

denne balansen og sier noe om avvik mellom produksjon og forbruk, samt import eller eksport 

inn og ut av systemet. Ved mer produksjon og import enn forbruk og eksport stiger 

frekvensen, og omvendt. I henhold til nordisk systemdriftsavtale skal frekvensen i det nordiske 

kraftsystemet normalt holdes innenfor 50 ± 0,1 Hz [12].  

4.1.1 Frekvenskvalitet 

Frekvens utenfor det fastsatte intervallet i systemdriftsavtalen betegnes som frekvensavvik og 

frekvenskvaliteten måles ved å registrere antall minutter med frekvensavvik. Frekvensavvik 

medfører mekaniske belastninger på generator- og turbinakslinger, at elektriske klokker går 

feil, at elektriske motorer opererer med feil hastighet og at harmoniske filtre ikke har den 

ønskede funksjonalitet [13].   

Det er Statnett som systemansvarlig sin oppgave å sørge for frekvensreguleringen og sikre 

momentan balanse i kraftsystemet til enhver tid. Fra 2014 har de nordiske TSOene operert 

med et måltall for akseptabel frekvenskvalitet på 10 000 minutter per år. I SO GL21 er det 

fastsatt et øvre tak for dette på 15 000 minutter per år. Det pågår nordiske aktiviteter for å 

komme frem til et måltall for frekvenskvalitet knyttet til normaldrift og større hendelser i 

kraftsystemet. 

Figur 11 viser utviklingen i antall minutter med frekvens utenfor normalfrekvensbåndet. I 2016 

ble det registrert over 13 600 minutter med frekvensavvik. Dette er det høyeste som er 

registrerte noen gang. Årsaken til det høye tallet for 2016 antas å være en kombinasjon av (1) 

                                                           

21 Kommisjonsfordning om etablering av en retningslinje for systemdrift (System Operation Guideline 

(SO GL). https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/system-

operation/Pages/default.aspx 
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ingen sekundærreserver i synkronsystemet i første halvår 2016, (2) mye vindkraft i systemet, 

med tilhørende stor variasjon i produksjonsnivå og (3) mange flaskehalser forhindret bruk av 

de raskeste reguleringsressursene i Norge og Nord-Sverige [14].  

Frekvenskvaliteten hadde en negativ utvikling fra 2006 og frem til 2011, og flatet ut i årene 

2012-2015. I tillegg til de nevnte, har det økende frekvensavviket flere andre årsaker. I 

årsrapport fra systemansvarlig peker Statnett på at hovedårsakene til det økte frekvensavviket 

de senere årene er avviklingen av nasjonal balanseregulering ved innføring av felles nordisk 

regulerkraftmarked, økt kabelkapasitet mot utlandet og dermed økt utveksling mellom det 

nordiske og omkringliggende systemer, økt effektivitet i det nordeuropeiske energimarkedet 

(økt spothandel, markedskopling), økt utnyttelse av det nordiske kraftnettet med drift 

nærmere maksimal overføringskapasitet, økt andel uregulerbar produksjon i det nordiske og 

omkringliggende systemer og frekvensoscillasjoner i det nordiske synkronområdet. Dette er 

nærmere beskrevet i [1]. 

 

Figur 11: Utviklingen for frekvenskvaliteten (minutter utenfor normalfrekvensbåndet) i perioden 2001-2016. 

4.2 Spenning 
I motsetning til frekvens påvirkes spenningen i hovedsak av lokale forhold. Alle nettselskap skal 

ha én eller flere spenningskvalitetsmålere i eget høyspentnett. Dette skal danne grunnlag for 

statistikk i nettselskapenes egne anlegg, brukes til informasjonsformål for egne nettkunder og 

er ikke minst også viktig for nettselskapene selv for optimal utvikling og drift av egne 

nettanlegg. 

4.2.1 Driftsspenninger i transmisjonsnettet 

Den nominelle spenningen til en nettkomponent er den spenningen som komponenten er 

betegnet eller identifisert ved22. Dette betyr ikke at komponentene til enhver tid vil driftes på 

den nominelle spenningen. Dersom spenningen over komponenter blir høyere enn hva de 

tåler vil dette kunne føre til skade på blant annet isolasjonen i komponentene. 

Nettkomponentene skal tåle spenninger som er høyere enn kontinuerlig maksimal 

driftsspenning. Hvor langvarige overspenninger en komponent vil tåle avhenger av varigheten 

og amplituden på overspenningen. 

Systemansvarlig kan sette krav til nye anlegg eller endring av eksisterende anlegg i, eller 

tilknyttet regional- og transmisjonsnettet. I Statnetts veileder til funksjonskrav i kraftsystemet 

                                                           

22 Leveringskvalitetsforskriften § 1-4(29) / Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 1-5 
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(FIKS) [15] er det beskrevet krav til spenninger og varigheter som Statnett opererer nettet 

etter, og som systemansvarlig legger til grunn at utstyr må tåle uten å falle ut av nettet. I 300- 

og 420 kV nettet er normal driftsspenning henholdsvis 297 kV og 415 kV [15]. Nettet og 

tilknyttede anlegg skal kontinuerlig håndtere driftsspenninger opp til 300 kV og 420 kV. I 

begrensede perioder skal anlegget tåle høyere spenningsverdier.  

For spenningsregulering kan systemansvarlig fastsette spenningsgrenser og grenser for 

utveksling av reaktiv effekt i regional- og transmisjonsnettet, i tillegg til at produksjonsenheter 

tilknyttet regional- og transmisjonsnettet skal bidra med reaktiv effekt innenfor enhetens 

tekniske begrensninger23.  

Statnett har siden 2008 ført statistikk over antall minutter de stasjonære driftsspenningene har 

vært over eller under grenseverdier i stasjoner Statnett eier i transmisjonsnettet. Statnett 

mottar varsel når spenningene går over 301 kV og 421 kV. 

I Region Sør har det i 2016 totalt vært 190 280 minutter med spenning over 301 og 421 kV i 

300- og 420 kV nettet. Det ble videre registrert 13 tilfeller der spenningen var over 305 kV og 

425 kV i mer enn 20 minutter. Stasjonsvis fordeling av spenningsvarsler i Region Sør er vist i 

Figur 12. Borgund forsynes radielt fra transmisjonsnettet, og står for den største andelen av 

spenningsvarslene. Varsler i Smestad og Sogn skyldes delt drift i stasjoner og mellom stasjoner 

som følge av feil og revisjoner i Stor-Oslo. 

I Region Nord har det i 2016 totalt vært 53 873 minutter med spenningsoverskridelser over 

301 og 421 kV. Dette har hovedsakelig vært på 420 kV sør for Salten. 

 

Figur 12: Stasjonsvis fordeling av spenningsvarsler over 301 og 421 kV i Region Sør. 

 

                                                           

23 Systemansvarsforskriften § 15 
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4.2.2 Spenningskvalitetsmålinger 

Tabell 3 viser gjennomsnittlig antall kortvarige underspenninger pr. målepunkt med registrerte 

kortvarige over- og underspenninger i 2016. Lav restspenning kombinert med lang varighet gir 

de mest alvorlige kortvarige underspenningene. Kortvarige underspenninger med varighet 

under 0,5 s og restspenning over 80 % vil sjelden få negative konsekvenser. 70 % av de 

kortvarige underspenningene i Tabell 3 er i denne kategorien.  

Tabell 3: Gjennomsnittlig antall kortvarige underspenninger pr. målepunkt med registrerte kortvarige over- og 
underspenninger i 2016. 

Restpenning 10 ms - 0,2 s 0,2 s - 0,5 s 0,5 - 1 s 1 - 5 s 5 - 60 s Totalt 

80 – 90 % 13,5 2,3 0,4 0,0 0,0 16,2 

70 – 80 % 3,4 0,9 0,2 0,0 0,0 4,5 

40 – 70 % 3,8 1,5 0,8 0,0 0,0 6,1 

5 - 40 % 1,1 0,6 0,5 0,1 0,0 2,3 

< 5 %24 0,5 0,6 0,2 0,2 0,0 1,5 

Totalt 22,3 5,9 2,1 0,3 0,0 30,6 

 

Spenningskvaliteten påvirkes av alle som har apparater tilknyttet nettet, av selskapet som 

drifter og vedlikeholder nettet, og ikke minst av nettets omgivelser. Særlig værforhold gjør at 

antall forstyrrelser kan variere mye fra år til år. Tallene som presenteres i denne rapporten gir 

et bilde av spenningskvaliteten i nett som omgir målepunkt selskapene selv har valgt å 

rapportere fra, og er ikke nødvendigvis representative for spenningskvaliteten i landet 

generelt.  

I Figur 13 er antall kortvarige under- og overspenninger rapportert pr. uke presentert for de tre 

årene NVE har samlet inn data. Antall målepunkter har økt fra 2014 til 2016. Det har generelt 

vært flere aktive målepunkter ved slutten av et rapporteringsår enn i begynnelsen av året. 

Toppene i figuren sammenfaller stort sett med ekstremvær, og om sommeren fører trolig høy 

lynaktivitet til en økning i antall kortvarige over- og underspenninger.   

                                                           

24 Spenninger under 5 % av avtalt spenningsnivå regnes som avbrudd i leveringskvalitetsforskriften, jf. § 

1-4 (1)  
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Figur 13: Antall rapporterte kortvarige underspenninger pr. uke for 2014-2016Om dataunderlaget 

Siden 2006 har det vært krav om at nettselskapene skal ha kontinuerlige målinger av spenning 

i eget høyspenningsanlegg. De kontinuerlige registreringene skal danne et grunnlag for 

statistikk i nettselskapenes egne anlegg, brukes til informasjonsformål for egne nettkunder og 

er ikke minst også viktig for nettselskapene selv for optimal utvikling og drift av egne 

nettanlegg.  

Rapportering av utvalgte spenningskvalitetsdata til NVE ble innført med virkning fra 1.1.2014. 

Målingene samles i én database, og herfra kan det hentes ut statistikk over kortvarige 

overspenninger, kortvarige underspenninger, korttids- og langtidsintensitet av flimmer og total 

harmonisk forvrengning (THD).  

Målepunktene skal dekke nettselskapets karakteristiske nettområder. For 2016 er det 

rapportert inn spenningskvalitetsdata fra til sammen 336 målepunkt. 60 % av målepunktene er 

i 22 kV-nett. Den geografiske fordelingen av målepunktene er vist i Figur 14. 

Datagrunnlaget for Tabell 3 og Figur 13 er de innrapporterte spenningsdataene fra 

nettselskapene. Det kan forekomme feil i måleseriene, eller feilregistreringer i apparatene 

(falske kortvarige underspenninger) som følge av metning i måletransformatorer i nett med 

isolert jord. Ca. 1/3 av de innrapporterte målepunktene er i nett med isolert jord.  
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Figur 14: Plassering av måleinstrumenter for kontinuerlig registrering av spenningskvalitet. Målepunkt med 
300-420 kV er markert med rødt, målepunkt med 33-132 kV er marker med blått, og målepunkt med 1-22 kV er 
markert med grønt. 

 

 

 

 

4.2.3 Spenningskvalitet hos sluttbrukere 

NVE samlet i 2016 inn omfanget av registrerte henvendelser om leveringskvalitet hos 117 

nettselskap. Innsamlingen er for perioden 1.1.2014 til 1. november 2016. Til sammen har 

selskapene mottatt 3638 henvendelser om spenningskvalitet i dette tidsrommet, hvorav det er 

påvist brudd på krav til én eller flere parametere i 40 % av tilfellene. Til sammenligning har NVE 

fattet vedtak i 4 saker om spenningskvalitet i samme periode. 

Figur 15 viser fordelingen av brudd på spenningskvalitetskrav. Kortvarige over- og 

underspenninger og spenningssprang utgjør til sammen nær 40 % av bruddene.  

Spenningssprang resulterer sjelden i havari eller feilfunksjon av elektrisk utstyr. Tiltak for å 

redusere konsekvensene av spenningssprang kan være å redusere antall inn- og utkoblinger av 

store motorer eller å benytte startutrustninger som reduserer motorens startstrøm. Å øke 

kortslutningsytelsen (stivheten i nettet) vil redusere spenningsendringen ved de samme 

hendelsene.  

Kortvarige over- og underspenninger kan ha større konsekvenser enn spenningssprang. 

Spesielt en del industribedrifter kan være sårbare for hurtige spenningsendringer. Dybde og 

varighet for kortvarige underspenninger har stor betydning for konsekvensene. Kortvarige 

underspenninger kan medføre feilfunksjon eller direkte utkobling av elektrisk utstyr, som igjen 

kan medføre følgeskader og produksjonstap ved utkobling av hele eller deler av anlegget.  
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Ved misnøye med leveringskvalitet kan nettkunden klage til sitt nettselskap25. De fleste saker 

løses mellom nettselskap og kunde, men dersom partene ikke kommer til enighet kan 

forholdet bringes inn til NVE for avgjørelse. Kun et fåtall av sakene ender hos NVE, og NVE har 

derfor ikke tidligere hatt oversikt over den totale mengden henvendelser om leveringskvalitet. 

Nettselskapenes plikt til å registrere saker med misnøye med leveringskvalitet ble innført med 

virkning fra 1.1.201426. Bestemmelsen sikrer at nettselskapene registrerer informasjon om 

saker med misnøye om leveringskvaliteten, slik at NVE og samfunnet for øvrig kan få kjennskap 

til den totale mengden av slike saker. 

 

Figur 15: Fordeling av påviste brudd på krav til spenningskvalitet. 

                                                           

25 Leveringskvalitetsforskriften § 2-5. 
26 Leveringskvalitetsforskriften § 2A-11 
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5 Systemtjenester 
Systemtjenester er ytelser som er nødvendige for å ivareta tilfredsstillende leveringskvalitet 

i kraftsystemet. Systemansvarsforskriften definerer hvilke systemtjenester det skal betales 

for, og sier videre at betalingen skal fastsettes ved vedtak av systemansvarlig. 

Systemtjenester anskaffes både gjennom markedsløsninger og ved krav til det enkelte 

anlegg. 

Energimarkedene sikrer at det er planlagt balanse for hver time samlet sett. Produksjon og flyt 

på likestrømskabler planlegges og endres etter timesoppløsningen i energimarkedene, mens 

energiforbruket endres løpende gjennom timene i døgnet. Dette fører til ubalanse mellom 

produksjon, utveksling og forbruk innad i timen, som fører til strukturelle ubalanser i 

kraftsystemet. 

For å sikre den momentane balansen og håndtere endringer i frekvens er det utviklet ulike 

reservemarkeder som bidrar til å holde frekvensen på 50 Hz. I tillegg til frekvens, skal 

systemansvarlig håndtere flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet, samt sørge for at 

spenningen holdes innenfor hva komponentene tåler. Til dette er systemansvarlig gitt en rekke 

virkemidler for å kunne ivareta driften.  

Systemtjenester anskaffes primært gjennom markedsløsninger. Det er likevel ikke alle 

systemtjenester som kan eller bør anskaffes gjennom markedsløsninger. I situasjoner der 

behovene er svært kritiske, geografisk betinget og eller tidsbegrenset vil markedsbaserte 

løsninger ikke være tilstrekkelige, hensiktsmessige eller mulige for å sikre strømforsyningen. I 

slike tilfeller kan systemansvarlig stille krav til aktørene og fatte systemkritiske vedtak. 

De ulike systemtjenestene er nærmere beskrevet i vedlegg 1. I det følgende gis en beskrivelse 

av betaling for og bruk av de ulike systemtjenestene i 2016. 

5.1 Samlede systemansvarskostnader 
Systemansvarskostnadene økte frem mot 2010, og har siden vært stabile med en foreløpig 

topp på 514 MNOK i 2014. I 2015 og 2016 har kostnadene gått ned. Generelt varierer 

systemansvarskostnadene med den hydrologiske situasjonen hvert år, temperatur om 

vinteren, prisene i kraftmarkedet og omfanget av driftsforstyrrelser og revisjoner som krever 

spesielle tiltak. 

I Figur 16 og Tabell 4 er det gitt en oversikt over systemansvarskostnader for tjenester 

systemansvarlig har betalt for i perioden 2007-2016. I Figur 16 inngår systemvern, 

kvartersflytting av produksjon, produksjonsglatting, energiopsjoner, reaktiv effekt, flytting av 

planlagte revisjoner og netto kjøp av balanse- og effektkraft i øvrige systemtjenester. 

I tillegg til kostnadene i Tabell 4 bruker systemansvarlig interne ressurser på utvikling av 

markedsløsninger og kjøp av de ulike systemtjenestene i Statnetts markedsordninger. Utvikling 

av markedsløsninger har gitt en vesentlig ressursbruk til utvikling av IT-systemer. Omfanget av 

markedsløsninger har økt, og økt utnyttelse av nettet har gitt en mer kompleks systemdrift. 

Dette gjør at den totale ressursbruken i Statnett knyttet til systemansvaret er større enn 

tidligere [1]. 
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Figur 16: Systemansvarskostnader i MNOK for perioden 2007-2016 [1]. 

 

Tabell 4: Systemansvarskostnader i MNOK for perioden 2007-2016 [1]. 

Anskaffet systemtjeneste /reserve 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Primærreserver 50 68 117 201 199 98 135 104 104 85 

·         Grunnleveranse 15 9 22 25 25 24 30 21 21 21 

·         Marked 41 66 98 190 200 84 147 103 130 97 

·         Salg -7 -7 -2 -14 -26 -10 -42 -20 -48 -33 

Sekundærreserver 
     

12 62 20 29 7 

Tertiærreserver 31 34 50 79 31 65 87 34 46 75 

Spesialregulering 115 117 153 145 173 124 104 275 173 146 

Systemvern 10 11 4 6 4 9 13 9 13 11 

Produksjonsflytting 5 10 5 19 10 9 9 5 4 7 

Produksjonsglatting 
        

6 10 

Energiopsjoner 26 24 9 19 48 35 30 28 20 5 

Reaktiv effekt 6 5 13 17 7 3 6 6 4 6 

Omberamming av planlagte revisjoner 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 

Netto kjøp av balanse- og effektkraft -4 -3 0 -4 5 22 19 32 20 15 

Sum 240 267 351 482 478 378 467 514 420 368 

 

5.2 Betaling for og bruk av systemtjenester 
Her beskrives bruk av og betaling for systemtjenester i 2016. Beskrivelse av den enkelte 

systemtjeneste er gitt i Vedlegg 1. 

5.2.1 Primærreserver 

I Figur 17 er gjennomsnittlig timesinnkjøp av primærreserver per uke i 2016 presentert. 

Statnett gjør innkjøp av primærreserver basert på statistikk fra foregående og inneværende 

uke, forventet utvikling i forbruk, produksjon og eksport og planlagte generatorrevisjoner. 

Systemansvarlig kan selge primærregulering til andre nordiske TSOer. Inntekten for dette vises 

i linjen for salg i Tabell 4. 
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Kostnaden for primærreserver i 2016 var 85 MNOK. Sommeren 2016 var produksjonen fra 

magasinkraft høy, og kostnadene ble lavere enn foregående år, og under halvparten av 

toppårene 2010 og 2011. Siden 2006 er kostnader for innkjøp av primærreserver de 

systemansvarskostnadene som har økt mest. De siste fire årene har det vært en sterkere 

hydrologisk situasjon, med høy magasinverkproduksjon også i sommerhalvåret, som har gjort 

at kostnadene har vært lavere i perioden 2012 – 2016 enn i 2010 – 2011 [1] 

Primærreserver i det norske kraftsystemet består av kjøp Statnett foretar i markedet for 

primærreserver, samt grunnleveranse. Grunnleveransen bidrar med ekstra leveranse av 

primærreserver som er distribuert i kraftsystemet. I perioder med høy kraftproduksjon og 

tilhørende høy grunnleveranse blir den totale leveransen av primærreserver betydelig større 

enn Norges forpliktelser i den nordiske systemdriftsavtalen. Tilsvarende økning gjør seg ikke 

gjeldende i Norden for øvrig, og det oppstår derfor en skjevfordeling i leveransen av 

primærreserver. Dette skaper driftsutfordringer ved flaskehalser i nettet. I perioden januar til 

mars 2016 gjennomførte Statnett derfor en pilot der produsenter i NO1, NO2 og NO5 kunne 

søke om fritak fra maksimal statikkinnstilling på 12 % fra januar til mars [16]. Videre reduserte 

systemansvarlig innkjøpene av normaldriftsreserver (FCR-N) i de samme budområdene i 

perioden 1. februar til 15. mars 2016. 

For å sikre at tilstrekkelig mengde primærreserve blir tilbudt i markedet i sommerhalvåret, har 

systemansvarlig tidligere fattet vedtak om maksimal statikkinnstilling på 6 % i perioden mai til 

august. I 2016 forble det generelle statikkravet 12 % gjennom sommeren, ettersom likviditeten 

i markedet har bedret seg de siste årene. 

 

Figur 17: Gjennomsnittlig timesinnkjøp av primærreserver per uke i 2016. Kilde [1] 

5.2.2 Sekundærreserver 

I Figur 18 er innkjøp av sekundærreserver for 2016 presentert. Det ble kun kjøpt inn 

sekundærreserver i ukene 35-51. Kostnadene ble dermed lavere enn for foregående år, kun 7 

MNOK i 2016 mot 29 MNOK i 2015. Manglende innkjøp av sekundærreserver fremholdes som 

en av årsakene til det høye frekvensavviket i 2016, som beskrevet i kapittel 4. 

Sekundærreserver er en relativt ny type reserve i Norden. Sekundærregulering hadde først en 

prøveperiode i 2012, og ble så innført for fullt i 2013. For å effektivisere innkjøpet av 

sekundærreserver begynte man i 2014 å kjøpe inn reserver målrettet i de timene hvor man har 

størst forbruksendringer. 
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I 2014 startet Statnett og Svenska Kraftnät et pilotprosjekt der det ble reservert 

overføringskapasitet mellom Sverige og Norge for utveksling av sekundærreserver, kalt Hasle-

piloten. Evalueringen av Haslepiloten viste at reservasjon av overføringskapasitet til 

sekundærreserver var praktisk gjennomførbart, og at det i liten grad påvirket prisene i 

energimarkedet. Det arbeides nå med opprettelse av felles nordisk kapasitetsmarked og 

aktiveringsmarked. 

 

Figur 18: Gjennomsnittlig timesinnkjøp av sekundærreserver i Norden per uke i 2016 [1]. 

5.2.3 Tertiærreserver 

Figur 19 viser Statnetts innkjøp i RKOM og bilaterale avtaler i 2016. Systemansvarligs kostnad 

for tertiærreserver er kostnaden for å forsikre seg å ha tilstrekkelig med reguleringsreserver 

tilgjengelig. Kostnaden for aktivering av bud i regulerkraftmarkedet inngår i balanseoppgjøret 

til aktørene og inngår dermed ikke i kostnad for tertiærreserver for systemansvarlig som det 

fremkommer av Figur 16 og Tabell 4 

Noen kalde uker i januar 2016 gjorde at kostnaden for tertiærreserver ble høyere enn 

foregående år. En stor del av årsaken til lave kostnader for tertiærreserver i 2014 og 2015 er at 

det var en mild vinter i både vintersesongen 2013/14 og 2014/15.  

Det har kommet flere endringer fra vinteren 2014/15 som vil kunne ha påvirket behovet for og 

kostnadene til å sikre nok reguleringsressurser. Vinteren 2014/15 ble kravet gitt i nordisk 

systemdriftsavtale til tilgjengelige reguleringsressurser redusert fra 2000 MW til 1700 MW. 

Videre ble RKOM delt i to produkter; ett produkt for ressurser uten begrensinger i når og 

hvordan ressursene kan benyttes, og ett produkt med begrensninger. Målsettingen med 

endringen var å forbedre effektivitet og transparens, gitt Statnetts behov for å sikre et 

minimum omfang av ressurser uten begrensning i varighet og hviletid for løpende balansering. 

Statnett rapporterer at delingen av RKOM har redusert de totale kostnadene [17].  

Idriftsettelse av Skagerrak 4 i 2014, samt endring i metodikken for kapasitetsfastsettelse fra 

Sør-Norge til Sverige gjennom innføringen av NO1A har gitt høyere eksportkapasitet. Dette har 

økt behovet for å sikre reserver, og økt prisen i RKOM.  
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Figur 19: Kjøpte RK-opsjoner og bilaterale avtaler fordelt ukesvis for 2016. 

5.2.4 Spesialregulering 

Figur 20 gir en oversikt over mengde spesialregulert produksjon i GWh og kostnad for 

spesialregulering i MNOK fordelt på årsak i perioden 2007 – 2016. Årsak til spesialregulering er 

delt inn i fire hovedtyper: intakt nett, revisjoner, feil/utfall og annet27.  

Kostnader knyttet til spesialregulering avhenger av flere faktorer, deriblant hydrologiske 

forhold, prisnivå i døgnmarkedet, feil i nettet og på produksjonsanlegg og revisjoner. 

Spesialreguleringskostnadene i 2016 var forholdsvis lave, 146 MNOK. Om lag halvparten av 

spesialreguleringskostnadene for 2016 skyldtes revisjoner, mens 40 % skyldtes overlast ved 

intakt nett. 

 

Figur 20: Kostnader (MNOK) og mengde (GWh) spesialregulering i perioden 2007-2016 [1]. 

                                                           

27 ‘Annet’ i denne sammenheng består av en sum av spesialreguleringer på grunn av stor last- eller 

produksjonsendring, spenningsforhold, problemer i naboland og andre spesielle årsaker. 

0

500

1000

1500

2000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

[MW] RKOM-H RKOM-B Bilaterale avtaler produksjon Bilaterale avtaler forbruk

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Regulert opp [GWh] 398 377 399 542 381 242 366 804 528 274

Regulert ned [GWh] 1681 566 791 318 638 791 475 1 159 1 000 1 138

Annet 1 4 4 2 1 2 2 3 9 9

Feil/utfall 19 18 5 46 19 20 20 29 8

Revisjoner 50 38 75 32 57 54 43 159 88 70

Intakt nett, spenning 5 6 8 28 0 2 1 4 2 0

Intakt nett, overlast 54 50 50 75 44 44 38 84 45 58

0

500

1000

1500

2000

2500

0

50

100

150

200

250

300

[GWh][MNOK]



 

 30 

 

5.2.5 Endring i produksjon gjennom driftstimen eller over timesskift 

Lastfølging og produksjonsglatting benyttes for å utjevne endringer i planlagt produksjon innad 

i timen eller over timesskift, for å redusere strukturelle ubalanser. 

5.2.5.1 Lastfølging (Kvartersflytting) 

Omfanget av kvartersflytting av produksjon for 2016 er presentert i Figur 21. Systemansvarlig 

fattet til sammen 8730 vedtak om flytting i 2016. Figur 22 viser antall vedtak om 

kvartersflytting per år siden 2011. De årlige kostnadene avhenger av omfang og prisen i 

energimarkedene. Det samlete volumet produksjon som ble kvartersflyttet i 2016 var 243 GWh 

[14].  

Systemansvarlig skal betale produsenten for denne tjenesten. Betalingen skal fastsettes med 

utgangspunkt i aktuelle markedspriser. Tjenesten og betalingen for denne systemtjenesten er i 

dag samordnet i Norden, hvilket også innebærer at alle nordiske systemansvarlige er med å 

betale for tjenesten. I 2016 var den norske andelen av kostnadene for produksjonsflytting 

regnskapsført med 7 MNOK, mot 4 MNOK i 2015. I Statnetts årlige vedtak om betaling for 

systemtjenester er betaling for tjenesten beskrevet i [18].  

 

Figur 21: Omfang av produksjonsflytting per uke for 2016 [1]. 

 

Figur 22: Utviklingen i antall vedtak om produksjonsflytting. 
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5.2.5.2 Produksjonsglatting 

Omfanget av produksjonsglatting per uke for 2016 er vist i Figur 23. Det samlede volumet 

produksjon som ble glattet i 2016 utgjorde 264 GWh [14]. Kostnaden for produksjonsglatting 

var 10 MNOK i 2016, mot 6 MNOK i 2015. 

 

Figur 23: Omfang av produksjonsglatting per uke for 2016. 

5.2.6 Systemvern 

De siste årene har det vært en økning i installasjon og bruk av systemvern. Systemansvarlig kan 

pålegge konsesjonær å aktivere eller deaktivere systemvern i regional- og transmisjonsnettet28. 

Figur 24 viser antall systemvernaktiveringer systemansvarlig påla konsesjonærene fra 2011 til 

2016. 

 

Figur 24: Antall systemvernaktiveringer systemansvarlig har pålagt konsesjonærene i perioden 2011 – 2016. 

I antall systemvernaktiveringer inngår aktivering, deaktivering og endring av innstillinger (for 

eksempel hvor mange generatorer som omfattes av systemvernet). Økningen i antall 

aktiveringer kan tilskrives en økning i antall installerte systemvern de siste årene, hurtige 

endringer i markedet (dvs. store endringer i kraftflyten) og utkoblinger av linjer i forbindelse 

med revisjoner med tilhørende behov for systemvernaktiveringer. 

Tabell 5 angir antall utløsninger av PFK og BFK i perioden 2011 – 2016. Produksjonsfrakobling 

(PFK) er i 2016 blitt utløst i 4 tilfeller. Dette omfatter 12 aggregat med totalt ca. 2060 MW 

produksjon. Det er registrert én utløsning av belastningsfrakobling, BFK Hydro Sunndalsøra, i 

2016, 190 MW. 

                                                           

28 Systemansvarsforskriften § 21 fjerde ledd. 
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Vedlegg 2 gir en overordnet oversikt over installerte systemvern i det norske kraftsystemet 

(utkoblingsobjekt og funksjon). Frekvensstyrt BFK inngår ikke i denne oversikten. 

Tabell 5: Antall utløsninger av BFK og PFK i perioden 2011 – 2016. 

  Belastningsfrakobling (BFK) Produksjonsfrakobling (PFK)  
Antall 

utløsninger 
[MW] Antall 

utløsninger 
[MW] Antall aggregat 

2011 2 600 4 1 500 6 

2012 0 0 4 1 550 10 

2013 0 0 7 3 800 17 

2014 2 - 4 1 500 11 

2015 3 200 11 4 500 28 

2016 1 190 4 2 060 12 

 

5.2.7 Produksjonstilpasning 

Systemansvarlig fattet 126 vedtak om produksjonstilpasning i 2016. Totalt 

produksjonstilpasset volum i 2016 utgjorde 0,95 TWh29. Dette er ikke automatiske å anse som 

tapt produksjon, da det ikke er gitt at kraftverk har måttet slippe vann forbi turbinene, eller at 

kraftverkene ville produsert full effekt under produksjonstilpasningen. Volumet viser mengden 

produksjon som potensielt ikke kunne produseres i perioden under produksjonstilpasning.  

Oversikt over områdene med størst mengde produksjonsbegrensning er gitt i Tabell 6. Oversikt 

over de enkelte pålagte produksjonstilpasninger er gitt i [1]. Produksjonstilpasning kan 

innebære en øvre begrensning i tillatt produksjon, eller produsentene kan bli pålagt å 

produsere minimum et gitt volum. Produksjonstilpasning behøver ikke å ha en kostnad for 

produsentene, men er like fullt en innskrenkning i produsentens handlerom uten 

kompensasjon. 

Statnett har ikke anslått hvor mye produksjonstilpasningen har kostet samfunnet og 

produsentene, da Statnett ikke har grunnlag for å vite hvor mye som ville blitt produsert 

dersom produksjonstilpasningen ikke ble pålagt. 

Tabell 6: Oversikt over områdene med størst mengde produksjonsbegrensning. Volum produksjonstilpasning 
er angitt som installert effekt minus tillatt produksjon [1]. 

Nettområde 
Volum produksjonstilpasning 

[MWh] 
Antall timer 

Oksla, Tysso 246502 849 

Tyin, Fortun, Naddvik 110005 270 

BKK 109271 3429 

Aurland 62808 439 

Andre nettområder 422247 6633 

Sum 950833 11620 

 

5.2.8 Tvangsmessig utkobling av forbruk 

Ved effektknapphet eller ved driftsforstyrrelser kan systemansvarlig pålegge 

nettkonsesjonærer å foreta kortvarig tvangsmessig utkobling av forbruk i sine 

                                                           

29 Beregnet som installert effekt minus tillatt produksjon. 
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forsyningsområder30. Slik utkobling har så langt kun funnet sted ved driftsforstyrrelser. 

Tvangsmessig utkobling av forbruk er ment som et "siste skanse"-tiltak, og det forutsettes at 

frivillige og markedsmessige løsninger allerede er utnyttet. Dette virkemiddelet er viktig da det 

ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gardere seg mot alle tenkelige hendelser for å unngå 

avbrudd. 

Systemansvarlig plikter å rapportere alle vedtak om tvangsmessig utkobling av forbruk til NVE. 

Systemansvarlig vedtok ingen tvangsmessige utkoblinger av forbruk i 2016. Antall vedtak som 

blir fattet varierer fra år til år, som vist i Figur 25. 

Alle konsesjonærer skal rapportere til systemansvarlig planer for tvangsmessig utkobling av 

forbruk. Systemansvarlig er avhengig av å ha tilgjengelig planer som i stor grad er 

sammenlignbare for å kunne gjøre reelle vurderinger av planene til de ulike konsesjonærene. 

Systemansvarlig er ansvarlig for å evaluere og godkjenne planene [19].   

 

Figur 25: Antall systemkritiske vedtak om tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF). Kilde [1] 

 

                                                           

30 Systemansvarsforskriften § 13. 
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6 Driftssikkerhet og nettutvikling 
Utviklingen av strømnettet skal være samfunnsmessig rasjonell. Det grunnleggende 

prinsippet for nettutviklingen er at samfunnets fordeler skal være større enn ulempene. 

Transmisjonsnettet er en viktig del av samfunnets infrastruktur. Transmisjonsnettet 

planlegges og bygges ut i takt med behov og lønnsomhet. Statnett er inne i en historisk 

investeringsbølge, og har idriftssatt flere nye anlegg de siste årene. 

Som hovedregel tar kraftsystemplanleggingen utgangspunkt i at feil på en komponent ikke skal 

gi avbrudd for sluttbrukerne. Dette kalles N-1 kriteriet. Det er likevel ikke et eksplisitt krav til at 

alle punkt i nettet skal ha N-1 forsyning. Alle tiltak skal først og fremst begrunnes i 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Ved utbygging og revisjoner av anlegg samordner og koordinerer systemansvarlig driftsstanser 

i regional- og transmisjonsnettet som kan få konsekvenser for andre konsesjonærer. Fosweb er 

en felles nettportal for konsesjonærer og Statnett for koordinering av inngrep i kraftsystemet. 

6.1 Områder med redusert driftssikkerhet 
Driftssikkerhet defineres som kraftsystemets evne til å motstå driftsforstyrrelser uten at gitte 

grenser overskrides. Med gitte grenser siktes det til grenseverdier for frekvens, spenning og 

termisk overføringskapasitet på kabler og ledninger. 

Dagens samfunn stiller høye krav til en sikker kraftforsyning. Et av virkemidlene for å oppnå 

dette er å planlegge nye nettanlegg og drifte nettet etter det såkalte N-1-kriteriet. Med N-1 

menes at kraftsystemet skal tåle utfall av én enkeltkomponent uten at det medfører avbrudd 

for sluttbrukere. 

Selv om N-1-kriteriet benyttes i planleggingsøyemed i kraftnettet, er det ikke et absolutt krav 

til forsyningssikkerhet. Alle tiltak i kraftnettet skal først og fremst begrunnes i 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. En oversikt over alle punkter uten N-1 i kraftnettet kan 

likevel være nyttig for å kartlegge og synliggjøre sårbarheten i kraftnettet, omfanget av svakere 

nettløsninger og kostnadene ved å forbedre forsyningssikkerheten.  

 

6.1.1 Utviklingen i antall timer med redusert driftssikkerhet 

Systemansvarlig registrerer antall timer pr. år med redusert driftssikkerhet i utvalgte områder i 

det norske transmisjonsnettet. De etterfølgende grafene viser områder med redusert 

driftssikkerhet, det vil si områder der N-1-kriteriet normalt skal være oppfylt. Grafene dekker 

kun linjer i transmisjonsnettet, og ikke transformatorer til underliggende nett. 

I registreringen definerer systemansvarlig redusert driftssikkerhet ved følgende driftsformer 

[20]: 

1. Oppdeling i radialdrifter der det er liten eller ingen lokal produksjon slik at utfall på 

radialen vil føre til avbrudd av forbruket som er tilknyttet denne. Dette kan være 

planlagt oppdeling for å redusere omfanget av et utfall, eller planlagt driftsstans på 

grunn av vedlikehold av anleggene.  

2. Sammenkoblet nett der systemansvarlig har vedtatt automatisk frakobling av 

forbruk (systemvern) for å hindre omfattende konsekvenser ved at større områder 

blir frakoblet på grunn av kaskade- eller følgeutfall.  
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3. Driftssituasjoner der N-1-grensene for snitt overskrides. Disse grensene er fastsatt 

som følge av termisk begrensning i linjer eller endepunkts-komponenter eller der 

lav spenning etter utfall er dimensjonerende for overføringsnivået.  

Figur 26 viser utviklingen for perioden 2006 – 2016 for antall timer per år hvor N-1-kriteriet 

ikke er tilfredsstilt for de områdene av transmisjonsnettet hvor Statnett har tilgjengelig 

tallgrunnlag. 

 

Figur 26: Utviklingen i antall timer med redusert driftssikkerhet, Kilde: Statnett [1] 

For alle områdene er forbruket avgjørende for antall timer redusert driftssikkerhet. Endringene 

fra år til år skyldes derfor i all hovedsak ulike hydrologiske og meteorologiske forhold, men 

også endring i mengde revisjoner og tidspunkt for gjennomføring påvirker driftssikkerheten.  

For Nord-Norge har ikke Statnett i 2015 og 2016 data for antall timer systemvernet ikke er 

tilstrekkelig for å gi N-1 forsyning til øvrig forbruk i regionen. Statnett antar imidlertid at det 

har vært timer hvor dette er tilfelle også i 2016.  

BKK-området hadde timer med redusert driftssikkerhet frem til 2013, men etter at 420 kV 

linjen Sima – Samnanger ble satt i drift i desember 2013 har ikke dette området hatt perioder 

uten N-1 i og Statnett har nå sluttet å registrere timer med redusert driftssikkerhet for dette 

området. Frem til den nye linjen Kollsnes – Mongstad – Modalen er bygget og idriftssatt vil 

imidlertid Bergensområdet fremdeles kunne ha timer med redusert driftssikkerhet i perioder 

med kaldt vær eller ved utkoblinger. Linjen skal etter planen settes i drift i løpet av 2019. 

Midt-Norge er definert som eget budområde og alminnelig forsyning driftes etter N-1- 

kriteriet. For å sikre dette er det etablert systemvern som kobler ut Hydro Sunndalsøra ved 

gitte hendelser i transmisjonsnettet. 420 kV forsyningen til Ormen Lange ligger med N-0 

driftssikkerhet hele året. 

I Lofoten og Vesterålen var det en meget stor økning i timer med redusert driftssikkerhet. 

Utkoblinger og reparasjoner av 132 kV linjene medførte 6019 timer med radiell N-0 forsyning. I 

januar-mars ble nettet i Lofoten drevet som radialer på grunn av kapasiteten i den gamle linja 
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Kvandal-Kvitfossen. Denne linja ble deretter koblet ut hele perioden april til september for å 

bygges om. 

Figur 27 nedenfor viser tall for 2016 fordelt på årsak. De enkelte områdene kommenteres 

ytterligere nedenfor. Oversikten er delt opp i timer med redusert driftssikkerhet ved intakt 

nett og ved utkoblinger. Ved redusert driftssikkerhet ved intakt nett er det ingen utkoblinger 

på grunn av feil eller revisjoner i nettet, men nettet kan likevel ikke driftes etter N-1-

prinsippet. Ved redusert driftssikkerhet ved utkoblinger er ikke nettet lenger intakt og det 

gjenværende nettet kan ikke driftes etter N-1-prinsippet. 

 

Figur 27: Antall timer med redusert driftssikkerhet i transmisjonsnettet for 2016 fordelt på årsak, Kilde: Statnett 
[1] 

6.1.2 Stavanger 

Stavanger forsynes fra to 300 kV forbindelser og med maksimalt 200-250 MW lokal 

produksjon. Overføringskapasitet for N-1 driftssikkerhet er satt til 700 MW. I perioder benyttes 

en spesiell kobling i 300 kV nettet som skal redusere konsekvensene av verste linjeutfall ved at 

noe av forbruket frakobles automatisk samtidig med linjeutfallet. Inntil 250 MW alminnelig 

forsyning frakobles for å hindre at hele Stavanger-området mørklegges ved verste enkeltutfall.  

Registreringene for 2016 viser 97 timer redusert driftssikkerhet ved intakt nett. Tallene ved 

intakt nett er høyere enn i 2014 og 2015, da det ble registrert hhv. 45 timer og 14 timer.  

Figuren under viser antall timer i 2016 der overføringen har vært høyere enn gjeldende 

overførings-kapasitet (dvs. 700 MW). I perioden har det vært 97 timer der driftssikkerheten 

ikke var tilfredsstillende selv med intakt 300 kV nett.  

For Stavanger-området vil alle utkoblinger av 300 kV linjer (til sammen 4 stk.) medføre at 

området forsynes med N-0 driftssikkerhet. For hele året er det registrert 47 timer med radiell 

N-0 drift.  

Totalt viser registreringene 144 timer med redusert driftssikkerhet i 2016. Totalt gir dette ca. 

50 timer mer enn i 2015. Økningen forekom i timer med intakt nett, mens det var en reduksjon 

i antall timer med redusert driftssikkerhet på grunn av utkoblinger. 
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Figur 28: N-1 i Stavanger. Antall timer per måned i 2016 der overføringen inn til Stavanger-området har vært 
høyere enn gjeldende N-1 kapasitet (dvs. 700 MW). Kilde: Statnett [1] 

6.1.3 Nord-Norge nord for Ofoten 

Frem til og med august 2016 har Nord-Norge hatt relativt uendret overføringskapasitet mht. 

forsyning av forbruket nord for Ofoten, dvs. nordlige deler av Nordland, Troms og Finnmark. 

Med intakt nett har det vært utfall av 420 kV som er mest kritisk samtidig med stort 

underskudd i regionen. Statnett har installert et systemvern som automatisk frakobler inntil 

105 MW ved Finnfjord smelteverk dersom en av 420 kV linjene skulle falle ut. Uttaket til 

Melkøya kan også frakobles av dette systemvernet. Dette skal aktiveres dersom Ofoten-, 

Narvik- eller Straumsmo-snittet overskrider grenseverdiene. Da kan overføringen nordover 

økes uten at alminnelig forbruk faller ut ved feil i 420 kV nettet. 28. september 2016 ble den 

nye 420 kV linja Ofoten-Kvandal 2 satt i drift slik at det da ble to 420 kV forsyninger frem til 

Kvandal. 

Figuren under viser at det i 2016 kun var 74 timer der systemvernet måtte aktiveres i Ofoten-

snittet for å opprettholde driftssikkerhet for annet forbruk i regionen. Dette er mye lavere enn 

de siste årene. På grunn av utfall eller planlagte utkoblinger har det vært 162 timer med 

redusert driftssikkerhet. Dette er knyttet til prosjektet Ofoten-Balsfjord, og er ca. halvparten 

sammenlignet med 2015. 

 

Figur 29: N-1 i Nord-Norge (nord for Ofoten). Antall timer per måned i 2016 der overføringen inn til Nord-Norge 
nord for Ofoten har vært så høy at systemvernet i Ofotensnittet måtte aktiveres. Kilde: Statnett [1] 
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6.1.4 Lofoten, Vesterålen og Harstad 

Det er foretatt tilsvarende undersøkelse for lokale områder i regionen. 132 kV nettet nord i 

Nordland forsyner Vesterålen, Lofoten og Harstad by. Oversikten viser antall timer der 132 kV 

linjene har hatt for liten kapasitet til å oppfylle N-1 driftssikkerhet. To av disse linjene inngår i 

transmisjonsnettet.  

Nettet har vært uforandret de siste 5 årene og det er svært lite lokal produksjon. Det har 

derimot blitt idriftsatt SVC-anlegg i Sortland i 2015. Dette gir klar bedring av spenningsforhold 

og grensen for akseptabel driftssikkerhet har økt. 

Figuren under viser at det i 2016 har vært 26 timer (2 dager) med overføring høyere enn 300 

MW som er den nye grensen for N-1 driftssikkerhet. 

Utkoblinger/reparasjoner av 132 kV linjene medførte 6019 timer med radiell N-0 forsyning. 

Dette er mye høyere enn vanlig. I januar-mars ble nettet i Lofoten drevet som radialer på 

grunn av kapasiteten i den gamle linja Kvandal-Kvitfossen. Denne linja ble deretter koblet ut 

hele perioden april til september for å bygges om. 

 

Figur 30: N-1 i Lofoten, Lofoten, Vesterålen og Harstad. Antall timer per måned i 2015 der overføringen inn til 
Lofoten, Vesterålen og Harstad har vært høyere enn gjeldende N-1 kapasitet. Kilde: Statnett [1] 

6.1.5 Finnmark 

I tillegg til Lofoten/Vesterålen/Harstad er det Finnmark som ofte har hatt redusert 

driftssikkerhet i Nord-Norge. Nye registreringer for N-1 driftssikkerhet med intakt nett har 

siden 2015 blitt målt mot økt overføringskapasitet som følge av installasjon av SVC-anlegg og 

kondensatorbatterier i 132 kV nettet.  

Figuren viser ingen timer med høyere underskudd enn dette i 2016. Dette var også situasjonen 

i 2015. I 2014 ble det registrert 274 timer, men målt mot en lavere grense.  

I tillegg er det registrert 903 timer N-0 drift planlagte planlagte utkoblinger. Dette er litt høyere 

enn i 2015.  

Planlagte driftsstanser i dette området legges normalt til sommerhalvåret da det normalt er 

effektoverskudd og bedre driftssikkerhet. Det totale antallet timer omfatter også periodene 

der Statnett ikke kan opprettholde ringdrift med Finland. Dette påvirker i hovedsak 

driftssikkerheten for Øst-Finnmark i form av underskudd på de to radialforbindelsene.  
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Figur 31: N-1 i Finnmark. Antall timer per måned i 2016 der overføringen inn til Finnmark har vært høyere enn 
gjeldende N-1 kapasitet. Kilde: Statnett [1] 

 

6.1.6 Midt-Norge og Sunnmøre 

Midt-Norge er definert som eget budområde og alminnelig forsyning driftes med N-1 

sikkerhet. Unntaket er 450 MW på Hydro ASU/Sunndalsøra som benyttes som automatisk 

lastfrakobling i tilfelle linjer faller ut. 

420 kV forsyningen til Ormen Lange ligger med N-0 driftssikkerhet hele året. 

Inntil Ørskog-Sogndal forbindelsen kom i drift har det vært én radiell 420 kV linje som forsyner 

Ålesund og Sunnmøre. I området er det relativt høy produksjon i Tafjord, en god del også i 

Tussa og i Åskåra. N-0 driftssikkerhet for området har vært definert ved effektflyt fra Viklandet 

mot Ørskog større enn 30 MW.  

Figuren under viser at det i 2958 timer ikke har vært tilfredsstillende driftssikkerhet selv med 

intakt 420 kV nett. Dette er ca. 1/3 av årets timer, og en del høyere enn i 2015. Tidlig i 

desember 2016 ble 420 kV forbindelsen Ørskog-Sogndal idriftsatt. Fra da av har dette området 

N-1 driftssikkerhet med intakt nett. 

 

Figur 32: N-1 i Midt-Norge og Sunnmøre. Antall timer per måned i 2016 der overføringen inn til Sunnmøre har 
vært høyere enn gjeldende N-1 kapasitet. Kilde: Statnett [1] 
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6.2 Gjennomgang av større nettinvesteringer 
Statnett er inne i en periode med historisk høy byggeaktivitet i transmisjonsnettet, med flere 

store utbyggingsprosjekter. De siste 5 årene, fra 2011 til 2016, har Statnett bygget og 

oppgradert nett for mer enn 30 milliarder kroner. Dette omfatter 850 km ny ledning, 

oppgradering av mer enn 340 km eksisterende ledning, flere nye og oppgraderte stasjoner, 

kabelprosjekt og nye IKT-løsninger. I dette avsnittet beskrives noen av prosjektene som er 

idriftsatt siden 2008 og betydningen de har hatt for driften av kraftsystemet. 

 

6.2.1 Nea-Järpströmmen - forsyningssikkerhet for Midt-Norge  

Den nye 420 kV-linjen mellom Nea kraftverk og Järpströmmen i Sverige ble satt i drift 3. 

oktober i 2009. Denne skulle forsterke den eldre 300 kV-linjen fra 1960. Ifølge 

kraftsystemutredningen for sentralnettet (SKSU) fra 2007 ble den norske andelen av prosjektet 

beregnet til 410 millioner kroner. 

Oppgradering av Nea-Järpströmmen ga økt import- og eksportkapasitet. I retning Midt-Norge 

ble overføringskapasiteten utvidet fra 700 til 1000 MW. I retning Sverige ble 

overføringskapasiteten økt fra 450 til 600 MW.  

Flaskehalsinntektene er begrenset på Nea- Järpströmmen, siden det i stor grad av tiden er like 

priser i Midt-Norge og Midt-Sverige. I figur 3 er dette anslått ut fra kraftprisforskjell og 

kraftflyt, men tapskostnader er ikke medregnet. 

I 2010, da det var tidvis en svært alvorlig kraftsituasjon i Midt-Norge var handelsinntektene 

betydelige. Dette gir også et bilde på verdien av forsyningssikkerhet av den nye Nea-

Järpströmmen linjen. Midt-Norge får redusert energiunderskuddet gjennom betydelig import 

fra Sverige i timer med prislikhet. Dette fører til at vannressursene i magasinene i Midt-Norge 

varer lenger enn de ville uten forbindelsen mellom Nea og Järpströmmen. 

  

Figur 33: Transmisjonsnettet i Midt-Norge. 
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Figur 34: Estimat på norsk andel av flaskehalsinntektene på Nea-Järpströmmen, hensyntatt endring av 
prisområder Kilde: SKM Syspower 

 

6.2.2 Sima-Samnanger - forsyningssikkerhet til Bergen 

Forsyningssikkerhet til Bergen var hovedårsak til investering i linjen mellom Sima og 

Samnanger. Lagringsevnen til kraftmagasinene i Bergensområdet er ikke tilstrekkelig for en 

vedvarende energiknapphet. Samtidig førte de begrensede lagringsmulighetene til at kraft 

kunne bli innestengt i perioder med mye nedbør og tilsig. Begge disse faktorene ga grunnlaget 

for økt utvekslingskapasitet mellom Bergensområdet (NO5) og Øst-Norge (NO1). Ifølge 

Statnetts nettutviklingsplan fra 2009 var prosjektet planlagt til 625 MNOK. Totalkostnaden for 

prosjektet kom på 900 MNOK31. 

Før linjen Sima-Samnanger kom i drift var Bergensområdet kun forsynt av linjen Fardal-

Evanger. I tørråret 2010 var Vest-Norge (NO5) i en meget knapp energisituasjon, med 

kraftpriser i enkelttimer opp mot 12000 kroner per MW.  Dette illustrerer noe av sårbarheten 

som kraftforsyningen i Vest-Norge (NO5) hadde før idriftsettelsen av Sima-Samnanger i 

desember 2013.  

Sima-Samnanger har bidratt til å oppløse flaskehalsen inne i elspotområde NO5 mot 

Bergensområdet og dermed hevet forsyningssikkerheten betraktelig. Det er ikke registrert 

timer med redusert driftssikkerhet for Bergensområdet etter idriftsettelse av Sima-Samnanger. 

Oppløsningen av flaskehalsen inn til Bergen gjorde at Statnett flyttet om på 

prisområdegrensen. Hallingdalssnittet utgjør den nye begrensningen i nettet, som vist i Figur 

36. 

På tross av økning i overføringskapasiteten inn til Bergen, ble kapasiteten som gis til markedet 

redusert fra 650 til 300 MW fra Østlandet (NO1) til deler av Vestlandet (NO5). Årsaken er at 

budområdegrensen etter flytting synliggjør flaskehalsen i Hallingdalen. I andre retning ble 

kapasiteten kraftig utvidet fra 700 til 3900 MW32.  

                                                           

31 http://statnett.no/Nettutvikling/Sima-Samnanger/  
32 Denne kapasiteten var 3500 MW før innførelsen av sumbegrensningen på flyt inn til NO1 ble 

introdusert (NO1A-snittet). 
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Figur 35: Kartutsnitt over 420 kV-linjen Sima – Samnanger. 

 

 

Figur 36: Grensene til budområdet NO5 før og etter idriftsettelse av Sima-Samnanger, 02.12.2013 

 

6.2.3 Ytre Oslofjordkabler – forsyningssikkerhet for Sør-Norge og 
handelskapasitet mot Sverige 

Sjøkabelanlegget Nye Ytre Oslofjord ble idriftsatt 1. juli 2014. Med det er en viktig del av neste 

generasjon kraftsystem på plass. Ifølge KSU for sentralnettet for 2009 var 

investeringskostnaden anslått til 1200 MNOK.   

Det opprinnelige sjøkabelanlegget var fra 1981. Det har vært nærmest feilfri drift i 27 år, inntil 

våren 2008, da fire av kablene fikk feil. Anlegget viste seg da å være i en slik tilstand at det 

måtte skiftes ut. Statnett fikk konsesjon for fornyelse av sjøkabelanlegget fra NVE i 2010. 

Kabelforbindelsen har dessuten betydning for kraftoverføringen mellom Norge og Sverige, og 

for forsyningssikkerheten til Sør-Norge. Utskiftningen gjorde at kapasiteten mellom Norge og 

Sverige kunne opprettholdes på et høyt nivå etter at kabelsettet ved indre Oslofjord også ble 

rammet av feil den 12. oktober 2016.  
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6.2.4 Ørskog – Sogndal: Forsyningssikkerhet og tilrettelegging for ny 
fornybar produksjon. 

Den 297 km lange linjen mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift 6. desember 2016. Ifølge 

Statnetts kraftsystemutredning for 2015 var investeringskostnadene estimert fra 4 600-5 600 

millioner kroner, som også inkluderer etableringen av 6 transformatorstasjoner. Dette gjør 

linjen til en av Statnetts største investeringer de siste årene.  

Den nye 420 kV-forbindelsen ble bygget for å øke forsyningssikkerheten i region Midt, 

tilrettelegge for tilknytning av mer fornybar energi og økt forbruk. Linjen vil også bidra til å 

jevne ut prisforskjeller mellom Midt-Norge (NO3) og resten av Norge. 

 Den gir også tosidig forsyning og tilfredsstillende forsyningssikkerhet for Sunnmøre. Linjen, 

sammen med transformatorstasjonene, er avgjørende både for etablering av ny fornybar 

kraftproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og for fjerning av 170 kilometer 

eksisterende 132 kV-nett.  

Overføringskapasiteten mellom Vest-Norge (NO5) og Midt-Norge (NO3) har økt med 500 MW i 

hver retning. Det er foreløpig liten driftserfaring med linjen. Det største umiddelbare 

virkningen kan ses på at det ikke har vært noen timer ved redusert driftssikkerhet for 

Sunnmøre etter idriftsettelsen i desember. 

6.2.5 Skagerrak 4 – økt handelskapasitet med Danmark 

Skagerrak 4 er den fjerde HVDC-forbindelsen mellom Jylland (DK2) og Norge (NO2), med 

kapasitet på 700 MW. I 2012 var den beregnete kostnaden for Statnetts andel av prosjektet 

mellom 1550 og 1680 MNOK33.  

Kabelen ble idriftssatt desember 2014. Denne fjerde kabelen mellom Norge og Jylland økte 

den samlede kapasiteten til 1700 MW. Ifølge avtalen med danske Energinet.dk ble 68 MW 

reservert til salg av systemtjenester. Den nye mellomlandsforbindelsen har dermed utgjort 

38,7 prosent av kapasiteten til den samlede kapasiteten mellom Norge og Danmark. Denne 

andelen av handelsinntektene til den norske siden var ifølge Statnett 16,2 MNOK i 2015 og 

11,1 MNOK i 2016. Tap på kabelen er da hensyntatt, men ikke inntektene fra salg av 

systemtjenester.  

Skagerrak 4 gjør det mulig å utnytte vindkraften i Danmark i bedre. I perioder med høy 

vindkraftproduksjon reduseres den danske kraftprisen og Norge importerer. I perioder med lav 

vindkraftproduksjon vil Norge eksportere vannkraft og bidra til balansering av det danske 

kraftsystemet. Dermed bidrar Skagerak 4 til bedre utnyttelse av fornybar energi i både Norge 

og Danmark. 

6.2.6 NorNed – mellomlandsforbindelse med stor verdiskapning 

Den 700 MW store HVDC kabelen mellom Norge og Nederland ble satt i drift 6. mai 2008 og 

utgjorde en ny mellomforbindelse. Hovedbegrunnelsen for kabelprosjektet var de høye 

prisforskjellene mellom Sør-Norge og Nederland, som ga grunnlag for verdiskapning ved 

kraftoverføring. 

Inntektene på NorNed varierer med hvordan kraftsituasjonen er i Norge og Nederland og 

tilgjengeligheten på kabelen. I 2010 og 2013 var det langvarige utfall på kabelen, noe som 

bidro til å redusere inntektene. Den norske andelen av kostnadene var budsjettert til 2,4 

milliarder kroner totalt ifølge kraftsystemutredningen for sentralnettet (SKSU) i 2007. Den 

                                                           

33 http://www.statnett.no/Nettutvikling/Skagerrak-4/  

http://www.statnett.no/Nettutvikling/Skagerrak-4/
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norske andelen ble nedbetalt allerede i 2012, og siden har prisforskjellen mellom Nederland og 

Norge gitt 2,8 milliarder kroner i handelsinntekter. Den spesielt høye flaskehalsinntekten har 

gjort NorNed til en svært lønnsom investering i kraftsystemet. I 2016 var prisforskjellen 

mellom Norge og Nederland lavere enn i 2015. Sammen med lavere eksportkapasitet førte det 

til nedgangen i handelsinntekter 

NorNed bidrar også med forsyningssikkerhet ved importmulighet, dersom det skulle oppstå en 

svært alvorlig kraftsituasjon i Norge. 

 

Figur 37: Inntekter på NorNed fratrukket tapskostnader. Kilde Statnett. 

6.3 Planlagte driftsstanser 
For å gi alle konsesjonærer mulighet til å ta komponenter ut til revisjon for å gjennomføre 

nødvendig vedlikehold og minimere konsekvensene av utkoblingene, samordner Statnett 

planlagte driftsstanser i regional- og transmisjonsnett som kan få konsekvenser for andre 

konsesjonærer34. Driftsstanser som får konsekvenser for andre konsesjonærer kan ikke 

iverksettes uten godkjenning av systemansvarlig. 

Nettselskaper og kraftprodusenter skal melde inn sine behov for driftsstans innen 1. oktober 

hvert år. Statnett setter innen 1. januar opp en årsplan. Innmeldinger som kommer etter 1. 

oktober aksepteres, men meldingen må komme senest tre måneder før utkoblingstidspunktet 

for at klagebehandling skal være mulig. Innmeldinger som kommer senere enn tre måneder før 

utkoblingstidspunktet tillates kun ved systemkritiske vedtak35, og konsesjonær må da ha en 

god begrunnelse for hvorfor tremånedersfristen ikke kunne overholdes. Systemkritiske vedtak 

gis i utgangspunktet kun for feilretting ved uforutsette hendelser. Figur 38 antall planlagte 

driftsstanser behandlet av systemansvarlig de siste fire årene. 

Statnett rapporterer at i 2016 ble 89 % av innmeldte driftsstanser ferdig behandlet av 

systemansvarlig innen tre uker. Å få rask tilbakemelding er viktig for selskapene som skal 

planlegge vedlikehold/revisjon, og øker sannsynligheten for at arbeidet gjennomføres. I 2016 

ble det søkt om driftsstans på totalt 7882 anleggsdeler. 

Andelen sent innmeldte driftsstanser er redusert de siste to årene, men antallet vurderes 

fortsatt som for høyt. For Statnetts anlegg er andelen redusert fra 58 % i 2014 til 41 % i 2016. 

For øvrige nettkonsesjonærer er andelen redusert fra 56 % til 52 % i samme tidsrom. 

                                                           

34 Systemansvarsforskriften § 17. 
35 Systemansvarsforskriften § 28 femte ledd. 
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Figur 38: Antall planlagte driftsstanser behandlet av systemansvarlig. Kilde [1]  

Figur 39 viser fordelingen av driftsstanser over året. Det er ønskelig med en jevn fordeling. Fra 

oversikten ser man at det er et lavere antall planlagte driftsstanser vinterstid. Dette kan 

forklares med at kalde måneder med høy belastning av nettet kan gi ekstra utfordrende drift i 

omkoblingsperioden. Juli måned skiller seg ut sommerstid med under halvparten så mange 

utkoblinger som i juni og august. Det er sannsynlig at den reduserte aktiviteten i hovedsak er 

knyttet til ferieavvikling, men også lynaktivitet antas å spille inn. Andelen driftsstanser i januar 

og februar økte betydelig i 2016, sammenlignet med de foregående årene. Veksten skyldes i 

hovedsak økt antall driftsstanser uten utkobling. Dette omfatter blant annet arbeid i 

kontrollanlegg og termovisjon [1].  

 

Figur 39: Fordeling av planlagte driftsstanser over året [1] 

6.4 Nettkomponenter 

6.4.1 Fosweb 

Konsesjonærer tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet, samt konsesjonærer for 

produksjonsenheter tilknyttet distribusjonsnettet skal rapportere til systemansvarlig om nye 
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anlegg eller endringer i eksisterende anlegg36. Statnett har modernisert løsningen for 

oppdatering av kraftsystemdata med webportalen Fosweb. Statnett har gjennom 

årsrapporteringen fra systemansvarlig rapportert om status for utviklingen av Fosweb [1].  

Fosweb er en felles nettportal for konsesjonærer og Statnett for koordinering av inngrep i 

kraftsystemet. Portalen ble lansert først med innsamling av overføringsgrenser i 2014, 

driftsstans og FASIT i 2015. I 2016 startet innmelding av produksjonsanlegg, og portalen vil 

gradvis utvides med mer informasjon. Tabell 7 viser detaljene for når funksjonalitet er blitt lagt 

til i Fosweb. 

Overføringsgrensene innrapportert fra konsesjonærene gjennom Fosweb benyttes direkte i 

driftssentralsystemet til Statnett. Dette er data som gir grenser som brukes aktivt i 

driftssystemene til Statnett. Korrekte data om temperaturjusterte overføringsgrenser er 

nødvendig for å sette riktig overføringskapasitet i nettet til enhver tid. Flere feil i anleggsdata 

er korrigert som får betydning for driften av kraftsystemet og overføringskapasiteten i 

markedet. Statnett opplyser at det er oppdaget feil som, dersom de var oppdaget tidligere, 

ville forhindret opp mot 20 MNOK i spesialreguleringskostnader, og andre feil som har 

redusert sannsynligheten for bruk av systemvern [1]. I følge Statnett har innrapporteringen av 

anleggsdata gjennom Fosweb økt forsyningssikkerheten nasjonalt [21]. 

Portalen reduserer behandlingstiden for kraftsystemdata og tidsbruk på å forberede 

gjennomføring av og analysere konsekvenser av driftsstanser. Statnett opplyser videre at 

Fosweb er tatt i bruk på driftssentralen hos noen nettselskap. 

Tabell 7: Tidsplan for implementering av funksjonalitet i Fosweb [1]. 

Funksjonalitet  Innmeldt Tilgjengeliggjort  

Overføringsgrenser overordnet del           100% Juni 2014 

Transformatorer innmeldt og kvalitetsikret    65%   Des 2014 

Innmelding av driftsstans del av Fosweb - Jan 2015 

Innmelding av Fasitrapporter - Jan 2016 

Produksjonsanlegg og kraftstasjoner                 1,5%   Juni 2016 

Shuntbatteri, - reaktor, fasekomp                       10%        Okt 2016 

Overføring, line og kabel, detaljer         0% 15.feb 2017 

Historikk          - 15.feb 2017 

 

6.4.2 Aldersfordeling av komponenter i regional- og transmisjonsnettet 

Aldersfordelingen for komponenter i regional- og transmisjonsnett er hentet fra NVEs 

database NetBas. NVE har krevd innrapportering av denne type data fra konsesjonærene siden 

ordningen med regional kraftsystemplanlegging startet i 1988, og databasen er derfor jevnlig 

oppdatert. Fra 2007 har konsesjonærene rapportert inn alle data for idriftsatte anlegg til 

Statnett. 

Figur 40 viser aldersfordeling for luftledninger i regional- og nettet. En stor del ble bygd på 60-

tallet, og det er også en stor del fra 70- og 80-tallet. Selv om det er en stor del eldre ledninger, 

kan en del av disse være rehabilitert eller vedlikeholdt i perioden etter bygging, slik at 

standarden er bedre enn profilene skulle tilsi. Det rapportert inn over 800 km nytt luftnett til 

                                                           

36 Systemansvarsforskriften § 14a 
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NVE i 2016 (fra Statnetts Fosweb). Kun 68,9 km ble rapportert inn med byggeår, og byggeår for 

de resterende 730 km er derfor usikkert37. 

Figur 41 viser aldersfordeling for jordkabler. For jordkabel er det ikke tilsvarende forhold som 

for luftledning. Flere nettselskaper er i gang med å reinvestere kabler, og mange av de eldre 

kablene på 33 kV og 50 kV blir erstattet med nye 132 kV kabler. 

Figur 42 viser aldersfordeling for sjøkabler i regionalnettet. Mellomlandsforbindelsene er ikke 

med i denne oversikten. Det er totalt 405 km sjøkabler i regional- og transmisjonsnettet. 

I Figur 43 er alle transformatorer i transmisjons- og regionalnettet inkludert. NVE har registrert 

fabrikasjonsår for disse. Noen transformatorer vil være rehabilitert i form av tørking, 

regenerering av olje eller fullstendig ombygging. Slik rehabilitering vil øke levetiden, og faktisk 

alderssammensetning kan være noe nyere enn det som fremkommer her. NVE har i samarbeid 

med Statnett startet innsamling av flere data for transformatorer som historikk og resultat fra 

oljeanalyser for å kartlegge tilstanden for transformatorer, som beskrevet i Tabell 7. 

Grafene med aldersfordeling av luftlinjer og transformatorer i regional- og transmisjonsnettet 

viser at store deler av anleggene ble bygget i perioden 1960 – 1990. Selv om mange av 

anleggene tilsynelatende begynner å bli gamle, er det vanskelig å si noe konkret om tilstanden 

til anleggene kun ut fra opprinnelig byggeår. NVEs statistikk sier ikke noe om rehabilitering og 

vedlikehold av anleggene, slik at standarden kan være bedre enn aldersprofilene skulle tilsi. 

Energilovforskriften § 3-5 a) setter krav til drift, vedlikehold og modernisering av elektriske 

anlegg og NVE fører tilsyn med nettselskapenes overholdelse av bestemmelsen, se kapittel 7. 

 

 

Figur 40: Antall kilometer luftlinje fordelt etter byggeår.  

                                                           

37 Fosweb la i februar 2017 til rette for detaljert rapportering av kabler og luftlinjer. Oversikten over 

alderssammensetning for kabler og luftedninger er ventet å bli bedre når dataene er komplettert av 

konsesjonærene. 
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Figur 41: Antall kilometer jordkabel i regional- og nett sortert på byggeår. 

 

Figur 42: Antall kilometer sjøkabel i regional- og transmisjonsnett sortert på byggeår 

 

 

Figur 43: Antall transformatorer og transformatorytelse i MVA fordelt på fabrikasjonsår. 
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7 Erfaringer fra NVEs 
tilsynsvirksomhet 

NVEs hjemmelsgrunnlag til å gjennomføre tilsyn er gitt i energiloven § 10-1 og 

energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3. I forbindelse med driften av kraftsystemet er det først og 

fremst tilsyn med bestemmelsene om beredskap, drift og vedlikehold, rasjonering, 

leveringskvalitet og systemansvar som er de mest relevante. Nedenfor skisseres kort noen 

erfaringer fra tilsyn innenfor nevnte områder. NVE rapport nr. 24-2017 «Årsrapport for tilsyn 

2016» [22] gir ytterligere informasjon. 

7.1 Beredskap og vedlikehold av elanlegg 
Samfunnet er avhengig av sikker og stabil leveranse av elektrisitet. Gjennom forskrift om 

forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen stilles det klare krav om at det skal 

arbeides systematisk med tiltak for å forebygge og håndtere ekstraordinære hendelser som 

kan skade eller hindre produksjon, overføring eller fordeling av elektrisk energi. Videre er det 

krav til anleggs- og områdekonsesjonærer i energilovforskriften § 3-5 a om drift, vedlikehold og 

modernisering av de elektriske anleggene. Tilsyn er viktig for å avdekke om kravene blir fulgt. 

NVE fører tilsyn med beredskap og vedlikehold av elanlegg med hjemmel i 

beredskapsforskriften § 8-1. 

Ulike typer hendelser hos 65 virksomheter innen produksjon og nett ble fulgt opp av NVE i 

2016. Noen av hendelsene har blitt fulgt opp med møter med selskapene og med krav om 

utvidet rapportering for å klargjøre om krav i forskriftene er brutt. 

Revisjonene har omfattet drift, vedlikehold og beredskapsmessige forhold med utgangspunkt i 

energiloven § 3-1 Konsesjon på anlegg og kapittel 9 Beredskap, energilovforskriften § 3-5 

Plikter ved konsesjon for elektriske anlegg, samt beredskapsforskriften kapitlene 2, 4, 5 og 7. 

Det er gjennomført totalt 39 revisjoner ved besøk hos det enkelte selskap der møte med 

ledelsen i selskapet, gjennomgang av planverk og befaring av lokaler og sikringstiltak er vanlige 

aktiviteter. Ved enkelte revisjoner inngår også inspeksjon av anlegg. Tre av de stedlige 

revisjonene var sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og ett 

med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Avvikene viste i hovedsak samme resultat som tidligere år. Foruten mangelfulle 

transportplaner for tunge komponenter, ROS-analyser og etterfølgende tiltaksplaner, finner 

NVE en mangelfull systematisk tilnærming til sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Dette viser at 

det er nødvendig å fortsatt fokusere på ROS-analyser og et helhetlig dokumentert 

beredskapsplanverk og beredskapsarbeid. Det ble konstatert 221 avvik og gitt 70 

anmerkninger etter tilsynene. 

Videre ble det gjennomført 21 skriftlige tilsyn i 2016 med til sammen syv virksomheter og 120 

anlegg. Tilsynet omfattet sikringstiltak ved transformator- og kraftstasjoner i klasse 3. Dette 

tilsynet avsluttes i 2017.  

I 2016 har NVE fulgt opp sårbarhet i kraftsystemet gjennom tilsyn med vedlikehold og 

reparasjonsberedskap for de viktigste komponentene i store kraftstasjoner. Tilsynet med 

krafttransformatorer, både hos nettselskap og produsenter, har blitt videreført. 
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I 2016 ble det gjennomført 6 revisjoner med fokus på beskyttelse mot lynoverspenninger. Tre 

av disse ble gjennomført i samarbeid med DSB. Strømavbrudd i forbindelse med tordenvær 

forekommer hyppig i nettet opp til 25 kV. I 2016 hadde 2 600 driftsforstyrrelser feilkilde 

tordenvær. Det er funnet mangler ved utførelse av jording og overspenningsbeskyttelse. Ved å 

forbedre kvaliteten på utførelse vil anleggene sikres bedre og antall avbrudd gå ned. Dette kan 

påvirke selskapenes økonomi positivt. 

God beredskap får stadig større oppmerksomhet og prioritet. Dette er viktig med tanke på 

utfordringene rundt høyere forventningene til forsyningssikkerhet i samfunnet. NVE opplever 

at virksomheter som har hatt tilsyn, viser positivt engasjement og forståelse. 

Arbeid med IKT-sikkerhet 

Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører også en 

endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. Energisektoren kan som andre sektorer 

angripes gjennom internett av anonyme aktører. Feil i programvare er en annen faktor som 

kan få konsekvenser for virksomhetenes drift. Utrykket «liten tue kan velte stort lass» er svært 

relevant i en digitalisert verden der system og komponenter er koplet sammen i nettverk.  

Tillit til de digitale systemene er videre vesentlig for et velfungerende energimarked. Denne 

tilliten bygges gjennom blant annet sikkerhetsmekanismer, som reduserer risikoen for svikt og 

feil i IKT- og styringssystemene. Skal tilliten bevares også i framtiden, er det nødvendig med et 

helhetsfokus på sikring av alle digitale systemer i energisektoren. 

NVE deltok i den tverrsektorielle nasjonale IKT-øvelse i 2016. Øvelsen inngikk i DSBs 

øvingsrekke og var Sivil nasjonal øvelse (SNØ) for 2016. Den inkluderte også departementenes 

årlige tverrsektorielle øvelse. Hensikten med øvelsen var å teste modellen for IKT-

hendelseshåndtering, samt å teste rutiner for varsling, samhandling og rapportering ved IKT-

relaterte hendelser. Målet for øvelsen var at relevante myndigheter og responsmiljøer skulle 

detektere og håndtere et alvorlig IKT-angrep i henhold til modell for håndtering av IKT-

sikkerhetshendelser. NVE vil bruke flere av læringspunkter fra øvelsen inn i samarbeidet med 

KraftCERT38. 

I 2016 ble det gjennomført revisjon med driftskontrollsystemer hos fire nettselskaper. En 

gjenganger i de fleste tilsynene er mangler ved risikoanalyser og til dels også 

beredskapsplanlegging. Ofte mangler koplingen mellom risikoanalysen og beredskapsplanen. 

Tilsynene avdekket også at det hos enkelte selskaper ikke var implementert sikringstiltak slik 

forskriften krever. Dette gikk for eksempel på krav til at ekstern tilkopling skal skje fra et 

sikkert sted og på systemredundans og testing av backup.  

Til tross for en økning i antall kjente sårbarheter rapportert fra ICS Cert i USA og KraftCERT, så 

er det rapportert få alvorlige IKT-sikkerhetshendelser fra bransjen til NVE. Selskapene er 

pliktige til å rapportere alvorlige hendelser. NVE har fått rapportert tre hendelser der det 

oppstod svikt i SCADA-systemet. Disse hendelsene skjedde hos to selskaper, men hendelsene 

hadde begrenset varighet og ikke konsekvenser for leveransen av strøm. NVE har videre fått 

rapportert to utilsiktede informasjonslekkasjehendelser og to hendelser i det administrative 

systemet som kan forklares med feil i programvare. 

                                                           

38 KraftCERT AS ble i 2014 stiftet av Statnett, Statkraft og Hafslund Nett etter initiativ fra NVE og 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ved NorCERT. Selskapet skal bistå medlemmer innen 

kraftbransjen i Norge med håndtering og forebygging av angrep på selskapenes kritiske IKT-systemer. 
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7.2 Leveringskvalitet 
Tilsyn med leveringskvalitet omfatter bestemmelsene i leveringskvalitetsforskriften, samt § 22 

i systemansvarsforskriften. NVE fører tilsyn med leveringskvalitet med hjemmel i 

leveringskvalitetsforskriften § 5-1 og systemansvarforskriften § 25. Tema som inkluderes i 

revisjonene er dermed spenningskvalitet, registrering og rapportering av spenningskvalitet, 

leveringspålitelighet, registrering og rapportering av avbrudd, kundehåndtering og feilanalyse 

og statistikk. Det ble gjennomført seks revisjoner med leveringskvalitet i 2016.  

NVE gjennomførte i tillegg en skriftlig kontroll av alle nettselskap. Tema for den skriftlige 

kontrollen var nettselskapenes saksbehandling ved misnøye med leveringskvalitet. Det ble gitt 

til sammen 124 avvik. Nær halvparten av selskapene fikk avvik for manglende etterlevelse av 

krav til metode for måling, kalibrering og dokumentasjon av måleutstyrets nøyaktighet. I 

forbindelse med den skriftlige kontrollen gjorde NVE også en innsamling av omfang av 

klagesaker på leveringskvalitet hos det enkelte nettselskap. 

Det er gjennomført kontroll av avbrudds- og spenningskvalitetsdata som er innrapportert hhv. 

1. mars og 1. februar. 

Leveringskvalitetsforskriften fastslår at alle nettselskap kontinuerlig skal måle spesifiserte 

spenningskvalitetsparametere i ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg39. Denne 

plikten ble innført fra og med 2006. Det har vært obligatorisk å registrere følgende 

spenningskvalitetsparametere: kortvarige underspenninger (spenningsdipper), kortvarige 

overspenninger og spenningssprang. Fra og med 2014 har det også vært obligatorisk å 

registrere korttids- og langtidsintensitet av flimmer, samt total harmonisk forvrengning (THD). 

I 2016 fattet NVE vedtak i én klagesak på leveringskvalitet.  

7.3 Systemansvaret 
Tilsyn med Statnetts utøvelse av systemansvaret omfatter bestemmelsene i energiloven § 6-1, 

energilovforskriften § 6-1, konsesjon for å utøve systemansvaret og systemansvarsforskriften. 

NVE fører tilsyn med Systemansvarlig med hjemmel i systemansvarsforskriften § 25. 

I tillegg har NVE fortsatt med oppfølgingen av Statnetts arbeid med lukking av avvik som ble 

funnet ved revisjoner i 2011 og 2012. 

I 2016 hadde NVE fire oppfølgingsmøter fordelt på to tema der Statnett gjorde rede for 

henholdsvis systemdrifts- og markedsutvikling, og driftsplanlegging og operativ drift. Møtene 

om systemdrifts- og markedsutvikling var nye i 2016 og ble innført for å kunne følge opp 

markedsutviklingen. De to møteseriene har ulikt fokus hvor førstnevnte i hovedsak har et 

utviklingsperspektiv, mens sistnevnte fortrinnsvis omfatter operativ drift.  

Temaer som tas opp er håndtering av flaskehalser og nettkapasitet, energi- og effektknapphet i 

Norge og Norden, driftsforhold av betydning, driftsforstyrrelser, viktige endringer i 

driftskoblinger, systemtjenester og systemvern, systemansvarskostnader, flaskehalsinntekter 

og kostnader for overføringstap for HVDC-forbindelsene til Danmark og Nederland, samt 

Statnetts internasjonale arbeid i Norden og ENTSO-E. Referatene fra oppfølgingsmøtene 

publiseres fortløpende på nve.no. 

                                                           

39 Leveringskvalitetsforskriften § 2A-2. 
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Det generelle inntrykket er at Statnett har god kontroll og god oversikt når det gjelder utøvelse 

av systemansvaret i det norske kraftsystemet, men NVE vurderer det som viktig å fortsette 

med tilsyn av Statnetts utøvelse av systemansvaret.  
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8 NVEs vurderinger og oppfølging 
I dette kapittelet følger en samling av NVEs vurderinger og oppfølging av de tema som er tatt 

opp i rapporten. 

Energisikkerhet 

Energisikkerheten i Norge vurderes som god, da det er overskudd på kraftbalansen i år med 

normale temperaturer og nedbørsmengder. Tilgangen på energi varierer i takt med 

nedbørsmengde fra år til år. Forbruket av kraft er i stor grad forbundet med utviklingen i 

temperatur. Norges energiforsyning er derfor sårbar for en kombinasjon av tørre og kalde år 

med dårlig energitilgang og høyt kraftforbruk.  

NVE vil derfor fortsette med ukentlig overvåkning av den kortsiktige kraftsituasjonen. NVE 

gjennomfører hver høst en prognose for kraftforsyningen gjennom neste vinter for å estimere 

faren for rasjonering. På denne måten blir NVE klar over eventuell energiknapphet på et tidlig 

tidspunkt. 

NVE gjennomfører også årlig langsiktige analyser for å få oversikt over utviklingen i 

kraftsystemet i Norge, Norden og Nord-Europa. Dette fanger opp trender i kraftsystemet som 

påvirker kraftproduksjonen og kraftforbruket. Økningen i utvekslingskapasitet mellom Norge 

og mot Tyskland og Storbritannia vil øke forsyningssikkerheten betydelig. 

Driftsforstyrrelser og leveringspålitelighet 

Leveringspålitelighet: Leveringspåliteligheten i Norge er god. Samtidig viser utviklingen de 

siste årene at leveringspåliteligheten i stor grad påvirkes av ekstremvær. NVE kan ikke se en 

klar trend i utviklingen av årsak til driftsforstyrrelser. Det er viktig for den enkelte konsesjonær 

å være oppdatert og bevisst på årsakene innenfor sitt område, for å kunne redusere omfanget 

og konsekvensen av driftsforstyrrelser som oppstår. 

Rapportering av driftsforstyrrelser og avbruddsdata: Det er viktig med fortsatt 

oppmerksomhet på å øke kvaliteten i rapporteringen av driftsforstyrrelses- og 

avbruddsdataene, som blir innrapportert fra nettselskapene til systemansvarlig og NVE. 

Dataene benyttes både til den økonomiske reguleringen av nettselskapene, for å se utviklingen 

i den nasjonale leveringspåliteligheten og for å analysere utviklingen i årsaker til 

driftsforstyrrelser nasjonalt.  

NVE gjennomførte i 2016 en ekstern vurdering av et utvalg nettselskaps arbeid med 

registrering og rapportering av avbrudd. Selskapene opplyser å ha gode rutiner for å registrere 

alle avbrudd som skyldes feil i høyspenningsnettet korrekt og fullstendig, men medgir at det 

kan være noe underrapportering av avbrudd som skyldes hendelser i lavspenningsnettet. For å 

forbedre registrering av avbrudd i lavspenningsnettet ser NVE på muligheten for å legge til 

rette for å benytte AMS til avbruddsregistrering. Resultatene fra den eksterne gjennomgangen 

tyder videre på at de større nettselskapene har stor nytte av programvare og feltverktøy for 

komplett rapportering og effektiv tidsbruk. Denne effekten er ikke like tydelig hos de minste 

nettselskapene. Generelt mener NVE det er viktig å ta i bruk kobling mellom digitale drifts- og 

nettsystem for å øke kvaliteten på avbrudds- og driftsforstyrrelsesdataene. 

Oppfølging av større hendelser og betydningen av velutviklede driftskontrollsystem: NVE 

følger opp alle større hendelser i kraftsystemet ved å kreve særskilt rapportering, utføre 

kontroll eller reise en tilsynssak. Dette kan være aktuelt når det er mistanke om brudd på 

beredskapsforskriftens krav. Evalueringen av de senere års ekstremvær har avdekket at et 

velutviklet driftskontrollsystem med mange og fjernstyrte brytere har stor betydning for en 
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effektiv gjenoppretting etter ekstremvær. Imidlertid rapportere mange selskaper om at man 

har mistet fjernstyringen under ekstremvær. Dette er et tema NVE vil vurdere å se nærmere på 

da det er uheldig at evnen til å fjernstyre brytere faller fra når behovet er som størst. 

Reparasjonsberedskap: For å oppnå rask og sikker reparasjon av feil i viktige anlegg, er 
reparasjonsberedskap av stor betydning. Tilsynet med sjøkabler viste store mangler, og har 
ført til en betydelig satsing. For andre viktige komponenter med lang leveringstid, er det 
igangsatt arbeid i regi av REN AS på vegne av kraftforsyningen for å undersøke behov og 
muligheter for bransjesamarbeid. Aktuelle områder er gassisolerte anlegg og transformatorer. 
NVE vil følge opp dette med tilsyn i 2017. 

Betydningen av utenlandsforbindelsene: NVE mener utenlandsforbindelsene er av stor 

samfunnsmessig betydning og at det generelt er viktig med høy tilgjengelighet på disse, blant 

annet fordi de er en forutsetning for integrasjon mellom markedene og mest mulig effektiv 

ressursbruk på tvers av landegrensene. Det har i 2016 ikke vært lengre perioder med nedetid 

på utenlandsforbindelsene på grunn av driftsforstyrrelser. Dette gjelder både likestrøms- og 

vekselstrømsforbindelsene. Forventet handelskapasitet på utenlandsforbindelser gjennom 

tappesesongen har betydning for kraftprodusenters disponering, og ved en svak hydrologisk 

balanse vil det kunne ha betydning for forsyningssikkerheten. 

Spenningskvalitet 

Frekvenskvalitet: I 2016 ble det registrert over 13 600 minutter med frekvensavvik. Dette 

tilsvarer 9,4 døgn eller 2,5 % av tiden i 2016, og er det høyeste frekvensavviket som er 

registrert noen gang. Statnett er bekymret for redusert frekvenskvalitet som følge av økt 

kabelkapasitet mot utlandet og dermed økt utveksling mellom det nordiske og 

omkringliggende systemer, samt økt andel uregulerbar produksjon. Dette kan gjøre det mer 

krevende å håndtere systembalansen og mange flaskehalser samtidig. Statnett og de øvrige 

TSOene i Norden har flere pågående aktiviteter for å bedre frekvenskvaliteten og snu den 

negative utviklingen i årene før 2011.  

NVE mener det er viktig å fortsatt ha oppmerksomhet rettet mot tiltak for å bedre 

frekvenskvaliteten. For å ivareta en tilfredsstillende frekvenskvalitet i det nordiske 

synkronområdet er det viktig med fortsatt arbeid for å sikre god koordinering av og samarbeid 

om tiltak og virkemidler mellom de nordiske systemoperatører. 

Regulerytelse i kraftsystemet: NVE opplever at det norske kraftsystemet i dag anses å ha 

tilstrekkelig regulerytelse, men registrerer at det i fremtiden kan bli større behov for både 

manuelle og frekvensstyrte reserver. Behovet for reserver kan også i større grad enn i dag 

oppstå på sommerstid hvis produsenter velger å ha kraftverk ute til revisjon på grunn av lave 

kraftpriser, og eller når større deler av forbruket dekkes av uregulerbar kraftproduksjon og 

import. På kort sikt vurderer NVE at er det et kostnadsspørsmål å ha nok regulerytelse til 

disposisjon også om sommeren. På lang sikt kan det derimot være et spørsmål om ressursene 

er tilgjengelige i kraftsystemet. NVE vil i dialog med Statnett følge med på utviklingen av 

tilgjengelige reguleringsressurser. 

Spenningskvalitet hos sluttbruker: NVE gjennomførte i 2016 skriftlig kontroll av 

nettselskapenes saksbehandling ved misnøye med leveringskvalitet. I forbindelse med tilsynet 

samlet NVE inn omfanget av klagesaker hos det enkelte nettselskap. NVE vil vurdere å gjøre 

tilsvarende innsamlinger fremover for å kunne følge utviklingen i spenningskvalitet hos 

sluttbrukerne. NVE mener det er viktig at nettselskapene er bevisst på spenningskvaliteten i 

eget nett og gjør nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende kvalitet hos sluttbrukerne. 
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Systemtjenester 

Bruk av systemtjenester: NVE legger til grunn at systemansvarlige i vurderingen av ulike 

virkemidler gjør en avveining mellom hensynet til å legge til rette for et effektivt kraftmarked 

og hensynet til tilfredsstillende leveringskvalitet. Systemansvarliges bruk av virkemidler bør til 

enhver tid vurderes ut fra hva som gir den samlet sett mest optimale utnyttelsen av 

tilgjengelige ressurser, og som samtidig ivaretar hensynet til driftssikkerheten. Videre er det 

viktig at Statnett ser de ulike virkemidlene i sammenheng, og vurderer de ulike tiltakenes 

treffsikkerhet. Statnetts praksis og vurderinger må være transparente og tydelige. NVE ser på 

tiltak for ytterligere å sikre dette, samt en hensiktsmessig involvering av NVE og bransjen ved 

fremtidige vesentlige endringer i praksis. 

Systemvern: NVE registrerer at antall systemvern øker. NVE mener systemvern er et godt 

virkemiddel for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene ved driftsforstyrrelser. De 

samfunnsøkonomiske kostnadene ved bruk av systemvern må veies opp mot kostnader for 

tiltak i kraftsystemet som gjør systemvern overflødige, herunder investeringer i økt 

overføringskapasitet. NVE mener det er viktig at systemansvarlig har et bevisst forhold til 

hvilke produksjons- og forbruksenheter som omfattes av automatisk frakopling. 

Spesialregulering: Spesialregulering er den høyeste enkeltposten blant 

systemansvarskostnadene. NVE mener det ikke er rasjonelt å ensidig fokusere på å minimere 

spesialregulering, verken i regulert volum eller antall dager det benyttes. Derimot bør 

kostnadene ved bruk av spesialregulering over tid veies opp mot kostnadene forbundet med 

eventuelle tiltak for å redusere deler av det spesialregulerte kvantum. 

Driftssikkerhet og nettutvikling 

Områder med redusert driftssikkerhet: For de fleste av områdene hvor Statnett i dag registrer 

antall timer med redusert driftssikkerhet er det nettanlegg under bygging som vil øke 

driftssikkerheten betraktelig. NVE mener likevel det er viktig at Statnett fortsetter å kartlegge 

og følge med på områder i transmisjonsnettet som mangler N-1. Alle tiltak i kraftnettet skal 

først og fremst begrunnes i samfunnsøkonomisk lønnsomhet. En oversikt over alle punkter 

uten N-1 i kraftnettet kan likevel være nyttig for å kartlegge og synliggjøre sårbarheten i 

kraftnettet, omfanget av svakere nettløsninger og kostnadene ved å forbedre 

forsyningssikkerheten.  

Revisjonskoordinering: NVE ser at driftssikkerheten kan utfordres de kommende årene. 

Omfattende nybygging og oppgradering av eksisterende nett skal gjennomføres de neste 

årene, i tillegg til vedlikehold og ordinært revisjonsarbeid på eksisterende linjer. Dette kan føre 

til at nettet er sårbart for feil over lengre perioder. Dette stiller igjen krav til at 

revisjonskoordineringen systemansvarlig gjør for regional- og transmisjonsnettet holder høy 

kvalitet og tilstreber å minimere tiden med redusert driftssikkerhet. 

Oversikt fra systemansvarlig viser at det er få revisjoner i juli sammenlignet med månedene før 

og etter. NVE mener at systemansvarlig og aktørene i bransjen, dersom det er mulig, i større 

grad bør vurdere å ta i bruk juli til å gjennomføre revisjoner og driftsstanser, for å sikre en 

bedre utnyttelse av tidsrommet hvor revisjoner er mulig å gjennomføre.  

NVE mener det ikke vil være samfunnsmessig rasjonelt i hvert tilfelle å endre koblingsbilder slik 

at det sikres N-1-drift selv om dette er mulig. NVE mener heller ikke det vil være 

samfunnsmessig rasjonelt i hvert tilfelle å kreve oppregulering av produksjonsressurser for å 

sikre N-1-drift, forutsatt tilstrekkelige og tilgjengelige produksjonsressurser. Dette er forhold 

som systemansvarlig må vurdere i den daglige driften. 
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Fosweb: Fosweb skal bidra til forbedre og effektivisere innrapportering til systemansvarlig. 

Fosweb er en løsning hvor både systemansvarlig og de ulike konsesjonærene vil kunne 

innrapportere nye anleggsdata. Konsesjonærene blir i tillegg bedt om å bekrefte 

anleggsdataene som allerede ligger i Statnetts systemer. 

Korrekte og fullstendige anleggsdata vil gi et bedre underlag for Statnett til å fastsette 

overføringsgrenser i regional- og transmisjonsnettet. Videre vil innsamlingen av data om 

produksjonsenheter ned til 1 MW kunne gi systemansvarlig bedre oversikt over egenskapene 

til produksjonsenheter i distribusjonsnettet med tanke på gjenoppretting av driften under 

anstrengte driftssituasjoner eller driftsforstyrrelser.  

Gjennom Fosweb vil det bli mulig å rapportere komponentdata til kraftsystemutredningene, 

noe som vil redusere antall steder komponentdataene må innrapporteres og kontrolleres. Krav 

om rapportering for nye anlegg ligger allerede i fos §14a, men det må gjøres en engangsjobb 

for å sikre at Fosweb inneholder en komplett oversikt over komponenter i regional- og 

transmisjonsnett. NVE vil vurderere å følge opp konsesjonærer enkeltvis dersom de ikke 

oppdaterer komponentdataene. 

NVE ser stor verdi i arbeidet som nå gjøres med effektiviseringen av innrapportering til 

systemansvarlig, og verifisering av anleggsdataene. Det er av stor betydning for driften av 

kraftsystemet, og utnyttelsen av nettinvesteringer, å ha riktige og oppdaterte komponentdata. 

NVE vil følge med på arbeidet til Statnett med å fremskaffe oversikt over aktuelle driftsdata. 

Erfaringer fra NVEs tilsynsvirksomhet 

Arbeid med IKT-sikkerhet: NVE startet i april 2016 en gjennomgang av regelverket på IKT-

sikkerhet i energisektoren. Arbeidet er en oppfølging av Lysne-utvalgets anbefaling til NVE om 

å gjennomgå sektorregelverket og se på funksjonsbasert regelverk og bruk av standarder. 

Norge har et godt regelverk, men selv om dagens regelverk i stor grad samsvarer med 

internasjonale standarder og praksis, er det behov for en ytterligere presisering av regelverket 

slik at virksomheter og systemer i energisektoren skal være beskyttet mot bredden av digitale 

trusler. NVE deltok i den tverrsektorielle nasjonale IKT-øvelse i 2016. Øvelsen inngikk i DSBs 

øvingsrekke og var Sivil nasjonal øvelse (SNØ) for 2016. NVE vil bruke flere av læringspunkter 

fra øvelsen inn i sitt samarbeidet med KraftCERT. NVE har gjennomført skriftlig kontroll av 

viktige elementer i beskyttelsen av driftskontrollsystemer. 
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Vedlegg 1: Beskrivelse av systemtjenester 

Primærreserver  

Primærreserver er de første effektreservene som aktiveres når frekvensen endres som følge av 

ubalanser i systemet. Primærreserver kalles også FCR (Frequency Containment Reserves). 

Primærreguleringen foregår automatisk ved at kraftverk med turbinregulatorer hurtig 

regulerer opp eller ned produksjonen ved endring i frekvens. Det er to typer primærreserver. 

Normaldriftsreservene (FCR-N) aktiveres innenfor normalfrekvensbåndet (50 ± 0,1 Hz) i 

kraftsystemet. Faller frekvensen under 49,9 Hz aktiveres driftsforstyrrelsesreservene (FCR-D) i 

kraftsystemet, og ved 49,5 Hz skal disse være fullt aktivert.  

Det skal i utgangspunktet være nok FCR-D, slik at dimensjonerende feil40 i kraftsystemet ikke 

fører til at frekvensen faller under 49,5 Hz. Ved en økende andel av tiden hvor frekvensen 

befinner seg i området 49,5 - 49,9 Hz, vil eksisterende FCR-D være bundet opp. Ved en ny feil i 

kraftsystemet vil det dermed ikke lenger være tilstrekkelig FCR-D til å håndtere denne. 

Minimumskrav til mengde primærreserver for å håndtere dimensjonerende feil i de ulike 

nordiske landene er gitt i henhold til nordisk systemdriftsavtale41. Det handles primærreserver 

mellom landene i Norden. 

Markedet for primærreservene består av et døgnmarked og et ukesmarked [5]. I tillegg er det 

krav til at alle kraftverk over 10 MVA som ikke deltar i den markedsbaserte leveransen av 

primærreserve må levere en minimumsleveranse ved en generell statikkinnstilling, som kalles 

grunnleveransen. Statikkinnstillingen bestemmer hvor mye pådraget på turbinen automatisk 

endres ved et gitt frekvensavvik. Aktørene som ikke deltar i døgn- eller ukesmarkedet får 

betalt en vedtatt sats for leveransen. Bakgrunnen for å fastsette et generelt krav til 

statikkinstillinger er å sikre en geografisk fordeling av primærreserver i ulike deler av landet. 

Dette er spesielt viktig dersom områder kan falle i separatdrift. Markedet for primærreserver 

ble innført i 2008. Samtidig ble det generelle kravet til statikkinnstilling i Norge endret fra 6 % 

til 12 % [1].  Med en lavere statikkinnstilling vil en liten endring i frekvens føre til en større 

endring i kraftverkets produksjon, og endringen vil bidra mer i gjenopprettelsen av balansen i 

systemet. Med en høyere generell statikkinnstilling blir endringen i pådrag mindre, og 

resultatet er at primærreservene utligner en mindre del av frekvensavviket. Sekundær- og 

tertiærreserver må da stå for en større del av gjenopprettelsen av nominell frekvens. 

Behovet for innkjøp av primærreserver er normalt høyere på sommeren enn vinteren. Mange 

store kraftverk som vanligvis bidrar med regulerytelse er oftere ute til revisjon om sommeren 

enn ellers i året, fordi det er vanligvis lavere priser om sommeren enn om vinteren. Også i 

perioder med høye kraftpriser kan det være færre som ønsker å levere primærreserve, da 

dette krever at man holder igjen noe av produksjonskapasiteten for å kunne levere denne 

tjenesten.  

Kostnaden for primærreserver er størst i sommerhalvåret og påvirkes av den hydrologiske 

situasjonen. Tørrår med mye import og lav produksjon i magasinverk gir høye kostnader ved at 

aggregat må holdes roterende i perioder hvor prisbildet i energimarkedet tilsier at de burde 

stått. Det kan også bli høye priser i perioder hvor tilsiget er høyt og magasinverkene 

produserer opp mot maksimal effekt. I dette tilfellet må systemansvarlig betale for å ha 

                                                           

40 Dimensjonerende feil er den feilen som medfører utfall av en hovedkomponent (produksjon, ledning, 

transformator, samleskinne, forbruk ect) og som har størst konsekvens på kraftsystemet av alle 

feilhendelser som har blitt tatt hensyn til [14]. Normalt er dimensjonerende utfall i Norge 1200 MW. 
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tilstrekkelig ledig kapasitet til å kunne regulere opp. Økt import og uregulerbar 

kraftproduksjon fra vindturbiner og elvekraftverk kan også gi økte kostnader for å sikre nok 

regulerytelse. 

Sekundærreserver  

Sekundærreserver er automatiske reserver som skal avløse primærreservene ved å bringe 

frekvensen tilbake til normal verdi, slik at primærreservene blir frigjort til å håndtere ny 

endring i frekvens. Automatiske sekundærreserver kalles også Automatic Frequency 

Restoration Reserves (FRR-A, aFRR) [6] og Load Frequency Reserves (LFC) Systemet med 

automatiske sekundærreserver innført i Norden som en midlertidig ordning fra 2013. Det 

gjenstår fremdeles arbeid for å få på plass en permanent velfungerende nordisk 

markedsløsning for sekundærreserver. 

Tertiærreserver (Regulerkraft)  

Tertiærreserver (Regulerkraft) benyttes til å redusere ubalanser mellom forbruk og produksjon 

for å avlaste generatorene som har respondert med automatisk primær- eller 

sekundærregulering, og til å håndtere regionale flaskehalser. Tertiærreserver kalles også 

Manual Frequency Restoration Reserves (FRR-M) [7].  

Norden har siden 2000 hatt et felles regulerkraftmarked (RKM). Gjennom nordisk 

systemdriftavtale er de ulike nordiske TSOene pliktig til å ha nok tilgjengelig regulerkraft til å 

kunne håndtere en dimensjonerende feil i sitt nettområde. Fra vinteren 2014 / 2015 justerte 

Statnett ned sitt krav til reguleringsreserve fra 2 000 MW til 1 700 MW. 1 200 MW av disse er 

minimumsmengden for å kunne håndtere dimensjonerende feil, og Statnett anskaffer i tillegg 

reguleringsreserver på 500 MW for å dekke ubalanser innad i Norge [7]. 

Både produksjon og forbruk kan anmelde pris for å regulere opp eller ned produksjon eller 

forbruk i RKM. Budene blir samlet i en felles nordisk budliste. Gitt at reguleringsbud er 

anvendelige, og ikke er utilgjengelige på grunn av en flaskehals i nettet, blir i hovedsak de 

rimeligste budene aktivert først. 

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) 

Det vil ikke alltid være tilstrekkelig mengde produksjon og forbruk som anmelder regulerkraft i 

RKM. Dette kan være situasjoner med høy eksport til utlandet, høyt forbruk innenlands og 

høye elspotpriser hvor produsenter vurderer det mer lønnsomt å produsere kraft enn å holde 

tilbake produksjonskapasitet for å tilby denne inn som oppreguleringsressurser i RK. 

For at det skal være nok tilgjengelig regulerkraft til å balansere kraftsystemet, sikrer Statnett 

tilgang på reguleringsressurser gjennom Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) og gjennom 

bilaterale avtaler [7].  

I RKOM får produsenter og forbrukere betalt for å garantere at de deltar i RKM. RKOM er delt i 

to ulike produkter, RKOM-med begrensinger hvor det kan være begrensinger i når eller hvor 

lenge reguleringsressursene er tilgjengelige, og RKOM-høykvalitet, som ikke skal ha 

begrensinger på når opsjonene kan aktiveres. 

RKOM er også delt i et RKOM-sesongmarked, hvor aktørene som ønsker forutsigbarhet tilbyr 

opsjon på å delta i RKM gjennom hele vintersesjonen (vanligvis uke 45 til 16), og et RKOM-

ukemarked hvor aktørene tilbyr opsjon for å delta i RKM på ukesbasis. 

RKOM benyttes for å sikre tilstrekkelig mengde regulerkraft i regulerkraftmarkedet. 

Kostnadene for tertiærreserver avhenger av forbruk, elspotpriser og eksport/import, spesielt i 



 

 62 

vinterhalvåret. Kostnadene påløper hovedsakelig i perioden november – mars, men sesongen 

har blitt lengre de siste årene fordi eksportkapasiteten har økt.  

Spesialregulering 

Spesialregulering er opp- eller nedreguleringsbud fra regulerkraftlisten som blir benyttet 

utenom prisrekkefølge. Flaskehalser i regional og transmisjonsnettet som ikke håndteres ved 

bruk av budområder, skal systemansvarlig normalt håndtere ved bruk av 

regulerkraftmarkedet42. Systemansvarlig dekker merkostnaden som oppstår ved 

spesialregulering, mens ordinære reguleringer inngår som del av balanseoppgjøret aktørene 

mellom.  

Størstedelen av spesialreguleringskostnadene kommer av enkelthendelser eller spesielle 

hydrologiske situasjoner innenfor et begrenset tidsrom. Historisk er det derfor store 

variasjoner fra år til år for samlet og områdevis bruk av spesialregulering. 

Spesialregulering benyttes for eksempel ved overskuddsflaskehalser, dvs. når 

produksjonsønsket i et område er større enn den fysiske eksportkapasiteten ut av området. I 

slike tilfeller nedregulerer Statnett anmeldt produksjon slik at faktisk produksjon tilsvarer 

summen av forbruk og eksportkapasitet. Tilsvarende benyttes spesialregulering når forbruket 

overstiger summen av anmeldt produksjon og importkapasitet. I tillegg blir det brukt noe 

spesialregulering som følge av spenningsproblemer, feilhåndtering i forbindelse med inn- og 

utkobling av linjer og lignende. 

Spesialreguleringskostnadene henger tett sammen med energisituasjonen, hvor spesielt tørre 

og våte perioder gir behov for stor overføring i nettet og dermed regionale flaskehalser. 

Størstedelen av kostnadene kommer av enkelthendelser eller spesielle hydrologiske 

situasjoner innenfor et kort tidsrom. En mindre del av kostnadene skyldes frekvensregulering: 

store og raskt regulerbare enheter benyttes utenfor prisrekkefølge for å sikre den momentane 

kraftbalansen. Behovet for slike tiltak har vært økende de senere år. 

Endring av produksjon gjennom driftstimen eller over timesskift 

Energimarkedene sikrer at det er planlagt balanse for hver time samlet sett.  Produksjon og flyt 

på likestrømskabler planlegges og endres etter timesoppløsningen i energimarkedene, mens 

energiforbruket endres løpende gjennom timene i døgnet. Dette fører til ubalanse mellom 

produksjon, utveksling og forbruk innad i timen, som fører til strukturelle ubalanser i 

kraftsystemet. Systemansvarlig har virkemidler for å utjevne endring i produksjon innad i 

timesskift eller over timesskift, for å sikre balanse.  

 Kvartersjustering (Krav til kvartersplaner ved store produksjonsendringer) 

Systemansvarlig kan kreve at produksjonsplanen endres i mindre sprang og angis med 

kvartersverdier dersom ønsket produksjonsendring er over en grense fastsatt av 

systemansvarlig43.  

Systemansvarliges krav til kvartersplaner er beskrevet i [23]. Statnett har satt krav til at 

dersom summen av produksjonsendring over et timesskift er større enn 200 MW må 

produsenten fordele produksjonsendringen symmetrisk i flere like trinn på hver side av 

                                                           

42 Systemansvarsforskriften § 5 
43 Systemansvarsforskriften § 8, femte ledd 
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timesskift. Dette kravet gjelder for all fleksibel kraftproduksjon og i sum produksjon 

per budområde.  

Dersom produksjonsendringen er mellom 200 MW og 400 MW skal 1/3 av 

produksjonen kjøres opp eller ned et kvarter før timesskift, 1/3 ved timesskift, og 1/3 

et kvarter etter timesskift. Hvis produksjonsendringen er større eller lik 400 MW skal 

produksjonsendringen deles opp i fire deler, hvor 1/4 av endringen skal gjøres 30 og 15 

minutter før og etter timesskift.  

Kravene til kvartersjustering ble endret sommeren 2015, i forbindelse med at Statnett 

innførte mulighet for produsentene å tilby produksjonsglatting. Gjeldende krav til 

kvartersjustering tilsvarer nå kravene til kvartersplaner som ble innført i Sverige og 

Finland fra 2013.  

 Lastfølging (Kvartersflytting) 

Et annet virkemiddel for å utjevne strukturelle ubalanser er lastfølging 

(kvartersflytting). I forskriften om systemansvaret i kraftsystemet er systemansvarlig 

gitt muligheten til å framskynde eller utsette planlagt produksjonsendring med inntil 

femten minutter.  

Lastfølging vil si at systemansvarlig under drift bestiller fra produsentene 

fremskyndingen av produksjonen et kvarter frem i tid, eller utsettes et kvarter. Dersom 

systemansvarlig ønsker at en produsent skal flytte produksjonen frem i tid informerer 

Statnetts landssentral aktøren om dette minimum 30 minutter før planlagt 

produksjonsendring [24].  

 Produksjonsglatting 

Sommeren 2015 innførte Statnett muligheten for produsenter til å tilby 

produksjonsglatting. Produsenter som har døgnbemannet driftssentral, fleksibel 

kraftproduksjon og som jevnlig har produksjonsendringer over 200 MW per 

budområde per time kan delta. Systemansvarliges krav for ordningen er beskrevet i 

[25].   

Ved produksjonsglatting blir produsentene som er med på ordningen fritatt for 

kravene ved kvartersjustering, men må i stedet sende inn sine planlagte 

produksjonsplaner kvelden før neste driftsdøgn. Statnett gjør så en analyse av behovet 

i systemet påfølgende dag for flytting eller justering av produksjonen, og sender en 

bestilling til produsentene for justeringer av produksjonsplanene i kvartersintervaller. 

Justeringene i produksjon vil da ikke nødvendigvis være symmetriske rundt timesskift, 

men tilpasset forventet endringer i produksjon, eller flyt over likestrømskablene [17].  

Bakgrunnen for Statnetts innføring av produksjonsglatting var behovet for å justere 

kravene til produksjonsplaner ved store produksjonsendringer, for å oppnå en 

forbedret tilpasning til forbruksprofilen og rampingmønsteret på HVDC-kablene. 

Samtidig undersøker Statnett modeller for innføring av kontinuerlig ramping av HVDC-

kablene for å redusere de strukturelle ubalansene i systemet.  

Statnett rapporterer at produksjonsglatting har fungert etter hensikten ved at de 

strukturelle ubalansene har blitt redusert, men at man også har oppdaget noen 

svakheter. Statnett anser produksjonsglattingen som en midlertidig ordning inntil den 

kan avløses av en mer markedsbasert ordning. Kvartersoppløsning i noen eller alle 

energimarkedene kan være slike løsninger [17].  
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Systemvern 

Systemvern er en samlebetegnelse på automatiske tiltak som styres av bestemte hendelser i 

nettet. Systemvern kan grovt sett deles i fire hovedgrupper: produksjonsfrakobling (PFK), 

belastningsfrakobling (BFK), nettsplitting og nødeffekt på HVDC-forbindelsene. 

Systemvern er enten hendelses- eller frekvensstyrte. Førstnevnte responderer på bestemte 

hendelser i nettet, for eksempel utfall eller overlast av bestemte komponenter, mens 

sistnevnte responderer på lav frekvens i synkronområdet. Disse løser ut ved ulike grader av 

underfrekvens. Systemansvarlig anser alle systemvern som ikke løser ut ved uønsket frekvens 

til å være hendelsesstyrt. 

 Produksjonsfrakobling benyttes for å øke overføringskapasiteten i definerte snitt. Ved 

at utvalgte kraftstasjoner automatisk kan kobles ut ved bryterfall eller kritisk overlast i 

nettet, kan overføringsgrensene settes høyere enn det som ville vært tilfelle uten 

systemvernet. 

 Belastningsfrakobling benyttes i tre tilfeller: (1) For å redusere konsekvensene av feil. I 

områder med begrenset nettkapasitet ved utfall av enkeltkomponenter benyttes 

belastningsfrakobling for å redusere konsekvensene av en feil i nettet. Denne typen 

systemvern reduserer de lokale konsekvensene ved en driftsforstyrrelse. (2) For å 

redusere konsekvensene av uønsket lav frekvens. Alle de nordiske landene bidrar med 

frekvensstyrt belastningsfrakobling for å hindre nettsammenbrudd ved mer 

omfattende feil enn det som er normalt å dimensjonere nettet for.  

30 % av norsk forbruk er tilknyttet frekvensstyrt belastningsfrakobling. Første 

utkoblingstrinn er ved frekvens på 48,7 Hz. (3) For å øke overføringsgrenser i definerte 

snitt. Det er i hovedsak industrikunder som har installert slike systemvern. I de tilfeller 

det ikke er større forbrukskunder i området kan deler av alminnelig forsyning være 

midlertidig tilknyttet et slikt vern. 

Statnett har interne kriterier som sier at de ikke skal basere seg på bruk av BFK når de 

planlegger nytt nett. Hendelsesstyrt systemvern som kobler ut sluttbrukere i 

distribusjonsnettet er kun tillatt som midlertidig løsning44. Ved etablering av slike 

systemvern, skal systemansvarlig skriftlig rapportere dette til NVE sammen med en 

fremdriftsplan for avvikling av systemvernet. Hendelsesstyrte systemvern som kobler 

ut sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnett er i dag etablert i Bergensområdet og i 

Akershus. Systemvernet i Bergensområdet vil avvikles når den planlagte forbindelsen 

Modalen – Mongstad – Kollsnes settes i drift. Systemvernet i Akershus vil avvikles når 

Frogner stasjon er ferdig bygget om og dimensjonert for de aktuelle 

kortslutningsstrømmer. 

 Nettsplittingsvern benyttes for å dele opp nettet ved kritisk overlast. Dette gjelder i 

hovedsak ved utfall av linjer. Nettsplittingsvern gjør at overføringskapasiteten i nettet 

kan settes høyere enn ellers. 

 Nødeffekt på HVDC-forbindelsene er systemvern som reduserer overføring på 

utlandskabler ved overlast eller utfall på spesifikke linjer. 

Innenfor de fire hovedkategoriene er det noen systemvern som nesten alltid står på, og noen 

der status er avhengig av lastflyten i nettet. Behovet varierer sterkt fra årstid til årstid og år til 

år, avhengig av om det aktuelle området har eksport eller import. For systemvern som løser ut 

                                                           

44 Systemansvarsforskriften § 21 
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ved utfall er det viktig at verninstillingene er riktig i forhold til den gjeldende kraftflyt. Dette 

skyldes at et vern som er designet for å øke eksporten ut av et område vil gjøre situasjonen 

verre dersom utløsning skjer i en importsituasjon. Systemvern som skal beskytte mot overlast 

kan i større grad alltid være aktivert, fordi de ikke vil bli utløst uten overlast. Vernfunksjonen vil 

dermed alltid avlaste systemet og redusere overlasten. 

Produksjonstilpasning 

Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å tilpasse sine produksjonsplaner til eventuelle 

begrensninger som har oppstått i nettet på grunn av revisjoner eller driftsforstyrrelser45. Dette 

kalles produksjonstilpasning. I april 2014 utvidet Statnett sin praksis og produksjonstilpasning 

benyttes nå i områder med begrenset kapasitet i lengre tidsrom, i tillegg til ved 

separatområder eller områder med flaskehalsbegrensninger der det kun er én produsent eller 

der det kun er én produsent som vanligvis deltar i regulerkraftmarkedet. 

Produsentene blir ikke kompensert for tapt produksjon når de er pålagt produksjonstilpasning.  

 

 

 

  

                                                           

45 Systemansvarforskriften § 8 åttende ledd. 
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Vedlegg 2: Oversikt over systemvern 
Systemvern – oversikt over utkoblingsobjekt og funksjon. Oversikten er basert på [1]. 

Tabell 8: Oversikt over installerte systemvern 

 Utkoblingsobjekt Funksjon 

BFK 

Finnfjordbotn Smelteverk Øke forsyningssikkerheten ved stort underskudd nord for Ofoten 
og nord for Mestervik. Melkøya og Goliat er kun i bruk dersom 
Finnfjordbotn ikke kan brukes eller ikke gir tilstrekkelig virkning. 

Melkøya 

Goliat 

Hydro Sunndalsøra Øke importkapasiteten inn til Midt-Norge. 

Nyhamna Øke forsyningssikkerheten til Møre og Romsdal. 

Kollsnes 

Øke forsyningssikkerheten til Bergen. 
Lille Sotra 

Fana 

Jordal 

Frogner Øke forsyningssikkerheten til 66 kV under Frogner. 

PFK 

Kobbelv 
Øke eksportkapasiteten ut av området. 

Svartisen 

Tyin Øke kapasiteten ut fra Nord-Vestlandet. 

Matre 
Øke kapasiteten ut av BKK 132 kV. 

Mongstad 

Høyanger Øke driftssikkerheten til 12 kV i Høyanger. 

Tonstad Øke importkapasiteten til området. 

Skjerka Øke forsyningssikkerheten til Agder 110 kV. 

Kvilldal 

Øke handelskapasiteten mellom budområdene. 

Tokke 

Vinje 

Songa 

Oksla 

Sima 

Aurland 

Sulldal 
Øke kapasiteten ut fra 300 kV nettet mellom Nesflaten, Tokke og 
Flesaker. 

Nes 
Øke kapasiteten ut fra 300 kV i Hallingdal. 

Usta 

Torpa 
Øke kapasiteten ut fra 132 kV Østnettet. 

Lomen 

Nettsplitt 

420 kV Kobbelv-Salten 

Øke eksportkapasiteten ut av området. 
Varangerbotn T4 

132 kV Sildvik-Tornehamn 

Rana T5 

132 kV Mongstad - 
Frøyset 

Øke kapasiteten ut av BKK 132 kV. 
132 kV Matre-
Vemundsbotn Skjerka-Øie 

Øke forsyningssikkerheten til Agder 110 kV. 
Kulia-Leire 

Hasle T6 (400/320) 

Øke forsyningssikkerheten i Sør-Norge. 
132 kV Eidskog 

300 kV Vågåmo 

300 kV Tegneby 

132 kV Vågåmo Øke forsyningssikkerheten lokalt. 

Nødeffekt 
HVDC 

Skagerak 3&4 
Øke eksport- og importkapasiteten til området. 

NorNed 
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