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Forord

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opprettet i februar 1999 en arbeidsgruppe bestående av
deltakere fra NVE og Statnett SF med formål å beskrive forskjellige forhold rundt effektbalansen i
Norge. Prosjektets mandat er beskrevet i vedlegg 1.

Arbeidsgruppen vil takke alle i Statnett SF og NVE som har vært med å bidra til denne rapporten.

Rapportens konklusjoner og anbefalinger binder ikke de respektive institusjoner.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende deltakere:

Trygve Borg, Statn tt Knut Ekerhovd, NVE

or
In VogM , Statnett

S

Roar Kristensen, NVE

Stig Haugen, NVE, leder

Effektbalanse-rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Statnett og NVE.
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Sammendrag

Bakgrunn:
De siste årene har både energi- og effektforbruket i Norge økt. Samtidig har det vært liten tilgang på
ny produksjonskapasitet i Norge. Vinteren 1998/99 var reservesituasjonen både i Norge og i resten av
børsområdet i perioder anstrengt.

Det synes som om kraftmarkedet i dagens situasjon ikke gir tilstrekkelig økonomisk incentiv til
spesielle investeringer i effekt i produksjonsapparatet. Dagens avtalestruktur gjør dessuten at signalene
fra markedet ikke når fram til alle markedsaktører. Dette gjelder spesielt mindre forbrukere. På den
måten mister kraftmarkedet noe av den ønskede tilpasningsmulighet.

På bakgrunn av dette etablerte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en arbeidsgruppe
bestående av deltakerefra NVEog StatnettSF medformålå beskriveansvarsforholdenefor
effektoppdekning,beskrivedagenseffektreserver,kartleggeog vurderevirkemidlersystemansvarligei
dagenssituasjonkanbenyttefor å ivaretakravet til reserve, drøfte og foreslå tiltak som kan sikre
effektbalansen framover. Kost-/ nytteverdi med hensyn til disse virkemidlene skulle vurderes og
eventuell finansiering og ansvarsforhold med hensyn til nødvendige tiltak samt anbefalinger om hva
som må/bør gjøres. Rapportens konklusjoner og anbefalinger binder ikke de respektive institusjoner.

Rapporten må sees som et innspill til det videre arbeide med å avklare problemstillinger forbundet
med effektbalansen og nødvendige effektreserver i kraftsystemet, og ikke som en uttømmende
avklaring av alle detaljer i problemkonseptet.

Vurdering av effektsituasjonen for vinteren 1999/2000:

Vurderinger av dagens effektbalanse viser at Norge allerede kommende vinter kan oppleve
effektknapphet. Med dette menes at maksimalt innenlandsk forbruk (inklusive nettap) er større enn
innenlandsk tilgjengelig produksjon fratrukket et reservekrav på mellom 1000 og 1500 MW. Ett
eventuelt underskudd på effektbalansen i Norge kan tenkes dekket med importert kraft fra Sverige og
Jylland. Undersøkelser utført av Svenska Kraftnåt og Statens energimyndighet i Sverige konkluderer
med at Sverige allerede har et underskudd på effektbalansen på i størrelsesorden 2400 MW. For
kommende vinter forventes Sveriges effektbalanse å forverres under forutsetning av nedleggelse av
Barsebäck 1 på 600 MW som vedtatt. Norge bør derfor ikke regne med importmuligheter fra Sverige i
tunglasttimene. Importmulighetene fra Jylland via Skagerrakkablene er derimot større.

Ansvarsforhold for effektoppdekning:
Områdekonsesjonæren hadde tidligere en plikt til å dekke områdets etterspørsel av elektrisk energi til
alminnelig forsyning. Denne oppdekningsplikten ble med den nye energiloven fjernet med
argumentasjon om at i et markedsbasert omsetningssystem vil nødvendig oppdekning følge av
energiverkenes forretningsmessige ansvar overfor kundene.

Energiloven forutsetter at kjøps- og salgsønsker i kraftsystemet klareres gjennom bilaterale avtaler,
elspot- og regulerkraftmarkedet. Da energiloven ble utarbeidet i 1989/1990 var det et relativt stort
effektoverskudd i det norske kraftsystemet, og sannsynligvis pga. dette var man ikke så opptatt av
problematikken omkring markedets evne og muligheter til å klarere kortsiktige effekttopper. Slik
lovverket er i dag er ansvaret for effektoppdekningen ikke plassert direktehosnoenpart,menforutsatt
klarertgjennomkraftmarkedet.Myndigheteneer på sin sideansvarligefor å gjøreeventuelleendringer
i dagensregelverkfor å sikredenframtidigeeffektbalansen.

I St.prp.nr.100av 20.juni 1991 vedr. omorganisering av Statkraft, ble Statnett SF tillagt ansvaret for
driftskoordineringen i det norske kraftsystemet. I dag regulerer "Retningslinjer for systemansvaret i
kraftsystemet"(RfS) Statnetts rolle som systemansvarlig. Systemansvarlig har ansvaret for den
kortsiktige overordnede driftskoordineringen. Dette omfatter overvåking og kontroll av
leveringskvaliteten, herunder fastlegging av grenser for systemutnyttelse og operativt behov for og
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allokering av systemreserver. Videre har systemansvarlig ansvaret for å følge med i utviklingen av den
framtidige kraftbalansen. Begrepet "tilstrekkelig/tilfredsstillende leveringskvalitet" er ikke gitt et
konkret innhold noe som vanskeliggjør oppgaven med å definere hvilke virkemidler som skal benyttes
og virkemidlenes omfang. I den videre utviklingen av RfS må problemenstillingene i forbindelse med
effektbalansen og effektreserver få en sentral plass. I tillegg må begrepet "tilstrekkelig/tilfredsstillende
leveringskvalitet" gis et konkret innhold. NVE har tatt initiativ til en omfattende gjennomgang av RfS.

Systemansvarliges virkemidler i dagens situasjon:
Systemansvarliges virkemidler for å oppnå kortsiktig balanse mellom produksjon og forbruk kan deles
inn i virkemidler som kan anvendes før elspot lukker (dvs, før k1.12.00 dagen før driftsdøgnet),
virkemidler etter at elspot har lukket og før driftsdøgnet tar til, og virkemidlene i selve driftsfasen.

Virkemidler Før elspot lukker Etter elspot og Driftsfasen
før driftsdø et

Reservere effekt iht. avtale med SFO X
Redusere handels renser X
Utko lin av elk'eler (X) X X
Avlyse revisjoner (X) X X
N anbudsinnhentin av re lerkraft X X
Informas'on til media om å redusere forbruk X X
Effektkraftavtaler X
Aktivisere nedregulering av forbruk anmeldt i X
RK2-marked
(Tiltaki parentesindikererat de primærtbør forbeholdesandrefaser.)

Rekkefølgen disse tiltak blir iverksatt etter kan variere noe avhengig av hvor akutte effektproblemene
er.

Tiltak:
Arbeidsgruppen har delt opp anbefalte tiltak som kan sikre effektbalansen framover, i fellesnordiske
tiltak, tiltak som stimulerer markedet, tiltak i overføringsnettet, støttetiltak og pålagte tiltak. Enkelte
tiltak vil kunne gjennomføres til førstkommende vinter (1999/2000) mens andre tiltak vil ta lengre tid
å gjennomføre.

Kortsiktige tiltak

Fellesnordiske tiltak:
De systemansvarlige i det synkrone nordiske systemet må nøye vurdere og om nødvendig forbedre
eksisterende rutiner for håndtering av situasjoner hvor effektknapphet kan oppstå. Dette innebærer
at de systemansvarlige må ha full oversikt over effektreservene i sitt eget område slik at de
løpende kan informere hverandre om reservesituasjonen.

Et spørsmål som er knyttet nært opp til nivået på handelsgrensene, er om det landet som skal
eksportere kraft i henhold til priskryss i elspot, også er pliktig til å holde eller betale for
effektreserver. De systemansvarlige bør før vinteren 1999/2000 utarbeide kriterier for hvem som,
ut fra resultat fra elspot, er pliktig til å stille reserver.

Markedsstimulerende tiltak:
Det er ingen formelle hindringer for å anmelde et priselastisk forbruk i elspotmarkedet og
utkopling av forbruk i regulerkraftmarkedet allerede i dagens situasjon. Dette er mest aktuelt for
større industribedrifter. Nord Pool og Statnett må gå aktivt ut i markedet for å informere om
muligheten for salg til regulerkraftmarkedet ved å anmelde utkopling av forbruk. Det er viktig å få
realisert potensialet hos industrien allerede fra vinteren 1999/2000. For å få til dette må de
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systemansvarligegå i dialogmedindustrienfor å avklareomdet er praktiskehindringerog
uklarhetersommå ryddesav veien.

Systemansvarligbør ta kontaktmedindustrienfor å undersøkemulighetenefor å inngåbilaterale
avtalerommomentanutkoplingavforbruksomdriftsforstyrrelsesreserver.

Langsiktige tiltak

Fellesnordisketiltak:
Et fellesregulerkraftmarkedfor børsområdetbør vurderes.

Markedsstimulerendetiltak:
NVEbørutredeomdet er hensiktsmessigå gjøreendringeri dagenskraftmarkeder.Detbør
utredesomen vedå innføreen effektavgiftellerpristilleggsomreflektererkostnadenevedmulige
avbruddkankommebedreut enn vedfor eksempeldeneksisterendeordningenmed
effektreservasjon.En bør leggevektpå om en slikavgifter en merpraktiskmetodefor å sikreat
markedetklarerespå et nivåhvorkravetomtilstrekkeligeffektreserveoppfylles.NVEbør i
samarbeidmedNordPoolog Statnettavklareomdet vil væremuligå gjørereservekravet
endogent.

Produsentenei Norgebetaleren betydeligstørreandelavkostnadenei sentralnettetenn
tilsvarendei Finlandog Sverige.I Norgebetalerprodusentene54 prosent.Tilsvarendebetalerde
ca 35prosenti Sverigeog ca 10prosenti Finland.NVEog Statnettmåjobbe videremed
utformingav sentralnettariffen.Viktigeforholdsombør belyseser blantannetomdet er effektivt
å benyttetariffensomvirkemiddeli forholdtil effektbalansenogbetydningenav harmoniseringav
tariffeneinnenforelbørsområdet.

Tiltaki overføringsnettet:
Detbør vurdereså gjørenærmereutredningerfor å kartleggeeventuellebegrensende
overføringssnitti topplastsituasjoner,og omdet er samfunnsøkonomisklønnsomtå fjernedisse.
Viderebørdet seespå om det er eventuellebarrierersomforhindrerslikeinvesteringer.

Støttetiltak:
Detbør vurdereså utredehvilkestøttetiltaksomvil væregunstigstsamfunnsøkonomiskfor å
bedreeffektbalansen.

Pålagtetiltak:
NVEbørundersøkenærmereomdet er samfunnsøkonomisklønnsomtå innførenye
tariffstrukturersomtidsvariabletarifferog effekttarifffor husholdninger,og hvordandisse
eventueltbørutformes.Dessutenbør det seespå hvilkeincentivernetteieri daghar for å innføre
effekttariffer.

Av de ovenståendetiltakbør det i førsterekkesøkestiltaksomutnytterdagensmarkedsløsninger
bedresamttiltaksomstimulerermarkedetytterligere.

Avuavklartespørsmålsombør avklareser følgende:

I St.meld.nr.29 "Omenergipolitikken"av 19.mars 1999stårdet at StatnettSF er ansvarligfor
systemsikkerheteni det norskekraftsystemetpå kort og langsikt.Viderestårdet at et godt
dimensjonertoverføringsnettoget velfungerendekraftmarkeder en forutsetningfor å mestre
sikkerheteni elforsyningen.Utoverdettestårdet ikkespesifiserthva somleggesi ordet
"systemsikkerhet".Dettemå Statnett,NVEogandreinvolvertegi innholdtil.

Effektbalanse-rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Statnett og NVE.
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1. Innledning

De siste årene har både energi- og effektforbruket i Norge økt. Samtidig har det vært liten tilgang på
ny produksjonskapasitet i Norge. Vinteren 1998/99 var reservesituasjonen både i Norge og i resten av
børsområdet i perioder anstrengt.

Det synes som om kraftmarkedet i dagens situasjon ikke gir tilstrekkelig økonomisk incentiv til
spesielle investeringer i effekt i produksjonsapparatet. Dagens avtalestruktur gjør dessuten at signalene
fra markedet ikke når fram til alle markedsaktører. Dette gjelder spesielt mindre forbrukere. På den
måten mister kraftmarkedet noe av den ønskede tilpasningsmulighet.

På bakgrunn av dette etablerte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en arbeidsgruppe
bestående av deltakere fra NVE og Statnett SF med formål å beskrive ansvarsforholdene for
effektoppdekning, beskrive dagens effektreserver, kartlegge og vurdere virkemidler systemansvarlige i
dagens situasjon kan benytte for å ivareta kravet til reserve, drøfte og foreslå tiltak som kan sikre
effektbalansen framover. Kost-/ nytteverdi med hensyn til disse virkemidlene skulle vurderes og
eventuell finansiering og ansvarsforhold med hensyn til nødvendige tiltak samt anbefalinger om hva
som målbør gjøres. Prosjektets mandat er beskrevet i vedlegg 1. Rapportens konklusjoner og
anbefalinger binder ikke de respektive institusjoner.

Rapporten belyser først dagens situasjon med hensyn til lovverk og føringer fra myndighetene.
Deretter beskrives dagens effektreserver og dagens håndtering av situasjoner med knapphet på effekt. I
kapittel 3 foreslås tiltak for å bedre effektbalansen. Disse tiltakene er gruppert i fellesnordiske tiltak,
markedsstimulerende tiltak, tiltak i overføringsnettet, støttetiltak og pålagte tiltak. Det er forsøkt
beskrevet om tiltak kan gjennomføres til førstkommende vinter (1999/2000) eller om det vil ta lengre
tid å gjennomføre de.

Rapporten må sees som et innspill til det videre arbeide med å avklare problemstillinger forbundet
med effektbalansen og nødvendige effektreserver i kraftsystemet, og ikke som en uttømmende
avklaring av alle detaljer i problemkonseptet.

Effektbalanse-rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Statnett og NVE.
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2. Dagens situasjon

2.1 Rammebeskrivelse

2.1.1 Energiloven —bakgrunn og intensjon.
Olje- og energidepartementet la 30. mars 1990 fram Odelstings proposisjon nr. 43 (1989-90), [1], om
ny lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (Energiloven).

I forhold til effektbalansen hadde følgende to formuleringer stor betydning:

"Produk.sjonsdelenav energiverkene bør kunne selge kraft til andre enheter i energiforsyningen til
markedsbestemte priser. Dette vil etablere en alternativ verdifor egenprodusert kraft og gi grunnlag
for å vurdere omprisen til abonnentene ogsåpå den kraften som ikke omsettes i markedet blir i
samsvar med markedsverdien av kraften. Både iproduksjon ogfordeling bør energiverkene stilles
overfor priser som gjenspeiler verdien av kraften i det norske kraftsystem. En slik prissetting vil gi
grunnlag for riktige investeringer både iproduksjon, distribusjon og hos abonnentene."

Oppdekningsplikt:
"Olje- og energidepartementet peker på atplikten til å dekke områdets etterspørsel av elektrisk

energi til alminneligforsyning etter gjeldende rettfremgår av områdekonsesjonene.
Områdekonsesjonene er gitt i medhold av § 3 i lov om bygging og drift av elektriske anlegg. Denne
plikten omfatter bådeplikt til å knytte abonnenten til nettet,plikt til å dekke etterspørsel hos
abonnentene i henhold til leveringsvilkårene og plikt til å sørgefor kraftforsyningen til nye abonnenter
innenfor det geografiske område som områdekonsesjonen gjelderfor."
" I et markedsbasert omsetningssystemfor kraft er det unødvendig med en oppdekningspliktfor
regulering av kraftanskaffelse. Nødvendig oppdekning vilfølge av energiverkenesforretningsmessige
ansvar overfor kundene. Olje- og energidepartementet vil derfor tilrå at oppdekningsplikten som nå er
tillagtfordelingsverkene, utgår."

Slik vi forstår disse formuleringer forutsettes oppdekning av effekt ivaretatt gjennom markedet. For
mer informasjon se vedlegg 2.

Ifølge St.prp.nr. 100 (1990-91), [3], tillegges Statnett ansvaret for driftskoordineringen i det norske
kraftsystemet. I den sammenheng nevnes praktiske arbeidsoppgaver for Statnett som bl.a. mulighet til
å kreve omlegging av produksjon eller utkopling av belastning (forbruk) når ekstraordinære
situasjoner krever dette.

Energiloven forutsetter at kjøps- og salgsønsker i kraftsystemet klareres gjennom bilaterale avtaler,
elspot- og regulerkraftmarkedet. Da energiloven ble laget i 1989/1990 var det et relativt stort
effektoverskudd i det norske kraftsystemet, og sannsynligvis pga. dette var man ikke så opptatt av
problematikken omkring markedets evne og muligheter til å klarere kortsiktige effekttopper. Slik
lovverket er i dag er ansvaret for effektoppdekningen ikke plassert hos noen part, men tenkt klarert
gjennom kraftmarkedet. Myndighetene er på sin side ansvarlige for å gjøre eventuelle endringer i
dagens regelverk for å sikre den framtidige effektbalansen.

2.1.2 Retningslinjer for systemansvaret i kraftsystemet
Statnett er av myndighetene pålagt systemansvaret. Dette ansvaret omfatter i tillegg til den kortsiktige
overordnede driftskoordineringen også overvåking og kontroll med leveringskvaliteten og et mer
langsiktig ansvar med å følge med i utviklingen av den framtidige kraftbalansen. I forhold til St.prp.100
inkluderer Statnetts delegerte systemansvar i prinsippet et overordnet driftskoordineringsansvar også for
regionalnettene og er således ikke avgrenset av sentralnettets utstrekning. På denne måten er et

Effektbalanse-rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Statnett og NVE.
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totalansvar sikret for alle nettnivåer ettersom ansvaret for en helhetlig drift av distribusjonsnett er tillagt
den enkelte områdekonsesjonær. De øvrige aktørene er gjennom vilkår i sine omsetningskonsesjoner
pålagt å delta i nærmere definerte driftskoordinerende oppgaver. For å ivareta leveringskvaliteten i
kraftsystemet er systemansvarligs ansvar og virkemidler samt omsetningskonsesjonærenes forpliktelser
og rettigheter regulert gjennom retningslinjer for systemansvaret, RfS, [4].

Et bærende prinsipp i RfS er at de fysiske kraftmarkedene skal benyttes i driften av kraftsystemet. Det
er også viktig å være klar over at mange av bestemmelsene i RfS begrenses til å gjelde endringer i
nettdriftsforhold som oppstår uventet og så raskt at disse ikke kan håndteres gjennom de fysiske
kraftmarkedene. RfS inneholder noen generel1e og enkelte spesielle bestemmelser som kan være
dekkende også for effektreserver. Vedlegg 3 viser de bestemmelsene i RfS som kan ha betydning for å
avhjelpe eventuelle problemer med effektreserver.

Kraftbalansen og kraftsituasjon er uttrykk som benyttes i RfS, men som ikke er definert. Disse to
begrepene kan omfatte både energi og/eller effekt.

Overordnede prinsipper:
"Systemansvaret omfatter overvåkning og kontroll av leveringskvaliteten i systemet, herunder

fastlegging av grenserfor systemutnyttelse, operativt behovfor og allokering av systemreserver.

Systemansvarlig har ansvaretfor å overvåkefremtidig kraftbalanse (effekt- og energibalanse —egen
anm.) og vurdere konsekvensene avforventet overføringsbehov i hovednettet."

Utdraget er fra de generelle bestemmelsene i RfS og danner et rammeverk for de enkelte
bestemmelsene. Punktene over gir systemansvarlig et ansvar for overvåking av den framtidige
effektsituasjonen, og for å definere kravene til effektreserver.

Framtidig kraftbalanse:
"Det er nødvendig åfølge med i denfremtidige utviklingen av kraftbalansen, både mht. tiltak som er av
betydningfor den momentane driften av kraftsystemet, men også av hensyn til en muligframtidig
anstrengt kraftsituasjon. Systemansvarlig skal derforforeta grove analyser av kraftbalansen med en
noe lengre tidshorisont.

Dersom detforventes en anstrengt kraftsituasjon som vil gi problemer med leveringssikkerheten eller
leveringspålitelighetenfremover, har systemansvarlig ansvarfor nøye å vurdere situasjonen og holde
NVE løpende orientert om utviklingen. Ved behov, og etter nærmere avtale med NVE, vil
systemansvarligfå tilgang til innsamlede magasindata og adgang til å innhenteytterligere data som er
nødvendigfor å ufføre detaljerte analyser av kraftsituasjonen. Systemansvarlig skal overfor NVE angi
hvorfor det er behovfor innhenting av slike data.

Dersom detforventes en anstrengt kraftsituasjon, kan systemansvarlig tilpasse systemet gjennom
endringer av nettdriften, tilpasning av revisjonsplaner og utkobling av utkoblbartforbruk. Når det
gjelder utkobling av utkoblbartforbruk, forutsettes det imidlertid at kapasitetsavgifter benyttesfor å
avhjelpe kapasitetsproblemer i den grad dette erpraktisk mulig. Andre virkemidler kan benyttes etter
nærmere avtale med NVE."

Da RfS ble revidert og gjort gjeldende fra 1. oktober 1999 ble det presisert at kapitlet om framtidig
kraftbalanse også inkluderer leveringspålitelighet og dermed effektsituasjonen.

Økonomisk godtgjørelse for systemtjenester:
"Systemansvarlig skal definere hvilke systemtjenester som er nødvendigefor å opprettholde
tilfredsstillende leveringskvalitet i overføringssystemet. Prinsipper og godtgjørelsefor slike tjenester
fastlegges gjennomforhandlinger mellom systemansvarlig og representant(-er)for brukerne av
overføringstjenester."

Effektbalanse-rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Statnett og NVE.
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Systemansvarlig har her, i tillegg til det fysiske kraftmarkedet, muligheten til å definere nødvendige
systemtjenester for å opprettholde tilfredsstillende leveringskvalitet. I RfS er begrepet systemtjenester
ikke definert og sammen med begrepet "tilfredsstillende leveringskvalitet" virker bestemmelsen på
nåværende form upresis, men samtidig relativt romslig. Systemtjenester kan, slik tjenesten benyttes i
dag, deles inn i fire kategorier; Reserve, regulering av aktiv effekt, spenningsregulering og systemvern.
I forhold til problemene med effektreserver vil det være denne bestemmelsen i RfS der man i første
omgang kan få de beste virkemidlene.

For alle typer nettdriftsforhold som oppstår så raskt eller uventet at disse ikke kan håndteres gjennom
det fysiske kraftmarkedet, disponerer systemansvarlig all tilgjengelig regulerytelse når driftssituasjonen
krever det, uavhengig av anmelding på regulerkraftmarkedet. Systemansvarlig har ansvaret for å
overvåke, tilpasse og eventuelt få endret aktiv og reaktiv produksjon, effektflyt, spenningsnivå,
regulerstyrke og koblingsbilde slik at tilfredsstillende effektbalanse og leveringskvalitet oppnås.

For å unngå at systemet bryter sammen i kritiske situasjoner plikter alle aktørene innenfor
produksjonsenhetenes tekniske begrensninger å bidra med regulerstyrke og effektreserve etter
kraftsystemets behov.

Bruk av systemvern kan være et tiltak som systemansvarlig kan bruke for å avhjelpe situasjonen med
manglende effektreserver. Systemansvarlig kan i følge RfS fastsette bruken av systemvern i
hovednettet, og systemansvarlig i samarbeid med konsesjonær spesifiserer hvor det skal installeres
systemvern, kriteriene og funksjonene for disse.

I den videre utviklingen av RfS må problemenstillingene i forbindelse med effektbalansen og
effektreserver få en sentral plass. I tillegg må begrepet "tilstrekkelig/tilfredsstillende leveringskvalitet"
gis et konkret innhold. NVE har tatt initiativ til en omfattende gjennomgang av RfS.

2.1.3 St. meld. nr. 29 (1998- 99) — Om energipolitikken.
Olje- og energidepartementet (OED) la fram St.meld.nr.29 (1998-99) 19. mars 1999, [5]. Denne skal
behandles av Stortinget i høst.

Meldingen tar for seg en rekke forhold innen energipolitikken. Det er blant annet satt mål for
omlegging av energiforbruk og energiproduksjon. Målet er å begrense energiforbruket vesentlig mer
enn om utviklingen overlates til seg selv, bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye
fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010 samt bygge vindkraftanlegg som
årlig produserer 3 TWh innen år 2010. Hvordan en begrensing av energiforbruket vil slå ut på
effektbalansen vil være avhengig av virkemidlene som benyttes. Overgang fra direkte elektrisk rom-
og vannoppvarming til vannbåren varme basert på andre energibærere enn elektrisitet, vil bevirke at
brukstiden for elektrisitet går opp. Dette fordi den sammenlagrede brukstiden for oppvarmingsformål
er lavere enn for tekniske elforbruk. Strømproduksjon fra vindkraftanlegg avhenger av hvor mye vind
det er til enhver tid. Produksjonen av elektrisitet må til enhver tid følge forbruket av elkraft.
Introduksjon av større mengder vindkraft vil derfor stille større krav til de mer stabile
produksjonsenheter i vannkraftsystemet mhp. reguleringen av systemet.

I meldingen er det satt fokus på både energi og effekt. Når det gjelder emner som berører
effektproblematikken er dette spesielt omtalt under kapittel 7 "Sikkerhet i energiforsyningen" og
kapittel 8 "Kraftkontrakter med industrien".

I kapittel 7 står det bl.a. følgende:
"Regferingenvil arbeide for å opprettholde sikkerheten i kraftleveringen, både for å mestre toppene i

forbruket, og for å kunne ha en god evne til å klare forsyningen i år med vesentlig svikt i
vannkraftproduksjonen som følge av lite nedbør. Det er Statnett SF som er ansvarlig for
systemsikkerheten i det norske kraftsystemet på kort og lang sikt. Statnett samarbeider med de andre

Effektbalanse-rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Statnett og NVE.
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nordiske nettselskapene. Et godt dimensjonert overføringsnett og et velfungerende kraftmarked er en
forutsetning for å mestre sikkerheten i elforsyningen.
Statnett SF er ansvarligfor investeringer i sentralnettet, jf St.prp. nr. 100 (1990-91). Dette kan
innebære atforetaket, som andre nettselskaper, må gjennomføre investeringer som bidrar til lavere
avkastning i enkelte situasjoner. Nettselskapers inntekter skal imidlertid over tid dekke kostnadene ved
drift og avskrivningen av nettet samt gi en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift."

Det å sikre et samfunnsøkonomisk riktig dimensjonert overføringsnett er meget viktig. Det er derfor
viktig at nettselskapene får de riktige incentivene til å gjøre de riktige tiltakene. I meldingen nevnes at
nettselskapene må vurdere alternative tiltak til investeringer i økt overføringskapasitet, for eksempel
gjennom tariffering av nettet og effektregulerende tiltak som stimulerer forbrukere og produsenter til å
bidra aktivt i reguleringen, samt annet samarbeid med nettkundene.
Til ovenstående må det kommenteres at det for arbeidsgruppen er uklart hva som ligger i at Statnett er
ansvarlig for systemsikkerheten i det norske kraftsystemet på kort og lang sikt. Dette må Statnett,
NVE og andre involverte gi innhold til. Det må også avklares hvor dette er hjemlet.

Videre står det i kapittel 7: "Målet må være å håndtere systemansvaret på en effektiv måte. I tillegg til
de virkemidler Statnett allerede disponererfor å opprettholde sikkerheten i systemet, kan det være
aktuelt å ta i bruk andre virkemidler i samarbeid medprodusenter, forbrukere og andre netteiere. Å ta
i bruk særskilte anlegg somfor eksempel gassturbiner som reserveaggregat kan i tillegg være et
alternativ. Det må da legges meget strenge båndpå mulighet til brukfor å opprettholde de motivene
som markedet gir for å tilpasse seg endringer i kraftbalansen."

Det å benytte gassturbiner for og opprettholde sikkerheten i systemet virker interessant. Men her
avklares det ikke hvem som skal betale for investeringen i slike anlegg. I tillegg vil slike anlegg
undergrave et mulig framtidig effektmarked.

I kapittel 7 siteres følgende: "Krafiprisen har en avgjørendefunksjon når det gjelder å sikre at det til
enhver tid er balanse mellomproduksjon ogforbruk." Så lenge det er nok produksjon tilgjengelig i
forhold til etterspørselen oppnås markedskryss. Mye tyder imidlertid på at etterspørselen er lite
priselastisk på kort sikt og at man derfor kan komme i en situasjon der det er for lite tilgjengelig
produksjon til å dekke etterspørselen. Dette vil ha størst aktualitet vinterstid under strenge
kuldeperioder som varer noen dager og som dekker et større geografisk område som for eksempel
Skandinavia.

Meldingen understreker viktigheten av å ha et fleksibelt energisystem på forbrukssiden, og at dette må
forbedres. Større satsning på vannbåren varme og nye fornybare energikilder vil ifølge meldingen
bedre dette.

I kapittel 8.6 "Sentrale vilkår i nye kontrakter og leieavtaler" siteres følgende:
"Regjeringenforeslår at det i de nye kontraktene og leieavtalene stilles krav som kan bidra til å styrke

forsyningssikkerheten i krafisystemet, og at det kan stilles kravfor å effektivisere energibruken.
I kraftsystemet er det behovfor effektreserve som kan påkalles i tilfeller med lavfrekvens, lav
spenning ogved overlast i overføringsnettet. Statnett som systemansvarligvurderer kontinuerlig
behovetfor effektreserve. Deler av industrien har gode muligheterfor kortsiktig nedregulering av
effektuttaket, og kan derfor bidra til å sikre nødvendig effektreserve. Regjeringen legger opp til at
bedrifter som tilbys krafileveranserpå myndighetsbestemte vilkår vederlagsfritt må stille effektreserve
til disposisjonfor Statnett innen gitte rammer."
Det at industribedrifter med slike kontrakter vederlagsfritt skal stille effektreserve til disposisjon for
systemansvarlig innen gitte rammer er meget interessant mht. effektreserve-problematikken. Nærmere
beskrivelse av hvordan en slik ordning skal fungere er beskrevet i kapittel 4 i St.prp.nr. 52 av 26.mars
1999. Dette virkemiddelet vil ikke iverksettes før kontraktene skal gjelde fra nemlig 1.1.2001.

Utover de nevnte tiltak er det i meldingen begrenset med konkrete tiltak og virkemidler innbefattet
finansiering som er foreslått, for å sikre effektbalansen både på kort og lang sikt.

Effektbalanse-rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Statnett og NVE.
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2.2 Beskrivelse av dagens effektreserver

Elektrisitetsforbruket i Norge har de siste 10
årene økt med gjennomsnittlig 1,4 % pr år.
Dette gjelder også for de siste 5 år. Forbruk til
elektrokjeler og forbruk i pumpekraftverk er
sterkt knyttet til klimatiske variasjoner. Den
gjennomsnittlig årlige veksten har eksklusivt
dette forbruket vært på 1,4 % de siste 10 årene
og 2,1 % for de 5 siste år. Tilsvarende
utbygging i produksjonskapasitet har ikke
funnet sted. Normal vannkraftproduksjon i
Norge er pr 1.1.99 beregnet av NVE til 113,0
TWh/år, forventet pumpekraftforbruk på ca 1,3
TWh er da trukket fra. Forbruket i Norge de
siste 3 årene, ekskl. pumpeforbruk har vært,
119,5 TWh (1998), 114,4 TWh (1997) og
113,5 TWh (1996). Norge importerer nå kraft i
et normal år. Figur 1 viser utviklingen av
produksjonskapasitet og totalforbruk. Midlere
produksjon samt tilgangen i våte og tørre år er
angitt med hhv. 10 og 90 prosentilen.
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Fig. 1, Utvikling av produksjonskapasitet og forbruk 1975 - 98.
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Den videre utviklingen av forbruket avhenger blant annet av konjunkturene i samfunnet generelt,
forbrukssystemets sammensetning og temperaturforhold. Energi- og kraftbalansen mot år 2020 har
nylig blitt utredet av et regjeringsoppnevnt utvalg, [6]. Utvalget gir ingen prognose, men peker på
ulike scenarier. I figur 2 har Statnett imidlertid antydet en prognose. Karakteristisk for denne er blant
annet en internasjonal CO, avgift på 200 kr per
tonn CO2.En videre beskrivelse av dette TWh I år Scenarier fra NOU 1998:11

alternativet kan leses i [6], side 413, "Avgift i 160,0 "Oppturen"

industri". Det antydes med dette en årlig vekst på 140,0
"Stø kurs"
"Prognose"

ca. 1 % pr. år som vil si over 1 TWh økning pr. år.

	

120,0 "Grønn hj. kraft"
Dette vurderes å være et forsiktig anslag på

"Klimaveien"
veksten fremover. 100,0

Årlig vekst, hhv 1.5, 1.0 og 0.5 %

Tidenes maksimalbelastning ble registrert den 80,0

3.januar 1996 i time 18 med en last på ca. 21.200 60,0
MWh/h. Lasten kunne ha vært 22.300 MW
dersom en hadde hatt minimumstemperaturer som 40,0

over tid i gjennomsnitt vil ha en hyppighet på 1 20,0
hvert 10. år, [9]. Figur 3 viser historisk utvikling
av maksimallasten siden 1980. I figuren er det 0,0

10 C> LO0 LO 0LO 0 LO

antydet hvilket nivå lasten kunne ha vært dersom co co 
cn a> C>

en vinter med returtid på 10 år hadde funnet sted.

•

N

Skyggelagt område indikerer variasjonsområdet Fig. 2, Forbruk, ekskl. kjeler og pumpe
27991 xls

for tilgjengelig effekt, fratrukket 1000 MW
driftsreserve, en høylast vinterdag.

Sist vinter (1998/99) ble det registrert forbruk på over 20500 MWh/h ved fiere anledninger, selv uten
spesielt lave temperaturer. Maksimallasten fant sted 07.12.98 med ca. 20600 MWh/h. Belastningsveiet
landstemperatur (tredøgnsmiddel) var på dette tidspunktet ca. -4,5 °C. Laveste tredøgnsmiddel for
landet med en 10 års returtid er på -16,3 °C. En slik situasjon kunne ha medført en belastning på
22600 MW. Det regnes da med en temperaturfølsomhet på 170 MW / °C, se ellers [7], [8] og [9].
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I hht. produsentenes oppgaver til sentralnettet er samlet tilgjengelig vinterproduksjon lik 24044 MW
[101. Faktisk tilgjengelig produksjon vil kunne
være lavere som funksjon av blant annet

25000
eventuelle nettbegrensninger, reduserte

Anslagsvis variasjonsområde for til ekt
magasinnivåer, revisjoner, havarier, uventede
hydrologiske begrensninger, mm. 20000

Den 13. januar 1999 (time 9) noterte
systemansvarlig en produksjon på 22950
MWh/h med tilhørende oppreguleringsmulighet
på 720 MW som til sammen gav en tilgjengelig
effekt på 23670 MW. Etter Statnetts vurdering
er dette et absolutt maksimum av hva som kan
forventes av tilgjengelig produksjon i denne del
av sesongen. Erfaring tilsier at denne kapasiteten
blir redusert utover vinteren, antydningsvis ca.
1000 MW i løpet av en måneds tid. For mer
utførlig om behovet for krav til reserve og
tilgjengelig produksjonskapasitet, vises det til
kap. 2.3.3 og [7].
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I figur 4 vises på utviklingen av Fig. 3, Maksimallast / Tilg. effekt (inkl. -1000 MW reserve)prognose
effektbalansen. Denne er avledet av
energiprognosen i fig. 2. Norge er allerede i dag i den situasjon at avtalte eksportforpliktelser ikke kan
effektueres i en vintersituasjon med 10 års returtid. I løpet av en 3 til 5 årsperiode vil Norge måtte
importere kraft i enkelte timer for å dekke også eget forbruk med en 10 års vinterlast. Selv under
normale vinterforhold vil det ikke være mulig
å effektuere en kabelavtale på 600 MW til MWh/h
kontinentet i enkelte høylasttimer uten spesiell
reduksjon i norsk forbruk eller import fra
Sverige. Kabelavtalene inneholder imidlertid
opsjon for import også under høylast dagtid,
som i basis var tiltenkt eksport fra Norge til
kontinentet. Denne opsjonen vil trolig få økt
verdi for Norge i form av effektreserve i
knapphetssituasjoner.

Sverige har tradisjonelt hatt en solid effekt- og
energibalanse. Denne situasjonen er imidlertid
endret i løpet av de siste par år. Rundt 2500
MW effekt- og energireserve i 'gamle' olje- og
kullfyrte anlegg er lagt ned. Heller ikke
Sverige har hatt ny utbygging på a- Lt, a> C.3 et> cr,
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Statens energimyndighet i Sverige med at Fig. 4, Effektbalanse - prognose, 10 års vintertemp.

Sverige er avhengig av import fra alle
naboland, i størrelsesorden 2400 MW stadium vinter 1998/1999. Det forventes å kunne importere ca.
100 MW fra Norge, [11]. For kommende vinter forventes Sveriges effektbalanse å forverres under
forutsetning av nedleggelse av Barsebäck 1 på 600 MW som vedtatt.
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2.3 Dagens håndtering av situasjoner med knapphet på effekt.
I det følgende drøftes det hvorfor effektreserver behøves og konsekvensen av å fravike kravene til
effektreserver. Videre drøftes det hvordan de systemansvarlige forut for neste driftsdøgn søker å
framskaffe nok effekt til å balansere produksjon og forbruk.

2.3.1 Problemer i planfasen
Manglende priskryss i elspot kan skyldes prognosert effektunderskudd i hele eller deler av
børsområdet, samtidig med for liten overføringskapasitet inn til området. I en slik situasjon vil Nord
Pool først ta kontakt med de systemansvarlige og deretter eventuelt med markedsaktørene. Det har
imidlertid ikke skjedd at man ikke har fått priskryss i hele børsområdet. Et eller flere av følgende tiltak
kan likevel være nødvendige for å klarere markedet:

Før elspot lukker vurderer Nord Pool om det er hensiktsmessig å oppfordre aktørene til å anmelde
mer salg eller mindre kjøp.
Nord Pool kan gå ut til aktørene med informasjon om at den øvre prisgrensen for anmeldinger
økes å be om nye anmeldinger.
Dersom problemene med priskryss er lokalt og av mindre omfang, kan det være aktuelt å få de
systemansvarlige til å øke handelsgrensene og heller løse problemet i driftsfasen.
De systemansvarlige konfererer med disponenter av forbindelser ut av børsområdet eller med
systemansvarlige utenfor børsområdet for om mulig å øke importen og/eller for å skaffe
driftsforstyrrelsesreserver.
Statnett vurderer før elspot lukker om kravet til reserver kan fravikes ved å la være å reservere
effekt i produksjonsapparatet og i stedet la det inngå i elspot.

2.3.2 Problemer i driftsfasen
I driftsfasen vil manglende roterende effektreserver kunne føre til at frekvensen kommer under tillatt
nedre grense. Hvis alle de roterende reservene er brukt opp, kan ytterligere forbruksøkning eller utfall
av produksjonsenheter føre til at frekvensfallet blir så stort at nødeffekt over HVDC kablene
(Skagerrak, KontiSkan, Baltic Cable) aktiveres. Dersom frekvensen fortsetter å synke vil forbruk
automatisk koples bort på grunn av aktivert frekvensavhengig vern (BFK).

For å gjøre situasjonen mer kontrollerbar, vil de systemansvarlige i en slik situasjon iverksette tiltak
som forhindrer at en slik situasjon oppstår. Aktuelle tiltak kan da blant annet være:

Kjøp av effektkraft fra Jylland og/eller Tyskland.
Aktivisere nedregulerbart forbruk anmeldt i regulerkraftmarkedet.

Som en siste utveg vil de systemansvarlige ifølge Statnett foreta tvangsmessige utkoplinger av
forbruk. Dette har Statnett ifølge NVE ikke hjemmel til.

2.3.3 Behov for effektreserver i driftsfasen
I et kraftsystem er frekvensen et mål på balanse mellom produksjon og forbruk. Når det produseres
mindre effekt enn det som forbrukes, fører dette til at frekvensen faller.
Det stilles krav til frekvenskvaliteten for å unngå eller iallfall begrense uønsket utkopling av forbruk
og produksjon, og i verste fall større sammenbrudd i strømforsyningen. For å holde frekvensen
innenfor et akspetabelt avvik, er det behov for en bestemt regulerstyrke i systemet. For å ha
tilstrekkelig regulerstyrke, må det være tilstrekkelige effektreserver.

Det nordiske vekselstrømnettet drives i likhet med de andre europeiske vekselstrømsnettene med en
frekvens på 50 Hz. Elektriske maskiner og annet elektrisk utstyr er konstruert for denne frekvensen.
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Småfrekvensavvikførernormaltikketil problemer.Et stortnegativtfrekvensavvikkan imidlertidgi
uønskedekonsekvensersom:

andrelastflytforholdennvednormalfrekvensogdermedoverbelastningav nettdeler,
vibrasjonsproblemerfor varmekraftturbinerog—generatorer,
problemerfor hjelpesystemenetil varmekraft,f.eks.pumper,
metningi generatortransformatorerder maskinenehareldremagnetiseringsutstyr.

Vedstorefrekvensavvikgår virkningsgradeni kraftanleggenened.Vannkraftmaskinertålerrelativt
storefrekvensavvik.Størrevarmekraftgeneratorertålernormaltikkeet negativtavvikpå merennet
par Hz av de årsakenesomer nevntovenfor.Hvisfrekvensennærmersegdennegrensen,vil disse
maskinenederforplanmessigbli kopletfra nettet.Sidendettekanføretil en størrekollapsi
kraftsystemet,koplesen del av forbruketautomatiskut før frekvensensynkerså lavt.

Regulerstyrkeuttrykkerkraftsystemetsevnetil å motvirkeen frekvensendring.Hvisfrekvensengår
ned/opp,vil detenkelteaggregatfå en automatiskøkning/reduksjoni produksjonen.Jo større
frekvensavviketer,jo størrevil det ekstrapådragetvære.Maksimaløkningfra utgangspunktetvil
avhengeav maksimalytelseellerav slagbegrenser(dvs,produksjonener låst oguavhengigav
frekvensen).

For maskinersomkjørermaksimalt,evt.på slagbegrenser,vil regulerstyrkenvære0 MW/Hz.Dette
medførerat generatorenikkekanbidratil å hevefrekvensenvedet negativtfrekvensavvik.Ien
effektknapphetssituasjonder de flestemaskinerkjørermaksimalt,vil myeavregulerstyrkenvære
"bruktopp".Konsekvensenav detteer at frekvensfalletvedutfallda blir størreenn vednormal
regulerstyrke,noe somøkerrisikoenforuønsketutkoplingav forbruk.

For å motvirkeslikeuønskedekonsekvenser,må en ha effektreserver.Dissekan delesi roterendeog
ikke-roterendereserver.

Denroterendereservenaktiveresav nettfrekvensenavhengigavkraftturbinenesregulerstyrke
(statikk).Dendelensomaktiveresinnenfornedretillattefrekvensi normaldriftdvs.49,9Hz,kalles
frekvensregulerreserve.Dendelensomaktiveresnårnettfrekvensenkommerunderdennegrensenog
ned til 49,5Hz,kallesdriftsforstyrrelsesreserve.Jo merav de roterendereservenesomalleredeer
aktivert,jo mindreer kraftsystemetsregulerstyrke.

For å gjenopprettedenroterendereservenog dermedogsåregulerstyrkenog akseptabelfrekvens,må
de systemansvarligevedbehovaktivereden ikke-roterendereserven.Dennedeleshensiktsmessiginn i
hurtigog langsomreserve.Hurtigreserveskalkunneaktiveresi løpetav 15minutter.

2.3.4 Praktisk drift i Norden
For å sikredriftenavkraftsystemet,søkerde nordiskesystemansvarligei utgangspunktetå oppfylle
effektreserversomanbefaltavNordel,[12].

For det førstebehøvesreserveri driftsfasenfor å kunnehåndtereavvikmellomreeltforbrukog
prognoserlagt til grunnav aktørenei planfasen(elspot).Et prognoseavvikpå et par tusenmegawatt
kan forekommei børsområdetomvinteren.For det andrebehøvesreserverfor å kunnehåndtere
driftsforstyrrelser.Utfallav de størsteproduksjonsenhetenei Nordenkan medføreet tap av 1200MW
effekt.

Et ledningsutfallellernødrevisjon(foreksempelKvilldal-SyllingellerDagali-Nore)kan føretil
innestengteffekti størrelsesorden1000MW.Alternativtkan systemansvarligi en sliksituasjon
fravikede vanligesikkerhetskriteriene.Dersomdet da skjerendaen driftsforstyrrelsei nettet,risikerer
en et størrenettsammenbruddog langgjenoppbygningstid.
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I alle industrialiserte land settes det krav til frekvenskvalitet ut fra vurderinger av konsekvensene av
lav frekvens og kostnadene ved å opprettholde ønsket kvalitet. I det synkrone Nordel-nettet (Norden
unntatt Jylland/Fyn) er kravet at frekvensen skal holdes innenfor 50 ± 0,1 Hz og at den ved
driftsforstyrrelser ikke skal komme under 49,5 Hz oftere enn hvert 3. år. Det godtas en dårligere
frekvenskvalitet i Nordel enn for eksempel i UCPTE-nettet. Men kravene er strengere enn i mindre
økonomisk utviklede områder av verden.

I en situasjon med små effektreserver er det ikke nødvendigvis kritisk å fravike kravet om å holde
frekvensen over 49,9 Hz. Konsekvensen ved et "moderat" avvik er som nevnt først og fremst at en
"spiser opp" den roterende reserven og tilhørende regulerstyrke. Dermed blir frekvensfallet større ved
utfall av en produksjonsenhet, slik at risikoen for aktivering av nødeffekt og eventuelt uønsket
lastbortkopling øker.

For å redusere risikoen for at frekvensen blir så lav at større varmekraftenheter må koples ut, noe som
kan medføre et større sammenbrudd i strømforsyningen, er det installert frekvensavhengig
belastningsfrakopling (BFK). Forbruk koples ut trinnvis hvis frekvensen kommer under 49,0 Hz. Dette
er å betrakte som et sistelinjeforsvar, og er pr. i dag ikke knyttet opp til avbruddskostnader eller
betalingsvillighet for sikker strømforsyning. BFK har pr. i dag kun blitt aktivert under
driftsforstyrrelser og aldri i normal drift.

Fra et nettmessig ståsted er det også et poeng at sikkerhetsgrensene for tillatt overføring kan bli
overskredet når frekvensen kommer utenfor de fastsatte kvalitetsgrensene. Når frekvensen i Nordel-
systemet kommer under 49,9 Hz, kan faktisk utveksling mellom Norge og Sverige avvike med 3-400
MW i forhold til planlagt utveksling fordi Norge i store deler av året har mer enn 50% av den samlede
regulerstyrken. Mindre strenge krav til frekvenskvalitet ville øke dette avviket enda mer. I en situasjon
med knapphet på effekt, særlig i resten av Norden, og følgelig lav frekvens, vil norsk eksport utilsiktet
derfor kunne bli betydelig større enn planlagt. Utfall av viktige ledninger ved Oslofjorden vil i en slik
situasjon øke risikoen for en spenningskollaps på Østlandet.

Utnyttelsen av DC-forbindelsene mellom Norge-Danmark (Skagerrak) og Sverige-Danmark
(KontiSkan) styres av enkeltaktører i markedet. Avtaleforholdene er ulike på de to forbindelsene. Det
konstateres situasjoner med ledig kapasitet på nevnte DC-forbindelser samtidig som det er flaskehalser

det parallellgående AC-nettet. Dette betyr dårligere utnyttelse av de samlede overføringsressursene.

2.3.5 Situasjoner som gir knappe effektreserver
Effektbalansen er anstrengt først og fremst ved langvarige kuldeperioder. Det er samtidig en del andre
forhold som kan gi en anstrengt effektsituasjon. Både fysiske og markedsmessige forhold er av
betydning. Dette illustreres i det følgende med erfaringene fra vinteren 1998/99.

Den høyeste norske belastningen vinteren 1998/99 inntraff mandag 7. desember i time 9. Det som
skjedde forut for og i løpet av den dagen, viser mange av de problemstillingene som påvirker
effektsituasjonen.

I løpet av helgen var det blitt betydelig kaldere enn prognosert. Prognoseverktøyet som aktørenes
anmelding i elspot baserer seg på, klarer erfaringsvis ikke å fange opp raske temperaturendringer. En
del elspot-anmeldinger for mandagen var antakelig utarbeidet allerede på fredag og lørdag.

Selv om det senere på vinteren var betydelig kaldere, ble ikke forbruket (i Norge) høyere denne
vinteren. Forbrukets temperaturfølsomhet synes å være større tidlig på vinteren. En medvirkende årsak
kan være at kulda "må sette seg" før folk begynner å fyre med ved og starte opp oljefyringsanlegg.
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Mandag 7.desember var det ikke nok
Forbruk / Produksjon Systempris

reserver for å takle utfall. Statnett satte fokus [MWh/h] [NOK I MWh]
på problemene, og reserverte 25000 800,00
produksjonskapasitet for reserveformål den
8. desember. Dette ga i enkelttimer (time 9 700,00

og 18) meget høye elspotpriser og medvirket 20000
600,00til en høy produksjons-tilgjengelighet i

dagene etter. Figur 5 viser imidlertid ingen 500,00
tilsvarende prisfølsomhet på forbrukssiden. 15000

400,00

Forbrukstoppen den 7. desember medførte

	

10000 Forbruk
300,00ikke spesielt høye priser i elspot. Foruten de - Produksjon

momenter som er nevnt om forbrukssida, -systempris 200,00
skyldes dette også delvis at Statnett ikke 5000
hadde reservert effekt. Dermed fikk ikke 100,00
produsenter med dyr varmekraft incentiver til
å starte opp i og for seg tilgjengelig 0 0,00

Mandag 30.11.98 - Søndag 13.12.98
varmekraft. Det er foreløpig heller ikke
lønnsomt å kjøre en del varmekraftverker Fig.5, Prisfølsomhet 157180.xls

kun for en eller et fåtall timer. Nord Pools
åpning av blokkavhengige anmelding av varmekraft sist sommer, vil sannsynligvis gjøre det lettere å
få aktivert mer varmekraft ved kortvarige prishopp.

Den 7. desember var det høy eksport til Danmark. Dagen etter, da det var reservert effekt, bidro de
høyere prisene til at det var import fra Danmark. Pr. i dag har ikke systemansvarlig anledning til å
inngå effektkraftavtaler (i driftsfasen) over Skagerrakforbindelsen. En får dermed ikke tak i effekt som
med stor sannsynlighet er tilgjengelig på kontinentet.

Situasjonen den 7. desember ble ekstra anstrengt fordi relativt mye produksjonskapasitet (noen hundre
megawatt) i Norge var ute for revisjon. En tilsvarende situasjon oppsto også fredag 20. november.
Lavere revisjonsaktivitet i januar/februar bidro til at tilgjengelig effekt da var betydelig høyere. Skulle
det imidlertid komme en kuldeperiode enda senere på vinteren, kan imidlertid tilgjengelig effekt være
redusert ved at vannkraftmagasinene begynner å bli tappet ned.

I tillegg til de momenter som er nevnt, kan det også være et problem hvis de systemansvarlige ikke
informerer hverandre tilstrekkelig om sine effektreserver.

Det er også svært viktig at beslutning om å starte langsomme reserver, dvs. varmekraft som behøver
12-24 timers aktiveringstid, blir fattet tidlig nok. Et slikt behov kan være knyttet vel så mye til
børsområdets totale behov som til det enkelte delområde. Det er også et problem å utnytte
effektreservene optimalt hvis ikke alle systemansvarlige har like god oversikt over sitt lands reserver.
Dessuten kan det være et problem at de systemansvarlige ikke har en felles strategi for hvor forbruk
skal koples ut i en kritisk situasjon.

Det kan være vanskelig i praksis å fremskaffe all ledig kapasitet i systemet. Det er et stort antall
aggregater / aktører som skal koordineres og det kan skje at ikke alle kommer til markedsplassen med
sin ledige kapasitet. Det er også forhold knyttet til "beste virkningsgrad" og slitasjeforhold som
demper aktørenes villighet til å utnytte sin maksimale produksjonskapasitet.

Et forhold som kjennetegner situasjonen sist vinter er at ved flere anledninger var reservene i
regulerkraftmarkedet så å si oppbrukt uten at dette gjenspeilte seg skikkelig i prisene. Dette hadde
sannsynligvis sammenheng med daværende magasinsituasjonen og framtidige forventninger til prisen.
Mandag 07.12.98 var det igjen 190 MW med en regulerkraftpris på 400 kr/MWh. Mandag 08.02.99
var det igjen 80 MW med en regulerkraftpris på 240 kr/MWh.
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2.3.6 Systemansvarliges virkemidler
Systemansvarliges virkemidler kan deles inn i henholdsvis virkemidler som kan anvendes før elspot
lukker, virkemidler etter at elspot har lukket og før driftsdøgnet tar til, og virkemidlene i selve
driftsfasen. Elspotmarkedet lukker kl. 12.00 dagen før driftsdøgnet.

Virkemidler Før elspot
lukker

Etter elspot og
før driftsdø et

Driftsfasen

Reservere effekt iht. avtale med SFO X




Redusere handelsgrenser X




Utko lin av elk.eler (X) X X
Avl se revis'oner (X) X X
N anbudsinnhentin av re lerkraft




X X
Informas.ons til media om å redusere forbruk




X X
Effektkraftavtaler




X
Aktivisere nedregulering av forbruk anmeldt i




X
RK2-marked




Tabell 1: Oversikt over systemansvarliges virkemidler.(Tiltak i parentes indikerer at de primært bør forbeholdes
andre faser.)

Tabell 1 viser disse virkemidlene der enkelte av virkemidlene kan anvendes i alle faser. Virkemidlene
omtales i det følgende:

Før elspot lukker:
Reservering av effekt ble innført som en systemtjeneste etter vinteren 1995/96 og ble anvendt flere
ganger i løpet av vinteren 1998/99 for å sikre driftsreserver for neste døgn. Reservasjonen betyr at
systemansvarlig pålegger utvalgte produsenter å reservere produksjon, som ellers ville blitt anmeldt på
elspot, for anmelding på regulerkraftmarkedet. En fellesnevner for disse situasjonene er at
systemansvarlig ut fra erfaringer til tilgjengelig effekt, forventet forbruk m.m., forventer at markedet,
uten inngripen, klareres på et så høyt nivå at det ikke vil finnes reserver på produksjonssiden som er
store nok til å tilfredsstille de gjeldende krav. Ved reservasjon av effekt godtgjør systemansvarlig
produsentene med 22% av elspotprisen i de timer hvor reservasjonen gjelder. Utvalget av produsenter,
eller reserverte objekter, velges ikke ut etter prisrangering, men utelukkende av systemtekniske
årsaker. Reservering av effekt gir økte elspotpriser og er et nyttig signal for å gi aktørene incentiver til
å framskaffe mer effekt for neste driftsdøgn. I tillegg vil det kunne gi signaler om å investere i ny
kapasitet.

I Sverige og Finland disponerer de systemansvarlige gassturbiner i stedet for å reservere effekt ved
anstrengte effektsituasjoner.

Erfaringene er at reservering av effekt er et meget nyttig virkemiddel som i enkelte situasjoner kan gi
en kraftig prissignal i elspot. Dette ses tydelig når en sammenlikner prisene i elspot for 7. og 8.
desember 1998 se figur 5. Reservering av effekt førte til at det ble lønnsomt å aktivere dyr og treg
varmekraft for den 8. desember, samt at også ca. 1000 MW mer effekt ble tilført børsområdet via
Skagerrak-forbindelsen.

I en effektknapphetssituasjon der Norge eksporterer, kan det også være aktuelt for Statnett å redusere
handelsgrensene på mellomriksforbindelsene. Virkningen av dette vil i stor grad være som når Statnett
reserverer effekt, bortsett fra at kostnadene nå bæres av markedsaktørene. Et slikt tiltak kan være
nødvendig fordi en for høy tillatt overføringskapasitet kan true innenlandsk nettsikkerhet ved utfall av
viktige ledninger. Dette gjelder blant annet ved stor eksport fra Sør-Norge til Sverige ved stort forbruk
på Østlandet.
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Et spørsmål som er knyttet nært opp ti1nivået på handelsgrensene, er om det landet som skal
eksportere kraft i henhold til priskryss i elspot, også er pliktig til å holde eller betale for effektreserver.
Dette aktualiseres blant annet av hendelsene 28. januar 1999 da Kvilldal-Sylling falt og Statnett måtte
kjøpe effektkraft fra Sverige.
Statnett har også i løpet av vinteren 1998/99 beordret utkopling av kjeler ved en rekke anledninger.
Nytten av dette tiltaket har vært variabel. I noen tilfeller viste det seg i driftsfasen at tiltaket var
unødvendig. Vinteren 1998/99 hadde ca. 500 MW forbruk kontrakt med utkoplingsklausul. Ca 75% av
dette utkoplbare forbruket var utkoplbart med to timers varslingsfrist. Det øvrige hadde en varslingstid
på 24 timer. Dette medførte at en måtte gi melding om utkopling av dette forbruket før elspot lukket,
og følgelig før en hadde tilstrekkelig informasjon til å vurdere nytten av tiltaket. Utkopling av kjeler
før elspot lukker reduserer prissignalet i markedet og vanskeliggjør aktivering av ledige
produksjonsressurser. Ved framtidig behov for å beordre ut kjeler, vil systemansvarlig derfor primært
benytte seg av dette virkemidlet etter at elspot har lukket. Utkoplbar overføring er ifølge [18] knyttet
opp til utnyttelse av nettet.

Etter at elspot har lukket og før driftsdøgnet:
Statnett har ifølge RfS mulighet til å avlyse planlagte generatorrevisjoner når driftssituasjonen krever
det. Nytten av dette virkemiddelet er antakelig størst hvis en effektknapphetssituasjon inntreffer tidlig
på vinteren eller et stykke ut på ettervinteren. I desember, januar og februar er normalt
revisjonsaktiviteten liten. Før den 7. desember avlyste systemansvarlig revisjoner som til sammen
frigjorde 350 MW effekt.

Norge har i dag regulerkraftmarkedet, hvor produsenter kan legge inn bud for opp- og nedregulering.
Budene skal sendes systemansvarlig innen kl 19:30 før driftsdøgnet, men kan endres inntil to timer før
driftstimen. Minstekvantum for anmeldinger er pr. i dag 50 MW, men mindre enheter kan anmelde
reguleringer ned til 25 MW. Objekter skal kunne effektueres innen 15 minutter, [13]. Ny
anbudsinnhenting av regulerkraft kan antakelig framskaffe noen hundre megawatt ekstra effekt. Dette
gjelder blant annet effekt under minstekvantum for anmelding i regulerkraftmarkedet. Dessuten kan
det forekomme at aktører har "glemt" å anmelde all ledig effekt, feks. hvis de ikke har forventning om
høye priser.

Statnett har til nå ikke gått ut i media for å oppnå frivillig reduksjon av forbruket av hensyn til
effektsituasjonen. Nytten av et slikt tiltak er derfor usikker. Dette tiltaket er imidlertid anvendt med
relativt god virkning lokalt i forbindelse med anstrengte forsyningssituasjoner.

I driftsfasen:
De systemansvarlige har muligheter for å inngå effektkraftavtaler, dvs, kjøpe regulerkraft av hverandre
og fra system utenfor børsområdet. Ved effektknapphet i Norge er muligheten for å kjøpe effektkraft
antakelig liten siden det da er stor risiko for at situasjonen er tilsvarende i Sverige, og fordi
systemansvarlig foreløpig ikke har hatt mulighet til å kjøpe effektkraft over Skagerrakforbindelsen.
Men forutsatt at Norge har ledig effekt og at det er ledig kapasitet på mellomriksforbindelsene, kan
dette imidlertid være nyttig for børsområdet som sådan.

Kraftkrevende industri har ofte lang brukstid. Det betyr at deres last er jevn og vedvarende. Dette gjør
at de svært ofte vil ligge inne, og representere en påregnelig reserve ved ubalanser i systemet. Statnett
har i vinter oppfordret industrien til å anmelde i regulerkraftmarkedet, dvs, anmelde utkopling av
industrilast, [14]. Siden en tillater at dette kan skje med andre vilkår til blant annet aktiveringstid enn
for produksjon, omtales dette som et RK2 (Regulerkraft 2)-marked. Anmelding og aktivering kan
løses pr. telefonitelefax-linje, på lik linje med det ordinære RK-markedet. Teoretisk er det pr. i dag et
potensial her på vel 3000 MW ved lav reguleringshyppighet (en regulering i uka), [15]. Aktivert
nedkjøring av industri forventes å skje ved høye priser. Således vil det være et sterkt prissignal om å
aktivere dyr varmekraft og dessuten til å investere i ny effektkapasitet dersom varigheten av slike høye
priser er tilstrekkelig langvarige. Responsen fra industrien har imidlertid så langt vært svært liten.
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3. Tiltak for å bedre effektbalansen

Virkemidler for å bedre effektbalansen er valgt gruppert i følgende hovedkategorier:

1. Fellesnordisketiltakomfatter virkemidler for å utnytte den samlede produksjonskapasiteten og
reservene i børsområdet best mulig.

2 Markedsstimulerendetiltakomfatter for det første informasjon mot og bearbeiding av
forbrukssiden, primært større industribedrifter, for å få disse til å anmelde priselastisk forbruk i
elspotmarkedet og/eller utkopling av forbruk i regulerkraftmarkedet, eller å tilby utkopling som
systemtjenester. For det andre omfatter dette virkemidler for å stimulere produsenter til å øke
effektinstallasjonen samt sluttbrukere til å redusere forbruket i topplasttimene gjennom endring av
overføringstariffene for forbruk og produksjon. I tillegg vurderes nye tariffer som gir
systemansvarlige utvidede muligheter til å kople ut forbruk når situasjonen tilsier det. Behovet for
nye produkter for effekt hos elbørsen drøftes også.
Tiltaki overføringsnettetomfatter tiltak for å stimulere netteierne bl.a. gjennom endring av
inntektsreguleringsregimet (nye tariffer, kapasitetsavgifter, avbruddskostnader og lignende) til for
eksempel nettutbygging.
Støttetiltakomfatter tiltak som investeringsstøtte til ny produksjon og støtte til å redusere
maksimalt effektuttak fra myndighetene.
Pålagtetiltakomfatter pålegg fra myndighetene som nye tariffstrukturer samt tvungen utkopling
av forbruk.

Disse tiltakene er vurdert ut ifra hva som kan gjennomføres før kommende vinter (1999/2000) og hva
som kan gjøres på lenger sikt.

3.1 Fellesnordiske tiltak
Det synkrone nordiske kraftsystemet består av Norge, Sverige, Finland og Sjælland. Norge, Sverige og
Finland utgjør pr. i dag et felles børsområde. Jylland/Fyn ble i sommer integrert i det nordiske
børsområdet. I løpet av ett års tid vil sannsynligvis også Sjælland komme med i børsområdet.

I hvert av disse fem områdene er det én systemansvarlig. Hvert område har sine særtrekk med hensyn
på produksjonssystemets sammensetning og forbruksmønster. Lovverk og systemansvarliges
virkemidler er til dels forskjellige. En optimal samordning av produksjonsressursene er derfor en
krevende oppgave, men desto viktigere i en situasjon med knappe effektressurser. Dette gjelder blant
annet:

Planfasen:
Koordinere revisjoner som har betydning for effektbalansen og for overføringskapasitet mellom
områdene
Ha en felles oppfatning av effektbalansen i neste driftsdøgn
Rammebetingelser og informasjon til aktørene for neste driftsdøgn må koordineres i god tid før
elspot lukker. Aktuell informasjon kan blant annet være ubenyttede salgsbud i elspot, anmeldte
ressurser i regulerkraftmarkedet samt ubenyttede ressurser i dette markedet.

Mellom prissetting i elspot og driftsfasen:
Beslutninger om å starte opp enkelte typer "treg" varmekraft må tas opptil 12-24 timer før
driftstimen.
De systemansvarlige må ha en felles oppfatning om hvem som, ut fra resultatet i elspot, er
ansvarlig for å stille reserver.
Mulighetene for å kjøpe effektkraft på likestrømsforbindelser til børsområdet (samt mellom
Jylland og det synkrone Nordel-nettet) må avklares.
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Driftsfasen:
De systemansvarlige må ha løpende oversikt over tilgjengelige effektreserver i eget område
De systemansvarlige må løpende informere hverandre om reservesituasjonen

Informasjon om effektreserver utveksles mellom de systemansvarlige (inkludert Elkraft på Sjælland)
hver torsdag. Til nå har ikke det enkelte lands systemansvarlige hatt oversikt over effektreservene i
nabolandene i driftsfasen. Det er satt ned en prosjektgruppe med deltakere fra de systemansvarlige i
Norden for å se på muligheten for å bedre utvekslingen av data om effektreserver. Et nytt system for
utveksling av informasjon av effektreserver vil bli implementert før vinteren 1999/2000.

Kostnader
Bedre utnyttelse av tilgjengelige produksjonsressurser ved bedre informasjon skulle ikke innebære
store kostnader. Eventuelt forbedring av koordinering av revisjoner skul1e heller ikke koste særlig
mye.

Ansvar
Den systemansvarlige i det enkelt land har ansvaret for å sitte med tilstrekkelig informasjon om bl.a.
ledige produksjonsreserver til enhver tid i eget system.

Arbeidsgruppens anbefaling
Det er viktig at de systemansvarlige går igjennom rutinene for koordinering av revisjoner og oversikt
over effektreserver for å gjøre forbedringer før vinteren 1999/2000. Det anbefales at en fra for
eksempel 1. november 1999 daglig utveksler oversikt over effektreserver på timesnivå. Det bør
vurderes å innføre et felles regulerkraftmarked for børsområdet.

De systemansvarlige bør før vinteren 1999/2000 utarbeide kriterier for hvem som, ut fra resultat fra
elspot, er pliktig til å stille reserver.

3.2 Markedsstimulerende tiltak

3.2.1 Tiltak for å få forbrukere til å anmelde utkopling av forbruk
Effektbalansen bør sikres gjennom kraftmarkedet. Virkemidler som klarer å gi tilstrekkelige signaler
til markedsaktørene vil derfor være å foretrekke.

For å sikre effektbalansen er det ønskelig at det er en viss fleksibilitet hos forbrukerne bl.a. gjennom at
utkopling av forbruk primært skjer etter markedsmessige prinsipper. Dette kan skje hvis forbrukere:

Anmelder priselastisk forbruk i elspot (planfasen)
Anmelder utkopling av forbruk i regulerkraftmarkedet (driftsfasen)
Anmelder utkopling av forbruk som driftsforstyrrelsesreserve

Forbruksanmeldinger i elspot og regulerkraftmarkedet
Hvis alle aktuel1e aktører anmelder priselastisk forbruk i elspot og utkopling av forbruk i
regulerkraftmarkedet, vil markedet bedre enn nå klare å håndtere forbigående situasjoner med
effektknapphet. Det er ingen formelle hindringer for å anmelde priselastisk forbruk i elspot og
utkopling av forbruk i regulerkraftmarkedet alierede i dagens situasjon. Dette er mest aktuelt for større
industribedrifter.

Dersom prisene blir høye nok i tilstrekkelig mange timer vil en kunne tenke seg at kraftleverandører
vil inngå avtaler med kunder om å begrense sitt effektuttak på visse vilkår.
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Forbruk som driftsforstyrrelsesreserver
Hvissluttbrukerekantilbymomentanutkoplingav forbruksomdriftsforstyrrelsesreserver,vil dette
frigjøreproduksjonsomså kan anmeldesi elspot-ellerregulerkraftmarkedet.Potensialetantaså ligge
i størrelsesordenflerehundremegawatt.I Englandhar systemansvarliginnhentetanbudpå slike
tjenesterfra sluttbrukere.

Deter i utgangspunktetingentingi veienfor at driftsforstyrrelsesreserverfra forbrukssidenogsåkan
benyttesi det synkronenordiskesystemet.Forutsattat detteprioriteres,kandet væremuligå
framskaffeslikereservervedat de enkeltelandssystemansvarligeinngårbilateraleavtalermedstørre
industrikunderom slikereserver.

Finansieringenkan skjevedat detteinnføressomen systemtjeneste.En må imidlertidværeklarover
at en enkeltindustrikundeneppekanbidramedutkoplingi merennnoenfå timerav gangenav
hensyntil bedriftensproduksjonsprosess.

På lengresiktbør det væreenutfordringå se på i hvilkengradkraftintensivindustrikanbidramedfor
eksempelmomentanreservegjennominstallasjonav systemvemog eksempelvisfrekvensstyrt
variasjoni last.Omeffektsituasjonenblir anstrengtnok,vil detteværeen løsningsomogsåkan tenkes
å gi kundenetydeligeøkonomiskegevinster.

Kostnader
Den administrativehåndteringav anmeldingav forbruksutkoplingpå regulerkraftmarkedetvil
sannsynligviskosterelativtlitebådefor forbrukerneog NordPool/Statnett.Selve
utkoplingskostnadenevil sannsynligvisværehøye.Kjøperneogbetalerneavdissetjenestenevil være
aktørersomi de aktuelletimeneetterspøreffekt.
En kan tenkesegen ordningderkostnadenfor å reservereeffektog eventuelldriftsforstyrrelsesreserve
fra forbrukereinnarbeidesi regulerkraftprisen.Et sliktarrangementvil kunnegi ytterligere
prissignaleri markedet.

Ansvar
Deter NordPoolsomhar ansvaretfor at elspotmarkedettil enhvertid klareres.Statnetthar ansvaret
for at det er tilstrekkeligreserveunderdriftstimen.Dettemedføreret ansvarbådeforNordPoolog
Statnettomå leggeforholdenetil rettefor å skapebalansemellomproduksjonog forbruk.

Arbeidsgruppens anbefaling
NordPoologStatnettmå gå aktivtut i markedetfor å informereom mulighetenfor salgtil
regulerkraftmarkedetvedå anmeldeutkoplingav forbruk.Deter viktigå få realisertdettepotensialet
hos industrienalleredefra vinteren1999/2000.For å få til dettemåde systemansvarligegå i dialog
medindustrienfor å avklareomdet er praktiskehindringeroguklarhetersommåryddesav veien.

Systemansvarligbør ta kontaktmedindustrienfor å undersøkemulighetenefor å inngåbilaterale
avtalerommomentanutkoplingav forbruksomdriftsforstyrrelsesreserver.

3.2.2 Endring av kraftmarkedet, introduksjon av effektavgift
For å stimuleremarkedettil å frambringemereffektog/elleretterspørremindreeffekt,kandet være
aktueltmedendringav dagenskraftmarkeder.

Dannelseavet separateffektmarkedeventuelteffektreservemarkedder tilbudav og etterspørseletter
effektblir anmeldtogpriset,villekunnegi aktørenestørreforståelseavprisenpå effekt.Detteville
igjenkunnemedførelønnsomheti investeringeri øktkapasiteti produksjonsapparatetsamtgi signaler
omå redusereeffekttoppenehosforbrukerne.En kanogsåtenkesegen ordningettermodellfraden
engelskeelbørsen.Herberegnessannsynlighetenforeffektknapphetog denberegnede
samfunnsøkonomiskekostnadenved ikke-markedsbasertutkoplingreflekteresi børsprisen.Dermed
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får en høyere pris i situasjoner med knapphet på effekt, [16]. Arbeidsgruppen har ikke sett konkret på
problemstillinger rundt markeder for effekt.

En kan illustrere effektreserve-problemet ved at det skapes en eksternalitet ved økt etterspørsel i
høylasttimen. Prinsipielt består eksternaliteten av at knapp produksjon eller økt forbruk reduserer den
tilgjengelige reserven i timen, og dermed øker sannsynligheten for og forventet kostnad ved at en eller
flere forbrukere mister sin forsyning pga. prognosefeil eller utfall. I den engelske poolen har de
praktisert en løsning med et påslag i likevektsprisen iht. beregnet verdi av den eksternaliteten som
påføres systemet når reservesituasjonen er anstrengt, [17]. Eksternaliteten har vært uttrykt ved den
delen av prisen som overstiger kortsiktige marginale produksjonskostnader:

(1) Pris = SMP + LOLP * (VOLL - SMP)

der SMP = (system marginal price) kortsiktige marginale produksjonskostnader (Nord
Pool: elspotpris)
LOLP = (loss of load probability) sannsynlighet for at en eller flere forbrukere mister
sin forsyning som følge av at tilgjengelig reserve reduseres når forbruket øker
VOLL = (value of lost load) kostnader ved at en eller flere forbrukere mister sin
forsyning, tilsvarende avbrudds- pluss avsavnsverdi

En slik løsning vil gi systemansvarlig en indikasjon på hvor stor reserve det er kostnadseffektivt å
holde innenfor hvert prisavsnitt. I den engelske poolen har en altså gitt aktørene signaler om at den
reelle kostnaden ved knapp effektbalanse er noe høyere enn SMP. Produsentene har også mottatt en
pris høyere enn SMP. Dette vil avvike noe fra den "nordiske løsningen" der hvor reservekravet er
eksogent bilateralt avtalt gjennom NORDEL-samarbeidet. Eksternaliteten som er beskrevet i (1) er
illustrert i figur 6.

etterspørsel korrigert for
eksternalitet

tilbud

etterspørsel

Figur 6: Likevekt i marked hvor etterspørsel er korrigert for eksternalitet

Figur 6 viser aggregert tilbud og etterspørsel i et prisavsnitt. Elspotprisen klarer likevekt mellom tilbud
og etterspørsel. Men den heltrukne etterspørselskurven fremkommer som forbrukernes ønskede kjøp
til ethvert prisnivå, uten at de har tatt hensyn til den eksternaliteten de påfører andre aktører i systemet
ved å redusere tilgjengelig reserve. Om etterspørselen var styrt av én idealistisk aktør, ville han ta
hensyn til den eksternaliteten som økning i forbruket skaper gjennom redusert effektreserve. Om en
antar at produsentene ikke lider noe tap ved "loss of load", vil den enerådende idealistiske
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etterspørreren ha en etterspørselskurve som fullt ut gav uttrykk for eksternaliteten. Det betyr at den
marginale betalingsvilligheten for ethvert volum er lavere for den idealistiske aktøren enn for de
"egoistiske" etterspørrerne, fordi den idealistiske aktøren internaliserer den forventede økningen
avbruddskostnad ved å øke forbruket. Om etterspørrerne tok fullt ut hensyn til de kostnadene deres
eget forbruk påfører andre aktører i markedet, ville vi fått en likevektspris lik p. Til likevektsprisen
ville det bli omsatt et lavere volum i markedet, Q', enn til den "tradisjonelle" elspotprisen. Differansen
(Q'-Q) beskriver hvor mye av den optimale reserveeffekten som blir aktivert gjennom elspotmarkedet.
Den optimale reserveeffekten blir bestemt av (tilgjengelig vintereffekt - Q'). Det gode med en slik
tilnærming er at den optimale reserveeffekten blir bestemt i markedet. Men en må introdusere en
avgift for å få aktørene til å internalisere eksternaliteten, og dermed opptre identisk med den
idealistiske aktøren.

For å forenlde beskrivelsen noe, og tilpasse den til eksisterende praksis i Norge, kan en illustrere
virkningen av å innføre en effektavgift i den norske delen av spotmarkedet som i figur 7.

tipud

Tilgjengelig vintereffekt
minus NORDELs
reservekrav

Tilgjengelig
vintereffekt

nødvendig
effektavglft for å
tilfredsstille
NORDEL- krav

etterspørsel

Q
[Kvanwm,

Figur 7: Nødvendig effektavgift for å tilfredsstille NORDELs anbefalinger

Figuren viser tilsvarende tilbuds- og etterspørselskurver som i figur 6. Tilgjengelig vintereffekt er vist
ved Q. I Norge har vi forpliktet oss til å følge de anbefalinger som NORDEL-samarbeidet har resultert

i figuren er kravet representert ved R. Det betyr at vi har et eksogent gitt reservekrav, og ikke et
endogent bestemt volum som i figur 6. Derfor vil det høyeste tillatte omsetningsvolum i markedet
være representert ved tilgjengelig vintereffekt minus NORDELs reservekrav. En typisk situasjon hvor
effektreserven blir liten vil være representert ved en likevekt hvor markedet klareres på et høyere
volum enn (Q-R). For å fremskaffe en tilstrekkelig reserve må en introdusere en effektavgift som er så
stor at volumet i likevekten reduseres til (Q-R).

Med dagens handelssystemer vil det være mulig å beregne avgiften som klarerer markedet med
tilstrekkelige reserver. Det vil være nødvendig at systemoperatør informerer Nord Pool om størrelsen
på dette kravet, og fordelingen av reservekrav på de ulike elspotområdene. At vi bruker
prisområdemodellen og kapasitetsavgifter vil ikke være noe prinsipielt hinder for å innføre en
effektavgift på elspotmarkedet. Det er selvfølgelig viktig å sørge for at også bilaterale kontrakter vil
bli eksponert for en slik effektavgift, slik at avgiften ikke bidrar til å redusere likviditeten i
spotmarkedet. Vi har i dag et krav om at alle bilaterale kontrakter med mer enn ett markedspunkt i
forskjellige anmeldingsområder skal anmeldes på spotmarkedet. For at bilaterale avtaler skal
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eksponeres for en effektavgift må også de avtaler med ett markedspunkt anmeldes på Nord Pools
spotmarked.

De norske erfaringene med kapasitetsavgifter tilsier at det vil kunne bli noe vanskeligere å finne gode
instrumenter for prissikring om en nytter en effektavgift. Det er derfor viktig at en vurderer nøye
hvilke konsekvenser en slik avgift kan ha for systemprisen, som referansepris for de finansielle
instrumentene til Nord Pool.

Hvordan inntektene fra effektavgiften bør disponeres og hvem den skal tilfalle har arbeidsgruppen
ikke tatt stilling til. Imidlertid vil en effektavgift føre til at det skapes en kile mellom den prisen
produsentene mottar og den pris konsumentene betaler. For å gi signaler om at økt effektinstallasjon
på lang sikt er ønskelig, vil det ikke være urimelig om hele eller deler av inntekten fra effektavgiften
tilfalt produsentene.

Dersom en ikke får klarert markedet med normalt priskryss innenfor det gitte prisintervall kan det
være en mulighet å foreta en pro-rata nedskalering av kjøpsbudene. Dette vil imidlertid medføre at en
går inn i driftsfasen med en systematisk ubalanse som må tas hånd om. På lengre sikt kan en imidlertid
tenke seg at Nord Pool etablerer et marked som gjør at avkortingen foretas i henhold til
betalingsvillighet. Avkorting av kjøpsbud vil påvirke prisene både i elspot og regulerkraftmarkedet.
Sammen med administrative ubalansepriser i Sverige og Finland på 3000 SEK/MWh og anmelding av
utkopling av industriforbruk, vil dette føre til at kjøpere i elspot- og regulerkraftmarkedet som selger
videre til fastpriser får svi. Da kan en anta at de vil være kreative å inngå avtaler med sine kunder som
sikrer dem økonomisk. En kan da for eksempel tenke seg selektiv utkopling av forbruk som utføres
ved hjelp av del-finansiert en- og/eller toveiskommunikasjonsutstyr. Dette vil føre til større
priselastisitet i elspotmarkedet og kan åpne opp for større ressurser i regulerkraftmarkedet.

Kostnader
Kostnader er ikke vurdert. Men det er grunn til å tro at en effektavgift vil medføre en økning i
administrative kostnader, både hos Nord Pool og aktørene. Statnett løser i dag problemer med for små
effektreserver ved å reservere effekt. Dvs, at de pålegger enkelte produsenter, ut fra systemtekniske
årsaker, å anmelde enkelte objekter i RK-markedet. En effektavgift vil kunne frembringe slik reserve
til en samfunnsøkonomisk lavere kostnad, og dermed kunne representere en gevinst.

Ansvar
Nord Pool og Statnett er ansvarlige for at henholdsvis elspot- og regulerkraftmarkedet fungerer. NVE
har ansvaret for å avklare om det er behov for å gjøre endringer i dagens kraftmarked, og eventuelt
pålegge Nord Pool og/eller Statnett disse endringene.

Arbeidsgruppens anbefaling
NVE bør utrede om det er hensiktsmessig å gjøre endringer i dagens kraftmarkeder. Det bør utredes
om en ved å innføre en effektavgift eller pristillegg som reflekterer kostnadene ved mulige avbrudd
kan komme bedre ut enn ved for eksempel den eksisterende ordningen med effektreservasjon. En bør
legge vekt på om en slik avgift er en mer praktisk metode for å sikre at markedet klareres på et nivå
hvor kravet om tilstrekkelig effektreserve oppfylles. NVE bør i samarbeid med Nord Pool og Statnett
avklare om det vil være mulig å gjøre reservekravet endogent.

3.2.3 Nye tarifferingstjenester og prinsipper
Kostnadsfordelingen mellom forbruk og produksjon
Utforming av tariffer i sentral- regional og distribusjonsnettene er regulert gjennom NVEs forskrift om
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer, [181,
§11.1: "Alle nettselskaper er ansvarlige for at det utarbeides overføringstariffer som er punktbaserte
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Deter ogsågitt føringeri energiforskriftenomutformingav tariffene§4.4b): "Konsesjonærene
fastsetter overføringstariffene. Tariffer bør i størst mulig grad gjenspeile belastningen på nettet.
Konsesjonæren må ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i
brukstid, leveringskvalitet m.v."

I utformingenav forskriftenleggerNVEvektpå at tarifferingenskalfremmeeffektivbrukav
eksisterendenettpå kortog langsikt.For å oppnåeffektivbrukav eksisterendenett skalenergileddeti
overføringstariffenderforsetteslik verdienav marginaletap.Prissettingbasertpå verdienav
marginaletap vil ikkedekkeallede fastenettkostnadene.

Deresterendefastekostnadenekan dekkesinn etterulikemetoder.En mulighetat alleaktørenebetaler
en lik årligavgift(rundsum).En annenmuligheter at disseresidualekostnadeneavregnesetter
parametresomer dimensjonerendefornettet;installerteffekt,forbruki topplasttimen,etc.I
overføringsnetteneer de residualekostnadenei hovedsakdekketsomen kombinasjonav effektbaserte
leddog "rundsum"betalinger.NVEsforskriftkreverprinsipieltat de residualeledd "ikke varierer med
kundens løpende uttak eller innmating av energi".

Sentralnettariffen
Statnetter somsentralnettoperatøransvarligfor utarbeidelseav sentralnettariffen.Struktureni tariffen
har liggetfast siden1992.Denbeståravbruksavhengigeellervariableleddog andreledd.Andreledd,
ogsåomtaltsomfaste,kanværefastleddi formavfastbeløpi avregningsperioden,og tariffledd
relaterttil målteller installerteffekt.Av inntektenetil sentralnettetkommerca 10prosentfra variable
leddog 90 prosentfra de fasteleddene.

De fasteleddenei sentralnettariffenavregnesettertilgjengeligeffekt1.Jo høyereinstallerteffektet
kraftverkhar,jo høyereblir denfastetariffkostnaden.For forbrukelleruttakfra sentralnettetøkerden
fastetariffkostnadenmedbelastningeni topplasttimen.

I forbindelsemedfastsettelseav sentralnettariffenforår 2000harkundenefokusertpå effektbalansen,
og at Statnettbørutformetariffersomstimulerermertil effektinstallasjon.Konkreteforslaghar vært
at produsenteneskalbetaleen mindreandelavkostnadenei sentralnettet.Detblir ogsåforeslåttat
3000timersregelen2skulleendrestil en "5000timersregel".En slikendringvil innebæreat kraftverk
medbrukstidunder5000timerikkevillefå kostnadsøkningervedreneeffektutvidelser.På grunnav
manglendeavklaringi forholdtil NVEsforskriftervardet ikkemuligå gjennomføredenneendringen
for år 2000.Justeringenavregelenvil imidlertidbli tatt oppi forbindelsemedutarbeidelseav
sentralnettariffenfor år 2001.

Produsentenei Norgebetaleren betydeligstørreandelavkostnadenei sentralnettetenn tilsvarendei
Finlandog Sverige.I Norgebetalerprodusentene54prosent.Tilsvarendebetalerde ca 35prosenti
Sverigeog ca 10prosenti Finland.Reduksjonav de fasteleddenefor innmatingi sentralnettetvil
gjøreny effektmer lønnsom(kostnadenegår ned).Tilsvarendevil det gjøreforbruki topplasttimen
dyrere,gjennomen økningi effektmåltekundersfasteledd.Deter medandreto faktorersomvirker
positivtmedhensyntil effektbalansen.Dettetalerfor at belastningenpå produksjonburdereduseresi
Norge3omeffektbalansenblir tillagtbetydeligvektvedutformingav tariffene.

På en annensideer det viktigat aktørenei størstmuliggrad skalmøtede kostnadenede generereri
systemet.I et tariffsystemhvorkundenemøterkostnadenede forårsakeri systemetså vil

Ved effektuvidelser er det antatt at de faste leddene kan utgjøre mellom 25 og 50 prosent av den totale
investeringskostnaden.
2 3000 timers regelen tillater at for kraftverk med brukstid mindre enn 3000 timer kan effektgrunnlaget beregnes
som midlere årsproduksjon de siste 10 år dividert med 3000 timer.
3I en konsulentrapport som de nordiske nettselskapene har fått utarbeidet om harmonisering av tariffene slås det
fast at en konkurransenøytral tariff er en tariff hvor aktørene møter kostnadene de genererer i systemet.
Harmoniserte tariffer har med andreord ikke nødvendigvis med lik kostnadsfordeling mellom kundegrupper i de
ulike landene å gjøre.
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kostnadsfordelingen bli bestemt i modellen. Dette taler mot å bruke fordelingen av
sentralnettkostnader som en parameter med hensyn til effektbalansen.

Høsten 1999 er det satt i gang fiere utredninger som skal vurdere strukturen i sentralnettariffen. Blant
annet har NVE et prosjekt sammen med OED og Statnett. Statnett har også et prosjekt med SFO
(Statnettkundenes Fellesorganisasjon) og PIL (Prosessindustriens Landsforening). Det foregår også
arbeid knyttet til harmonisering av tariffene i Norden. I arbeidet med videre tariffutforming er det
naturlig at hensynet til effektbalansen vurderes som et av fiere forhold. Det viktigste med utforming av
tariffen vil imidlertid fortsatt være at disse i størst mulig grad skal bidra til ett effektivt nett på kort og
lang sikt.

Nye utkoplbare tariffer
Når det gjelder tiltak for å gjøre forbrukssiden mer fieksibel kan en tenke seg tariffer som for eksempel
en utkoplbar tariff med 12 timers varslingstid (i stedet for eller i tillegg til dagens tariff med 24 timers
varslingstid), en tariff som tillater momentan utkopling av forbruk ved feil i nettet eller ved lav
frekvens, og en tariff for forbrukere som godtar å bli koplet ut i topplasttimene.

Statnett tilbyr i dag utkoplbar tariff med henholdsvis 2 og 24 timers varslingstid. Ulempen med den
siste er at varsel om utkopling må sendes før prissettingen i elspot for neste dag foreligger. Hvis
varslingstiden endres til 12 timer, vil systemansvarlig ved effektknapphet ha et bedre
beslutningsunderlag for eventuelt å sende utkoplingsvarsel. 12 timers varslingstid muliggjør også at
områdepris i elspot beregnes med kraften inne i markedet, slik at en bedre får fram prissignaler på
mulig effektknapphet. Nytten er begrenset til noen hundre megawatt og er blant annet avhengig av
oljeprisen.

En tariff for momentan utkopling av forbruk muliggjør økt overføringskapasitet inn til et
underskuddsområde, og er således nyttig for å bedre en regional effektbalanse. Som tidligere nevnt,
kan det også være aktuelt å aktivere slik utkopling hvis frekvensen kommer under en gitt grense.
Alternativet er at den eller de forbrukerne som koples ut, får godtgjort utkoplingen som en
systemtjeneste.

Det kan også være interessant for Statnett å tilby en tariff for forbruk som koples ut i høylasttimene.
For at en slik tariff skal ha ønsket virkning, må den samordnes med tilsvarende tariffering i regional-
og distribusjonsnettet.

Kostnadene for netteierne å tilrettelegge for utkoplbare tariffer for eksempel med 12 timers varsel vil
sannsynligvis være små. Styring av forbruk vha. enveiskommunikasjon for de sluttbrukere som har
høyest effektforbruk, vil ifølge [19] koste i størrelsesorden 1000 kr/kW for tjenesteytende næring,
skoler, helse/sosialbygg og boligblokker. Dette er tiltak som kan gjennomføres i løpet av et års tid.
Slike tiltak kan dessuten gi økt lønnsomhet for netteierne ved redusert nettutbygging.

Det viktig at netteierne benytter tariffene aktivt innenfor myndighetsgitte rammer for å øke fokus på
viktigheten av fleksibilitet på forbrukssiden. Det er imidlertid viktig å være klar over at pr. i dag er
utkoplbare tariffer laget med sikte på å øke utnyttelsen av nettet og ikke for å bedre effektbalansen.

Ansvar
Myndighetene utsteder forskrifter. Nettselskapene utarbeider tariffer.

Arbeidsgruppens anbefaling
NVE og Statnett må jobbe videre med utforming av sentralnettariffen. Viktige forhold som bør belyses
er blant annet om det er effektivt å benytte tariffen som virkemiddel i forhold til effektbalansen og
betydningen av harmonisering av tariffene innenfor elbørsområdet.
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3.3 Tiltak i overføringsnettet
En utbygging av overføringskapsiteten til eller internt i Norge kan bedre effektbalansen dersom en får
tilført mer effekt.

Det mest virkningsfulle er sannsynligvis å knytte seg sterkere til produksjonssystemet på kontinentet. I
lys av den pågående dereguleringen i EU kan det være et betydelig potensial for å få tilgang til billig
overskuddskraft.

Økt kapasitet på mellomriksforbindelsene innen Norden kan også være aktuelt.

Selv om slike tiltak skulle bli besluttet, vil det ta minst 3-5 år å realisere dem. Det mest realistiske på
kort sikt er at de systemansvarlige undersøker om billige tiltak som for eksempel systemvern og
utskifting av begrensende endepunktskomponenter, kan frigjøre effektreserver i produksjonssystemet
som kan bli stengt inne av nettmessige restriksjoner.

Kostnader
Kostnadene vil variere avhengig av tiltak.

Ansvar
NVE er ansvarlig for å lage et inntektsreguleringsregime hvor netteierne handler mest mulig
samfunnsøkonomisk optimalt. Statnett er ansvarlig for investeringer i sentralnettet, jf. St.prp.nr. 100
(1990-91).

Arbeidsgruppens anbefaling
Det bør vurderes å gjøre nærmere utredninger for å kartlegge eventuelle begrensende overføringssnitt i
topplastsituasjoner, og om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å fjerne disse. Videre bør det sees på
om det er eventuelle barrierer som forhindrer slike investeringer.

3.4 Støttetiltak

3.4.1 Stotte til utbygging av ny produksjonskapasitet
For å sikre effektbalansen i årene framover er det en mulighet å øke tilgjengelig effektkapasitet i
dagens kraftsystem. Dette kan oppnås både gjennom effektutvidelser i eksisterende kraftverk og
bygging av ny produksjonsanlegg. Bygging av en del nye kraftverk som større vannkraftanlegg og
gasskraftanlegg har vist seg å være kontroversielt og vanskelig å få gjennomført.

I St.meld. nr. 29 av 19. mars 1999 legger regjeringen opp til i de nærmeste årene å stimulere til å
utvikle fornybare energikilder gjennom et omfattende utviklingsprogram. Målet er innen 2010 en
utbygging av vindkraft som årlig kan produsere 3 TWh,og mer vannbåren varme basert på nye
fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme på 4 TWh/år.

Vindkraft
Pr. i dag er det ikke bygget ut og idriftssatt mer enn vel 9 MW. Det er imidlertid forhåndsmeldt en
rekke vindkraftanlegg med en samlet installert effekt opp imot ca. 900 MW.

Dersom en legger St.meld. nr. 29 til grunn for utbyggingen av vindkraft og en årlig brukstid for
vindkraft på 3 000 timer, vil det si at det hvert år fram til 2010 installeres om lag 100 MW vindkraft.
Med møller med en størrelse på 1,5 MW vil det si en gjennomsnittlig installasjon av i overkant av 1
mølle i uka.

Plasseringen av vindkraftanleggene vil være langs kysten hvor det blåser bra, men hvor det gjerne er et
svakt kraftnett. Innpassing av vindkraftanleggene i det øvrige kraftsystem må derfor være grundig
vurdert før eventuell installasjon av nye vindkraftanlegg foretas.
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Produksjon fra vindkraftanleggene er avhengig av vindstyrken. Vindkraft er altså ikke forutsigbar og
er dessuten vanskelig å prognosere på et døgns sikt (12-36 timer) slik en i dag må gjøre i
elspotmarkedet.

En fordel med vindkraftproduksjon er at det generelt blåser mer om vinteren enn om sommeren. Dette
gir en større produksjon i vinterhalvåret da det også er størst behov for kraft. Dette gir også muligheten
for større inntekter enn om produksjonen hadde vært jevn over året.

I forhold til effektbalansen vil vindkraft ha en noe usikker betydning. I NOU 1998:11 vises det til
undersøkelser i blant annet Danmark og Nederland som indikerer at så lenge vindkraften kun gir et
marginalt energitilskudd i forhold til landets totale elforbruk, så er effektbidraget fra vindkraft likt med
den midlere kraftproduksjonen fra vindkraftverkene. Dette vil normalt tilsvare et effektbidrag på om
lag en tredjedel av installert effekt. Dersom det bygges ut om lag 100 MW pr. år med vindkraft fram
til 2010, vil dette altså kunne gi et bidrag på vel 30 MW pr. år.

Når det gjelder kostnader for bygging av vindkraft så ligger det i dag på i størrelsesorden 8-9000
kr/kW ferdig installert (inklusive nettkostnader). Dersom en ser dette i forhold til bidraget til
effektbalansen så vil kostnadene ligge på i størrelsesorden 24-27000 kr/kW. Ifølge [20], forventes det
at utbyggingskostnadene isolert sett vil øke etter hvert som de aller beste plassene for vindturbiner blir
utnyttet. Også nettkostnadene vil øke fordi nettkapasiteten i kystnære strøk med stor avstand til
sentralnettet gjerne vil være oppbrukt, og nettforsterkninger vil være nødvendig. NOU 1998:11 anslås
en reduksjon av totalkostnaden unntatt nettilknytning fra 1998 til 2010 å være på ca. 20 %. Dersom en
antar en kalkulasjonsrente på 7 % p.a. og 20 års levetid, fås i dag en produksjonskostnad inklusive
kostnader til drift og vedlikehold på om lag 25 —35 øre/kWh. Produksjonskostnaden er spesielt følsom
for den midlere vindhastigheten.

Gassturbinverk
I Stortingsmelding nr. 29 av 19/3-99 kapittel 7, nevnes muligheten for å ta i bruk særskilte tiltak som
for eksempel gassturbiner som reserveaggregat. Samtidig sier meldingen at det må legges sterke bånd
på muligheten til bruk for å opprettholde de motivene som markedet gir for å tilpasse seg endringer i
kraftbalansen.

Fordelen med gassturbiner er at det er mulig å plassere disse nær belasningstyngdepunkt i
underskuddsområder med begrenset nettkapasitet. På den måten vil det være mindre sannsynlig at
produksjonen skal stenges inne på grunn av for eksempel flaskehalser eller feil. I tillegg vil en slik
lokalisering medføre mindre overføringstap og dermed mer ledig kapasitet i nettet, enn om den ekstra
produksjonen var plassert i områder med produksjonsoverskudd. Dette vil igjen kunne spare
nettinvesteringer. Dessuten er det antakelig mulig å få slike turbiner på plass iallfall til vinteren
2000/01.
En annen fordel er at det raskt kan regulere opp produksjonen og derfor kan være en hurtig reserve i
systemet.

En ulempe med gassturbinverk som kun skal dekke spisslasten, er at den får en veldig kort brukstid og
dermed høye produksjonskostnader.

Svenska Kraftnät betaler produsenter i Sverige for å holde reserve i form av gassturbiner. Kostnadene
ved dette beløper seg til ca. 150 mill kr per år for 1200 MW. Dette er gassturbiner som ble kjøpt inn
før markedet ble deregulert. Det kan imidlertid reises flere innvendinger mot at også Statnett skulle gå
til innkjøp eller leie av slike turbiner.

Hvis Statnett kjøper slike turbiner, vil Statnett være en potensiell produsent og dette vil kunne medføre
en rollekonflikt i forhold til å være nøytral i forhold til markedet.
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For et anlegg på 150 MW lå kostnadene ifølge [21] på ca. 4800 kr/kW i 1994 (inklusive renter i
byggetiden og investeringsavgift). Dersom vi antar en prisøkning på 10 % fra 1994 til i dag vil
investeringskostnadene ligge på om lag 5300 kr/kW eller 5,3 mill.kr/MW. Dette er kostnader
eksklusive eventuelle nettinvesteringer. Dessuten er ikke brenselskostnadene tatt med.

Vannkraft
For å skaffe tilveie mer effektkapasitet i systemet er en mulighet å utvide
maskininstallasjonen/slukeevnen i eksisterende vannkraftverk. Dette kan dessuten medføre reduserte
flomtap.
En egen undersøkelse av 12 kraftverk på Sørvestlandet viser ifølge [22] et mulig potensial for
effektøkning på nesten 2000 MW til en kostnad på mellom 1000 og 2600 kr/kW. Det er da ikke tatt
med kostnader for eventuelle linjeutvidelser.

Ifølge NOU 1998:11 utgjør opprustning- og utvidelsesprosjektene om lag en tredjedel av det
gjenværende utbyggbare vannkraftpotensialet, det vil si om lag 10 TWh. Av 0/U-prosjekter åpnet for
konsesjonsbehandling, kan vel 4 TWh bygges ut til under 25 øre/kWh. Dersom også prosjekter i
Samlet plan kategori II tas med, vil til sammen i overkant av 6 TWh kunne bygges ut under samme
kostnadsgrense. Antas en gjennomsnittlig brukstid for disse prosjektene på 3000 timer pr. år vil det si
2000 MW. Noe av bakgrunnen for 0/U-prosjektene er at kraftverk fram til 1960-årene ble bygd med
en annen teknologi enn i dag og var tilpasset andre forhold i kraftforsyningen enn de som gjelder i
dag. De var ofte ikke tilknyttet et landsomfattende hovednett, og mange større verk var tilpasset
kraftkrevende industri, med lang brukstid og dermed relativt sett liten installert effekt i forhold til
energiproduksjon.

Som for gassturbiner kan også slike kapasitetsøkninger i vannkraftverk benyttes som hurtig reserve i
systemet. I forhold til gassturbinanlegg er valg av geografisk lokaliseringen mer begrenset for
vannkraftverk.

Alle de beskrevne tiltak vil imidlertid kunne bidra til å forstyrre markedets incentiver for å tilpasse seg
endringer i kraftbalansen.

Ansvar
Det er ikke pålagt noe ansvar for investeringer i ny produksjonskapasitet.

Arbeidsgruppensanbefaling
Da det ikke er tatt hensyn til drifts- og vedlikeholdskostnader, tapskostnader, avbruddskostnader,
flaskehalskostnader, eventuelle brenselskostnader og eventuelle kostnader til nettforsterkninger i
sammenlikningen, kan det ikke her konkluderes med hvilket produksjonsanlegg som vil gi størst
tilskudd til effektbalansen i forhold til kostnaden. Dette bør vurderes å studere nærmere.

3.4.2Stottetiltakfor å reduseremaksimalteffektforbruk

Statkraftsindustrikontraker:
St.meld.nr. 29 "Om energipolitikken" av 19. mars 1999 foreslås det ifbm. med nye kraftkontrakter
med industrien å stille krav som kan bidra til å styrke forsyningssikkerheten i kraftsystemet. I
St.prp.nr. 52 "Om Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler" av 26. mars 1999 foreslås det at
bedrifter som tilbys kraftleveranser i medhold av denne proposisjonen, vederlagsfritt må stille
effektreserve til disposisjon for Statnett, innenfor en ramme på 100 timer pr. 12 måneder. Forslag til
nærmere regler er gitt i vedlegg 2 i proposisjonen. Dersom dette vedtas og slike kontrakter inngås med
alle de aktuelle industribedriftene, kan det her dreie seg om en maksimalt effektuttak på omtrent 500
MW.
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Vannbåren varme
De siste årene har det vært økt fokus på bruk av vannbårne oppvarmingssystemer. Oppvarming av
vannet kan skje på forskjellige måter som vha. elektrokjel, oljekjel (fyringsolje), gasskjel (propan),
pelletskjel, varmepumpe og solfangere. I tillegg er det i en del områder mulighet for å knytte seg til et
fjernvarmenett.

I enebolig er det pga. investeringskostnadene vanlig å installere kun én kjele. Ved dimensjonering av
varmepumpe så er det vanlig å dekke grunnlasten dvs. ca. 90 % av energiforbruket og 40-50 % av
maksimalt effektforbruk. For å dekke spisslasten benyttes gjerne elkassett.
I større bygninger er det vanlig å benytte to eller flere varmeproduserende enheter. Det er da vanlig å
ha en kjele eller varmepumpe for å dekke grunnlasten og en kjele for å dekke spisslasten. Spisslasten
dimensjoneres til 100 % av maksimalt effektbehov (reservelast), og dekker vanligvis kun 10 % av
energibehovet.

Nedenfor er vist investeringskostnader for energisentral og varmedistribusjon i både eksisterende og
ny enebolig og kontorbygg, [23].
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I både enebolig og i kontorbygg gir helelektrisk oppvarmingssystem lavest investeringskostnader, og
varmepumpe høyeste investeringskostnader. Når det gjelder varmepumpe så kan man regne med at
den forbruker elektrisitet tilsvarende en tredjedel av det den produserer av varme. Slik sett vil
avlastningen på nettet bli nlindre om en bruker olje-, gass eller pelletskjeler. Kostnaden for bedring av
effektbalansen vil ved installering av varmepumpe m/oljekjel i et nytt kontorbygg være på om lag
7300 kr/kW. For både enebolig og kontorbygg vil det være oljekjel som er det rimeligste av disse seks
alternativene, for å avlaste elforbruket. For kontorbygg vil en løsning med olje-/oljekjel medføre
investeringskostnader (inkl. investeringsavgift.) på nesten 4000 kr/kW, se vedlegg 4.

Både for enebolig og kontorbygg kommer helelektrisk oppvarming (ny installasjon av panelovner
m/sentralregulering) gunstigst ut med hensyn til spesifikk energikostnad, se vedlegg 4. Av
alternativene som reduserer effektbelastningen på elnettet, så er det også her oljekjel som kommer
gunstigst ut.

En fordel med vannbårent oppvarmingssystem er at ved bruk av for eksempel varmepumpe, oljekjel,
gasskjel og pelletskjel vil en avlaste elnettet slik at det blir mindre transport av el og dermed mindre
tap i elnettet. Dessuten er det verdt å være klar over at den sammenlagrede brukstiden for
oppvarmingsformål er lavere enn for det tekniske forbruket.

For å få en overgang av betydning de nærmeste årene fra helelektrisk oppvarming til vannbåren
oppvarming fra nye fornybare energikilder, er en mulighet å innføre en eller annen form for støtte for
eksempel investeringsstøtte.

Ifølge NOU 1998:11 er det i Sverige ca. 300 000 varmepumper med en årlig varmeproduksjon på 17-
18 TWh. I 1997 ble det installert 18 000 anlegg, derav ca. 12 000 vann/vann varmepumper
(grunnvarmeanlegg). I Sverige fikk man fra 1.juli 1997 dekket 30 prosent (maks. SEK 30 000) av
kostnaden ved installasjon av vann- eller luftbårent system. Ved installasjon av varmepumpe er kravet
at pumpens varmefaktor skal være minst 2,8 og at den skal dekke minst halvparten av husets
effektbehov for varme og varmtvann.

Arbeidsgruppens anbefaling:
Det bør vurderes å gjøre videre utredninger for å klargjøre hvilke støttetiltak som vil være gunstigst
samfunnsøkonomisk for å styrke effektbalansen.

3.5 Pålagte tiltak

3.5.1 Krav om nye tariffer

Effekttariffering av husholdninger
Tidligere hadde husholdningene en slags effekttariff. H3-tariffen ga husholdningene en lav pris på
uttak innenfor et gitt effektuttak og en vesentlig dyrere pris for uttak som gikk utover dette
effektuttaket. Dette kunne kundene observere ved hjelp av et kjøkkenwattmeter, og kunne derfor om
ønskelig regulere sitt uttak innenfor den gitte effektgrensen. I dag ser normalt ikke
husholdningskundene noen pris på effekt. De tarifferes normalt med et energiledd og et fastledd som
ikke er avhengig av hvilket uttak av effekt de har. Uavhengig av hvor stort uttak man har innenfor
sikringsstørrelsen som kan være opp til 3x125 ampere (50 kW), kan husholdningskundene og andre
småkunder ta ut det de måtte ønske når de måtte ønske, uten å se noen pris på dette.

I dag er det opp til omsetningskonsesjonæren om husholdningskundene tarifferes med eller uten
effektledd. Omsetningskonsesjonæren har forskjellige incentiver. For på den ene side så bør
omsetningskonsesjonæren minimere kostnadene til nettutbygging og nettap. Ut ifra dette bør det
maksimale uttaket hos kundene begrenses så lenge det ikke er god kapasitet i nettet hans.
Omsetningskonsesjonæren må betale for utarbeidelse av tariffer, offentliggjøring av tariffer, målere,
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målerinnsamling samt avregning av alle sine kunder. Innføring av effekttariff vil altså medføre økte
kostnader på dette området for omsetningskonsesjonæren. Omsetningskonsesjonær må derfor gjøre en
avveining mellom nettutbyggingskostnader mot tiltak på sluttbrukersiden som for eksempel
effekttariffering av husholdningskunder. På den annen side vil omsetningskonsesjonæren øke sin
inntektsramme dersom levert energi i området øker. Dersom det ikke er noen kapasitetsmessige
begrensninger i omsetningskonsesjonærens nett er det sannsynligvis lønnsomt å ikke innføre
effekttariff for husholdningskunder og andre småkunder.

Tidsvariable tariffer
1nnføring av tidsvariable tariffer vil kunne medføre større grad av fleksibilitet hos sluttbrukerne enn i
dag. Det kan tenkes tariffer som endres over sesong, døgn og dynamisk. Det er imidlertid viktig at
tariffen ikke blir så komplisert at sluttbruker ikke forstår den. Det er vanskelig å forutsi hvor stor
lastreduksjon som kan oppnås på effektsiden, og forskning viser motstridene resultat på området, [24].

Vi må forvente at det i timer med anstrengt reservesituasjon vil være høye priser i elspotmarkedet, og
det ville være hensiktsmessig om leverandørene kunne formidle timepriser direkte til den enkelte
sluttbruker. Krav om timesmålere er regulert av NVEs forskrift "Om måling, avregning og samordnet
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester." Et pålegg om installering av
timesmålere for alle sluttbrukere vil kunne øke fleksibiliteten i etterspørselen i kraftmarkedet.
Kostnadene ved et slikt pålegg vil imidlertid være svært høye. I første omgang må det vurderes om det
er grunnlag for å senke grensen for krav om timesmålere, som i dag er ved et årsforbruk på 400 000
kWh. Vi vil for øvrig bemerke at alle leverandører blir eksponert for høye priser i elspotmarkedet, og
at det derfor vil være et incitament i markedet til å betale for økt innslag av timesmålere dersom
prisvariasjonen blir store nok. Dette skyldes at leverandører blir stilt overfor til dels høye priser i
spotmarkedet, mens inntektene for videresalg til leverandørens små sluttbrukere er bundet ved faste
priser.

Kostnader
Det kreves sannsynligvis utskifting av målere samt innsamling og behandling av måledata. Dersom en
legger til grunn investering i toveis-kommunikasjon og en prosentvis lastreduksjon på 10 % vil det for
kontor, sykehjem og skoler koste anslagsvis mellom 150 og 750 kr/kW å gjøre sluttbrukertiltak. For
enebolig vil kostnaden anslagsvis ligge me1lom 2600 og 6100 kr/kW ved en lastreduksjon på 2,5 %,
[19]. Det må påpekes at det er knyttet stor usikkerhet til disse kostnadene.

Ansvar
NVE har ansvaret for å utrede spørsmål rundt tarifferingsprinsipper. Netteierne har ansvaret for å
tariffere sine kunder etter NVEs prinsipper for tariffutforming.

Arbeidsgruppens anbefaling
NVE bør undersøke nærmere hvordan slike nye tariffer bør utformes og om det er
samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre dem. Dessuten bør det sees på hvilke incentiver netteier i dag
har for å innføre effekttariffer.

3.5.2 Tvungen utkopling
Bestemmelsen i § 3-8 i forskriften til energiloven, [25], gjelder kun rasjonering ved energimangel, og
kan derfor ikke direkte anvendes ved effektknapphet. Systemansvarlig har derfor ingen hjemmel for
tvangsmessig utkopling av prioritert forbruk for å takle effektproblemer pr. i dag.

Ved driftsforstyrrelser i kraftsystemet gir derimot RfS åpning for at systemansvarlige kan kople ut
forbruk om nødvendig.

Systemansvarlig har et betydelig ansvar i forhold til å opprettholde en tilfredsstillende systemdrift. I
RfS punkt 1.6 står det følgende "Systemansvarlig skal løpende overvåke, tilpasse og eventuelt få
endret aktiv og reaktiv produksjon, effektflyt, spenningsnivå, regulerstyrke og koplingsbilde slik at

Effektbalanse-rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Statnett og NVE.



Side 34 av 49

tilfredsstillende effektbalanse og leveringskvalitet oppnås". Videre står det i punkt 1.8 i RfS:
"Systemansvarlig leder og samordner aktuelle inngrep og disposisjoner, spesielt iforhold til
samfunnsmessige hensyn og økonomiske verdier, for å begrense virkningene og omfanget av
driftsforstyrrelser og ekstraordinære forhold som skyldes større anleggshavarier, og for å
gjenopprette normal drift".

Ved feilsituasjoner skal en liste for fordeling av kraft foreligge i lokale vedlegg ti1 RfS. Dette er
foreløpig ikke gjort. Så snart som mulig og før kommende vinter bør systemansvarlig i samarbeid med
sluttbrukere og netteiere, komme fram til en liste over forbruk som kan koples ut i prioritert
rekkefølge. På denne måten kan både systemansvarlig, everk og forbrukere være bedre forberedt til å
takle en krisesituasjon.

Det er også meget viktig at de systemansvarlige blir enige om hvordan de skal koordinere slike
utkoplinger. Her er det viktig at de systemansvarlige bl.a. blir enige om når det er behov for utkopling,
hvem av de systemansvarlige som skal kople ut forbruk ved forskjellige situasjoner osv.

Det er en selvfølge at de systemansvarlige i elbørsområdet har nær kontakt slik at eventuell ikke-
aktivert produksjon om mulig aktiveres før prioritert forbruk koples ut.
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4. Konklusjon —Videre arbeid

Vurdering av effektsituasjonen for vinteren 1999/2000:

Vurderinger av dagens effektbalanse viser at Norge allerede kommende vinter kan oppleve
effektknapphet. Med dette menes at maksimalt innenlandsk forbruk (inklusive nettap) er større enn
innenlandsk tilgjengelig produksjon fratrukket et reservekrav på mellom 1000 og 1500 MW. Ett
eventuelt underskudd på effektbalansen i Norge kan tenkes dekket med importert kraft fra Sverige og
Jylland. Undersøkelser utført av Svenska Kraftnät og Statens energimyndighet i Sverige konkluderer
med at Sverige allerede har et underskudd på effektbalansen på i størrelsesorden 2400 MW. For
kommende vinter forventes Sveriges effektbalanse å forverres under forutsetning av nedleggelse av
Barsebäck 1 på 600 MW som vedtatt. Norge bør derfor ikke regne med importmuligheter fra Sverige i
tunglasttimene. Importmulighetene fra Jylland via Skagerrakkablene er derimot større.

Ansvarsforhold for effektoppdekning:
Områdekonsesjonæren hadde tidligere en plikt til å dekke områdets etterspørsel av elektrisk energi til
alminnelig forsyning. Denne oppdekningsplikten ble med den nye energiloven fjernet med
argumentasjon om at i et markedsbasert omsetningssystem vil nødvendig oppdekning følge av
energiverkenes forretningsmessige ansvar overfor kundene.

Energiloven forutsetter at kjøps- og salgsønsker i kraftsystemet klareres gjennom bilaterale avtaler,
elspot- og regulerkraftmarkedet. Da energiloven ble utarbeidet i 1989/1990 var det et relativt stort
effektoverskudd i det norske kraftsystemet, og sannsynligvis pga. dette var man ikke så opptatt av
problematikken omkring markedets evne og muligheter til å klarere kortsiktige effekttopper. Slik
lovverket er i dag er ansvaret for effektoppdekningen ikke plassert direkte hos noen part, men forutsatt
klarert gjennom kraftmarkedet. Myndighetene er på sin side ansvarlige for å gjøre eventuelle endringer
i dagens regelverk for å sikre den framtidige effektbalansen.

I St.prp.nr.100 av 20. juni 1991 vedr. omorganisering av Statkraft, ble Statnett SF tillagt ansvaret for
driftskoordineringen i det norske kraftsystemet. I dag regulerer "Retningslinjer for systemansvaret i
kraftsystemet"(RfS) Statnetts rolle som systemansvarlig. Systemansvarlig har ansvaret for den
kortsiktige overordnede driftskoordineringen. Dette omfatter overvåking og kontroll av
leveringskvaliteten, herunder fastlegging av grenser for systernutnyttelse og operativt behov for og
allokering av systemreserver. Videre har systemansvarlig ansvaret for å følge med i utviklingen av den
framtidige kraftbalansen. Begrepet "tilstrekkelig/tilfredsstillende leveringskvalitet" er ikke gitt et
konkret innhold noe som vanskeliggjør oppgaven med å definere hvilke virkemidler som skal benyttes
og virkemidlenes omfang. I den videre utviklingen av RfS må problemenstillingene i forbindelse med
effektbalansen og effektreserver få en sentral plass. I tillegg må begrepet "tilstrekkelig/tilfredsstillende
leveringskvalitet" gis et konkret innhold. NVE har tatt initiativ til en omfattende gjennomgang av RfS.

Systemansvarliges virkemidler i dagens situasjon:
Systemansvarliges virkemidler for å oppnå kortsiktig balanse mellom produksjon og forbruk kan deles
inn i virkemidler som kan anvendes før elspot lukker (dvs, før k1.12.00dagen før driftsdøgnet),
virkemidler etter at elspot har lukket og før driftsdøgnet tar til, og virkemidlene i selve driftsfasen.
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Virkemidler Før elspotlukker Etterelspotog Driftsfasen
før driftsdø net

Reservereeffektiht. avtalemedSFO X
Reduserehandelsgrenser X
Utko lin avelk-eler (X) X X
Avlyserevis oner (X) X X
N anbudsinnhentin av re lerkraft X X
Informas-ontil mediaomå redusereforbruk X X
Effektkraftavtaler X
Aktiviserenedreguleringav forbrukanmeldti X
RK2-marked
(Tiltaki parentes indikerer at de primært bør forbeholdes andre faser.)

Rekkefølgendissetiltakblir iverksattetterkan varierenoe avhengigavhvorakutteeffektproblemene
er.

Tiltak:
Arbeidsgruppenhardelt oppanbefaltetiltaksomkan sikreeffektbalansenframover,i fellesnordiske
tiltak,tiltaksomstimulerermarkedet,tiltaki overføringsnettet,støttetiltakogpålagtetiltak.Enkelte
tiltakvil kunnegjennomførestil førstkommendevinter(1999/2000)mensandretiltakvil ta lengretid
å gjennomføre.

Kortsiktigetiltak

Fellesnordisketiltak:
De systemansvarligei det synkronenordiskesystemetmånøyevurdereog omnødvendigforbedre
eksisterenderutinerfor håndteringav situasjonerhvoreffektknapphetkan oppstå.Detteinnebærer
at de systemansvarligemå ha full oversiktovereffektreservenei sitt egetområdeslikat de
løpendekan informerehverandreomreservesituasjonen.

Et spørsmålsomer knyttetnærtopptil nivåetpå handelsgrensene,er omdet landetsomskal
eksporterekrafti henholdtil priskryssi elspot,ogsåer pliktigtil å holdeellerbetalefor
effektreserver.De systemansvarligebør før vinteren1999/2000utarbeidekriterierfor hvemsom,
ut fra resultatfra elspot,er pliktigtil å stillereserver.

Markedsstimulerendetiltak:
Deter ingenformellehindringerfor å anmeldeet priselastiskforbruki elspotmarkedetog
utkoplingav forbruki regulerkraftmarkedetalleredei dagenssituasjon.Detteer mestaktueltfor
størreindustribedrifter.NordPoolog Statnettmågå aktivtut i markedetfor å informereom
mulighetenfor salgtil regulerkraftmarkedetvedå anmeldeutkoplingav forbruk.Deter viktigå få
realisertpotensialethos industrienalleredefra vinteren1999/2000.For å få til dettemåde
systemansvarligegå i dialogmedindustrienfor å avklareomdet er praktiskehindringerog
uklarhetersommåryddesav veien.

Systemansvarligbør ta kontaktmedindustrienfor å undersøkemulighetenefor å inngåbilaterale
avtalerommomentanutkoplingav forbruksomdriftsforstyrrelsesreserver.

Langsiktigetiltak

Fellesnordisketiltak:
Et fellesregulerkraftmarkedfor børsområdetbørvurderes.
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Markedsstimulerende tiltak:
NVE bør utrede om det er hensiktsmessig å gjøre endringer i dagens kraftmarkeder. Det bør
utredes om en ved å innføre en effektavgift eller pristillegg som reflekterer kostnadene ved mulige
avbrudd kan komme bedre ut enn ved for eksempel den eksisterende ordningen med
effektreservasjon. En bør legge vekt på om en slik avgift er en mer praktisk metode for å sikre at
markedet klareres på et nivå hvor kravet om tilstrekkeligeffektreserveoppfylles.NVEbør i
samarbeidmedNordPoologStatnettavklareomdet vil væremuligå gjørereservekravet
endogent.

Produsentenei Norgebetaleren betydeligstørreandelav kostnadenei sentralnettetenn
tilsvarendei Finlandog Sverige.I Norgebetalerprodusentene54 prosent.Tilsvarendebetalerde
ca 35prosenti Sverigeogca 10prosenti Finland.NVEogStatnettmåjobbe videremed
utformingav sentralnettariffen.Viktigeforholdsombørbelyseser blantannetomdet er effektivt
å benyttetariffensomvirkemiddeli forholdtil effektbalansenogbetydningenavharmoniseringav
tariffeneinnenforelbørsområdet.

Tiltaki overføringsnettet:
Detbør vurdereså gjørenærmereutredningerfor å kartleggeeventuellebegrensende
overføringssnitti topplastsituasjoner,og omdet er samfunnsøkonomisklønnsomtå fjernedisse.
Viderebør det seespå omdet er eventuellebarrierersomforhindrerslikeinvesteringer.

Støttetiltak:
Detbør vurdereså utredehvilkestøttetiltaksomvil væregunstigstsamfunnsøkonomiskfor å
bedreeffektbalansen.

Pålagtetiltak:
NVEbørundersøkenærmereomdeter samfunnsøkonomisklønnsomtå innførenye
tariffstrukturersomtidsvariabletarifferog effekttarifffor husholdninger,oghvordandisse
eventueltbørutformes.Dessutenbørdet seespå hvilkeincentivernetteieri daghar for å innføre
effekttariffer.

Av de ovenståendetiltakbør det i førsterekkesøkestiltaksomutnytterdagensmarkedsløsninger
bedresamttiltaksomstimulerermarkedetytterligere.

Avuavklartespørsmålsombør avklareser følgende:

I St.meld.nr.29 "Omenergipolitikken"av 19.mars 1999stårdet at StatnettSF er ansvarligfor
systemsikkerheteni detnorskekraftsystemetpå kort og langsikt.Viderestårdet at et godt
dimensjonertoverføringsnettoget ve1fungerendekraftmarkeder en forutsetningfor å mestre
sikkerheteni elforsyningen.Utoverdettestårdet ikkespesifiserthva somleggesi ordet
"systemsikkerhet".Dettemå Statnett,NVEog andreinvolvertegi innholdtil.
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Mandat

1. Arbeidsgruppen er opprettet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett SF.
Gruppen skal bestå av i alt 5 faste representanter. I tillegg til de faste representanter, kan det ved
behov innkalles ressurspersoner i forbindelse med enkeltsaker. Gruppen består av følgende
representanter: Stig Haugen, NVE, leder, Roar Kristensen, NVE , Knut Ekerhovd, NVE, Trygve
Borg, Statnett SF, Inge Vognild, Statnett SF.

2. Arbeidsgruppen ledes av NVE som også ivaretar sekretariatsfunksjonen. Godkjente referater skal
oversendes de respektive arbeidsgivere etter hvert møte.

3. Arbeidsgruppen skal se på følgende problemstillinger:

I. beskrive dagens situasjon, herunder ansvarsforholdene for effektoppdekning,
avklare hvilke krav som stilles til effektreserver og hvorfor,
avklare hvilke situasjoner som gir knappe effektreserver,
avklare hva som er konsekvensene av ikke å ha nok reserve,
kartlegge og vurdere virkemidler systemansvarlige i dagens situasjon kan benytte for å
ivareta kravet til reserve,
drøfte og foreslå tiltak som kan sikre effektbalansen framover,
drøfte og foreslå tiltak som kan takle knappe effektreserver,
i korte trekk vurdere kost-/ nytteverdi med hensyn til disse virkemidlene,
vurdere eventuell finansiering og ansvarsforhold med hensyn til nødvendige tiltak,
anbefale hva som må/bør gjøres.

Under punkt VI og VII bør det være et klart skille mellom kortsiktige (første vinter)
løsninger/tiltak og langsiktige føringer.

4. Arbeidsgruppen avklarer selv den interne oppgavefordelingen og nødvendig ressursbehov (hvem
gjør hva, antall møter etc.).

5. Gruppen skal rapportere til ledelsen i Statnett (Kraftsystemdivisjonen) og NVE (Energiavdelingen
og Markedsavdelingen). Arbeidet skal resultere i en rapport som sammenfatter de skisserte
problemstillinger i punkt 3. Rapportens konklusjoner og anbefalinger binder ikke de respektive
institusjoner.

6. Arbeidsgruppen disponerer ikke eget budsjett. Deltakerne dekker egne utgifter til møtene gjennom
sine respektive arbeidsgivere. Det forutsettes at eventuelle kostnader til ekstern konsulenthjelp
dekkes med 50 % av hver av de respektive institusjoner, og at deltakerne har avsatt tid til å arbeide
aktivt med de angitte problemstillingene.
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Utdrag fra Odelstings prp. nr. 43 (1989-90)

Olje- og energidepartementet la 30. mars 1990 fram Odelstings proposisjon nr. 43 (1989-90) [1] om
ny lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (Energiloven).

Bakgrunnen for dette forslaget var blant annet følgende, [1]:

"For at energipolitikken skal tjene som et effektivt virkemiddel er det spesielt viktig å kommefrem til
en samfunnsøkonomisk best mulig utnyttelse av de energiressurser som tas i bruk gjennom en
økonomisk effektiv drift av sektoren. Både økonomiske, organisatoriske og rettslige tiltak vil kunne
nyttesfor åfremme en slik utvikling".

"Ved ufformingen av denneproposisjon har det vært viktig å ta hensyn til utviklingen av
kraftmarkedet. Erfaringene viser at omsetningen av kraft har vært litefleksibel og resultert i store
prisforskjeller. En større omsetning av kraft mellom enhetene i elforsyningen til markedsbestemte
priser vil bidra til størrefleksibilitet. Etableringen av marked vil både styrke og supplere den
ordinære planlegging. Et merfleksibelt kraftmarked er også viktigfor innpassing av nye energiformer
og energiøkonomisering.
Det må legges et rettslig grunnlag for en effektivisering av krafimarkedet og en merfleksibel bruk av
kraft. Lovreglene må legge til rettefor at organiseringen innen energiforsyningen sikrer en
samfunnsøkonomisk riktig tilpasning iproduksjon ogforbruk Lovreglene skal kunne nyttesfor å
fremme energiøkonomisering.
Produksjon av energi basertpå andre energikilder (for eksempel elektrisitet og varme vedforbrenning
av gass og alternative energikilder) gjør det nødvendig med egne konsesjonsbestemmelserfor åfå en
bedre økonomisk utnyttelse av energiressursene og ivareta de kravene hensynet til miljøet kan komme
til å stille i årenefremover.
Lovregler omproduksjon, omforming, overføring ogfordeling av energi er i dag spredt omkringpå
forskjellige steder i lovverket. En slik spredning gjør det vanskelig åfå en samlet oversikt over
energilovgivningen. En rekke av bestemmelsene er dessuten omstendeligformet og medforeldet språk.
Olje- og energidepartementet har kommet til at lovgivningenpå dette området i dag ikke er
tilfredsstillende. Det er derfor behovfor å innføre en ny energilov som samler de lovregler som nå er
spredt rundt om i lovverket og som til dels er vanskelig tilgjengelig og utilfredsstillende koordinert. I
tillegg til en sanering ogforenkling avflere lover og deler av lover, har departementet samtidigfunnet
det nødvendig åforeslå enkelte nye virkemidler av rettslig artfor at det skal være mulig å nå de mål
og løse de oppgaver vi står overforpå energisektoren i årenefremover".

Olje- og energidepartementet la i denne proposisjonen fram forslag til følgende tiltak, [1]:

Produksjon og drift
"I energiverk som har egenproduksjon, bør det av hensyn til den interne økonomiske styring og

kontroll av energiforetaket etableres et klart skille mellom produksjon ogfordeling "

"Produksjonsdelen av energiverkene bør kunne selge kraft til andre enheter i energiforsyningen til
markedsbestemte priser. Dette vil etablere en alternativ verdifor egenprodusert kraft og gi grunnlag
for å vurdere omprisen til abonnentene ogsåpå den kraften som ikke omsettes i markedet blir i
samsvar med markedsverdien av kraften. Både iproduksjon ogfordeling bør energiverkene stilles
overfor priser som gjenspeiler verdien av kraften i det norske kraftsystem. En slik prissetting vil gi
grunnlag for riktige investeringer både iproduksjon, distribusjon og hos abonnentene."

- Omsetning av elektrisk energi
Konsesjon på omsetning av elektrisk energi:
"Målsettingen med konsesjonfor omsetning av elektrisk energi er å skaffe et virkemiddel som gir
mulighetfor å gripe inn overfor monopolerfor å ivaretaforbrukernes interesser. På denne måten skal
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det kunne stilles krav til aktørene som deltar på markedet og sikre en samfunnsøkonomisk bruk av
energien. Konsesjonsordningen skal gi myndighetene en mulighet til å:

kontrollere nettfunksjonen som et naturlig monopol
ivareta forbrukernes interesser
sikre en økonomisk rasjonell omsetning og bruk av den elektriske energien
ivareta hensynet til oppbygging og vedlikehold av et kraftmarked".

Oppdekningsplikt:
"Olje- og energidepartementet peker på at plikten til å dekke områdets etterspørsel av elektrisk

energi til alminnelig forsyning etter gjeldende rett fremgår av områdekonsesjonene.
Områdekonsesjonene er gitt i medhold av § 3 i lov om bygging og drift av elektriske anlegg. Denne
plikten omfatter både plikt til å knytte abonnenten til nettet, plikt til å dekke etterspørsel hos
abonnentene i henhold til leveringsvilkårene og plikt til å sørge for kraftforsyningen til nye abonnenter
innenfor det geografiske område som områdekonsesjonen gjelder for."
" I et markedsbasert omsetningssystem for kraft er det unødvendig med en oppdekningsplikt for
regulering av kraftanskaffelse. Nødvendig oppdekning vil følge av energiverkenes forretningsmessige
ansvar overfor kundene. Olje- og energidepartementet vil derfor tilrå at oppdekningsplikten som nå er
tillagt fordelingsverkene, utgår."

Elektriske anlegg
Omfanget av områdekonsesjonsordningen:
"Olje- og energidepartementet tilrår at områdekonsesjonsordningen for fordelingsverkene
opprettholdes og lovfestes i den nye energiloven".

Leveringsplikt:
"Leveringsplikten innebærer en plikt for fordelingsverket til å la abonnentene knytte seg til

fordelingsnettet og til å levere energi til forbrukerne innenfor det området som plikten gjelder for.
Dette området samsvarer med det geografiske området for områdekonsesjonen. Leveringsplikten er
motstykket til fordelingsverkets monopol på fordelingsnettet. Leveringsplikten innebærer ingen
tilsvarende rett for fordelingsverket til forsyning av alle abonnenter innen området."
"Leveringsplikten innebærer at konsesjonæren skal levere elektrisk energi eller annen energi for
varmeformål ført i ledning eller rør. Konsesjonæren kan dermed oppifile leveringsplikten enten ved
levering av elektrisk energi eller varmeenergi som for eksempel fiernvarme.
Når det gjelder omfanget av leveringsplikten er det etter gjeldende regler adgang til å dispensere når
leveringen ikke med rimelighet kan etableres på vanlige betingelser. Dette vil særlig være aktuelt av
økonomiske grunne når det gjelder tilknytning til fritidsbebyggelse, seteranlegg og turisthytter. Olje-
og energidepartementet kan derimot vanskelig se at det skal være mulig å unnta fritidsbebyggelse
generelt fra leveringsplikten som foreslått av Miljøverndepartementet. For det første følger det av
prislovens § 23 at fordelingsverkene har betydelige forpliktelser mht. levering av kraft. Det vil
dessuten være en meget vanskelig oppgave åforeta en sondring mellom boliger ogfritidsbebyggelse
da en rekke eiendommer store deler av året brukes som boliger, mens andre fritidseiendommer etter
hvert glir over til å bli helårsboliger".

I proposisjonen er det blant annet gitt følgende kommentarer til de enkelte bestemmelser, [1]:

Kap. 1 Alminnelige bestemmelser
Til § 1-2 (Formål)
"Formålet med loven er å sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av
energi skjer samfunnsmessig rasjonelt. Det skal i den sammenheng tas hensyn til berørte allmenne og
private interesser, herunder hensyn til miljøet.
Hovedmålsetningen for loven vil være å ivareta hensynet til riktig ressursbruk i produksjon og
fordeling av energi. Lovreglene må legge til rette for organisasjonsmessige forhold i
energiforsyningen som sikrer en samfunnsøkonomisk riktig tilpasning i produksjon og fordeling.
Loven skal legge rettslig grunnlag for en effektivisering av kraftmarkedet. Loven skal ivareta hensynet
til forbrukernes interesser".
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Kap. 3 Elektriske anlegg
Til § 3-3 (Leveringsplikt)
"/. ledd slårfast at den som gis områdekonsesjon etter § 3-2 skal levere elektrisk energi eller

varmeenergi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for.
Fordelingsverk med områdekonsesjon har monopol på fordelingsnettet og har tilsvarende plikt til å la
abonnentene knytte seg tilfordelingsnettet.
Leveringsplikten innebærer både en tilknytningsplikt ogplikt til å levere energi til abonnentene i
henhold til leveringsvilkårene."
s.88: "2. ledd slårfast at det kanfastsettes vilkår om leveringskvalitet. Konsesjonæren plikter å
informere abonnentene om den leveringskvalitet som kan påregnes i området. Denne opplysningsplikt
er nødvendig dersom abonnentene skal kunne vurdere sin egen energisituasjon og eventuelle behov
for reserve, feks nødaggregater. Leveringskvalitet måforstås som et samlebegrep som omfatter både
leveringssikkerhet, leveringspålitelighet, spenningskvalitet ogfrekvenskvalitet."

Til § 3-4 (Vikår)
"5.pkt. bestemmer at det kan settes vilkår om energiøkonomisering og om utarbeidelse avplaner for
en rasjonell energiforsyning innen området.
Med hjemmel ipkt. 5 kan det settes vilkår om at konsesjonæren gjennom informasjon og rådgivning
skal medvirke til en effektiv energibruk hos abonnentene. Konsesjonæren skal ha tilstrekkelig
kunnskap om energiøkonomiseringspotensialet iforsyningsområdet til å kunne vurdere og eventuelt
medvirke til energiøkonomiseringstiltak som alternativ til andre oppdekningsmuligheter".

"Det lar seg ikke gjøre å spesifisere bestemte krav til verkenes informasjon og rådgivning overfor
forbrukerne når det gjelder rasjonell energibruk. Konsesjonærenesforskjellige størrelse mht.
leveransevolumer og administrativ kapasitet kan legge begrensningerpå hvor mye det med rimelighet
kan kreves. Slik informasjon og rådgivning bør imidlertid minst omfatte:

holdningsskapende informasjon om riktig energibruk
oversikt over informasjonsmateriell utarbeidet av myndighetene
fremgangsmåter for å avdekke mulige energiøkonomiseringstiltak
riktig tariffvalg
normtall, budsjett og oppfølging av energi- og effeWorbruk i bygninger
valg av energiøkonomiske tekniske løsninger

Norges vassdrags- og energiverk vil bli gitt i oppdrag åpåse at konsesjonærenesforpliktelser på dette
området overholdes."

Slik det er i dag er det altså ingen oppdekningsplikt lenger. Det er kun satt krav til
områdekonsesjonæren om leveringsplikt jfr. § 3-3 i energiloven, [2]. § 3-3 lyder som følger:
"Den som gis områdekonsesjon etter § 3-2 skal levere elektrisk energi eller varmeenergi til
abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelderfor.
Det kanfastsettes vilkår om leveringskvalitet. Konsesjonæren plikter å informere abonnentene om den
leveringskvalitet som kan påregnes i området.
Departementet kan dispenserefra leveringsplikten når særlige grunner tilsier det.
Departementet kan sette i verk rasjonering når ekstraordinæreforhold tilsier det."

I forhold til leveringsplikten refereres det til prislovens (Lov om kontroll og regulering av priser,
utbytte og konkurranseforhold datert 26. juni 1953) § 23. Denne loven er erstattet av "Lov om
konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven)" av 11/6-1993 og følgelig vil ikke prisloven
gjelde lenger.

I "Energiforsyningens Fellesorganisasjons (EnFO) standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering
av elektrisk kraft" står det blant annet følgende:
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§1-14.1 Direkte skader og tap
"Netteier er ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte
skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke
så langt netteier godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke
med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av."
§1-14.2 Indirekte skader og tap (følgeskader)
"Netteier er bare ansvarlig for indirekte skader og tap (følgeskader), når skaden eller tapet er voldt
ved uaktsomhet fra netteiers side.
Netteier er ikke ansvarlig for indirekte skader og tap som påføres næringsdrivende anleggseier/bruker
med mindre skaden skyldes en forsettlig handling.
Som indirekte skade og tap (følgeskader) regnes
- tap somfølge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)

.11

§3-3 Leveringens omfang
"Levering av kraft skjer iht. avtalte tariffer, eller etter leverandørens tariffliefte som angir pris, volum
og leveringsperiode."

§3-11 Kraftleverandørs leveringsplikt —mislighold
"Krafileverandør er forpliktet til å levere iht. avtalt tariff
..."
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Bakgrunn og formålet med Retningslinjene - Utdrag fra RfS

I det norske kraftsystemet må det til enhver tid være momentan balanse mellom den samlede
produksjon og den samlede bruk av kraft, hensyn tatt til kraftutveksling med tilknyttede utenlandske
kraftsystemer. Samtidig er det avgjørende at det oppnås en tilfredsstillende leveringskvalitet. Det
fysiske kraftmarkedet har en sentral funksjon for driften av kraftsystemet. Hensynet til leveringskvalitet
krever oppfølging og samordning av konsesjonærers og større sluttbrukeres disposisjoner. Dette for å
korrigere ubalanser i systemet som oppstår uventet og så raskt at balansen i kraftsystemet ikke kan
tilpasses ved endret kjøp og salg i det fysiske kraftmarkedet.

OMFANG AV SYSTEMANSVARET
Overordnede rinsi er
Systemansvaret omfatter overvåkning og kontroll av leveringskvaliteten i systemet, herunder
fastlegging av grenser for systemutnyttelse, operativt behov for og allokering av systemreserver.
Systemansvaret omfatter endringer i nettdriftsforhold som oppstår uventet og så raskt at disse ikke kan
håndteres gjennom kjøp og salg i elspotmarkedet.
Systemansvarlig skal i minst mulig grad gripe inn i aktørenes agering i kraftmarkedet.
Systemansvarlig har ansvaret for å overvåke fremtidig kraftbalanse og vurdere konsekvensene av
forventet overføringsbehov i hovednettet.
Nettdriftsforhold
Systemansvaret innebærer en samordning av nett- og produksjonsanlegg, herunder nett- og
revisjonsplanlegging og analyser av forventet kraftflyt i hovednettet, og mulige inngrep som er
nødvendig for å oppnå tilfredsstillende leveringskvalitet i den løpende drift av kraftsystemet.
Fremtidi kraftbalanse
Det er nødvendig å følge med i den fremtidige utviklingen av kraftbalansen, både mht. tiltak som er av
betydning for den momentane driften av kraftsystemet, men også av hensyn til en mulig framtidig
anstrengt kraftsituasjon. Systemansvarlig skal derfor foreta grove analyser av kraftbalansen med en noe
lengre tidshorisont.
Dersom det forventes en anstrengt kraftsituasjon som vil gi problemer med leveringssikkerheten eller
leveringspåliteligheten fremover, har systemansvarlig ansvar for nøye å vurdere situasjonen og holde
NVE løpende orientert om utviklingen. Ved behov, og etter nærmere avtale med NVE, vil
systemansvarlig få tilgang til innsamlede magasindata og adgang til å innhente ytterligere data som er
nødvendig for å utføre detaljerte analyser av kraftsituasjonen. Systemansvarlig skal overfor NVE angi
hvorfor det er behov for innhenting av slike data.
Dersom det forventes en anstrengt kraftsituasjon, kan systemansvarlig tilpasse systemet gjennom
endringer av nettdriften, tilpasning av revisjonsplaner og utkobling av utkoblbart forbruk. Når det
gjelder utkobling av utkoblbart forbruk, forutsettes det imidlertid at kapasitetsavgifter benyttes for å
avhjelpe kapasitetsproblemer i den grad dette er praktisk mulig. Andre virkemidler kan benyttes etter
nærmere avtale med NVE.

AVGRENSNING I FORHOLD TIL ANNEN MYNDIGHETSREGULERING
Systemansvaret begrenses av ansvarsforhold i kraftforsyningen for øvrig. Områdekonsesjonærene har
ansvaret for leveringskvaliteten i respektive konsesjonsområder. Anleggskonsesjonæren har ansvaret
for teknisk sikker drift av det enkelte anlegg.
Systemansvarlig skal benytte elspotmarkedet som et virkemiddel i driftskoordineringen. Begrensninger
i nettkapasitet skal i størst mulig grad håndteres vha. kapasitetsavgifter. Regulerkraftmarkedet benyttes
for å sikre den momentane balansen i systemet. Krav til organisator av disse markedene, herunder å
innrette seg etter disse retningslinjene, stilles gjennom egne vilkår i organisators omsetningskonsesjon.
Disse retningslinjene gjelder bare så langt de ikke strider mot bestemmelsene om rasjonering eller
beredskap i energiloven og dens forskrifter, samt Sikkerhetsbestemmelser for kraftforsyningen,
retningslinjer for sikring av kraftforsyningsanlegg, driftsforskrifter for høyspenningsanlegg og
forskrifter for elektriske anlegg - forsyningsanlegg.
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ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR SYSTEMTJENESTER
Systemansvarlig skal definere hvilke systemtjenester som er nødvendige for å opprettholde
tilfredsstillende leveringskvalitet i overføringssystemet. Prinsipper og godtgjørelse for slike tjenester
fastlegges gjennom forhandlinger mellom systemansvarlig og representant(-er) for brukerne av
overføringstjenester.
Dersom uenighet om systemansvarligs definisjon av nødvendige tjenester og fastlagte prinsipper for
fremskaffelse av og godtgjørelse for disse oppstår, avgjør NVE hvilke tjenester, hvilke prinsipper og
hvilken godtgjøring som skal gjelde.

HOVEDPRINSIPPER
1.2 Systemansvarlig fastlegger, innenfor myndighetssatte rammer og i samråd med konsesjonær,

krav til leveringskvalitet.
1.3 Systemansvarlig samordner og følger opp de enkelte konsesjonærers disposisjoner med sikte på å

oppnå ønsket leveringskvalitet, og en rasjonell utnyttelse av kraftsystemet.
1.4 Systemansvarlig fastlegger koblingsbilde i samråd med koblingsansvarlig, systemtekniske

grenser for effekttransport og spenningsprofil i hovednettet som er avgjørende for
leveringskvaliteten i kraftsystemet.

1.5 Systemansvarlig innhenter planer for aktiv produksjon og samordner disse i nødvendig grad for å
ivareta krav til den totale effektbalansen og gjeldende systemtekniske grenser.

1.6 Systemansvarlig skal løpende overvåke, tilpasse og eventuelt få endret aktiv og reaktiv
produksjon, effektflyt, spenningsnivå, regulerstyrke og koblingsbilde slik at tilfredsstillende
effektbalanse og leveringskvalitet oppnås.

1.8 Systemansvarlig leder og samordner aktuelle inngrep og disposisjoner, spesielt i forhold til
samfunnsmessige hensyn og økonomiske verdier, for å begrense virkningene og omfanget av
driftsforstyrrelser og ekstraordinære forhold som skyldes større anleggshavarier, og for å
gjenopprette normal drift.

1.15 Konsesjonær skal medvirke til forsvarlig leveringskvalitet ved å overholde krav til installert
teknisk utstyr, spenning, aktiv og reaktiv utveksling, aktiv og reaktiv reserve o.l. Systemansvarlig
skal i samarbeide med representant(-er) for brukere av overføringstjenester, utarbeide
retningslinjer for tekniske krav til anlegg. Retningslinjene skal forelegges NVE.

INFORMASJONSFLYT OG KONTAKT MED MEDIA
2.3 Konsesjonær plikter, etter anmodning fra systemansvarlig, å gi de opplysninger som

systemansvarlig finner nødvendig for sikker drift og analyse av kraftsystemet,
herunder....produksjonsplaner, aktiv og reaktiv reserve, regulerstyrke..., produksjonsdata
(aktuell maksimaleffekt og nyttbart energiinnhold), forbruksprognose....

2.7 Systemansvarlig har ansvar for informasjon vedrørende driftssituasjonen i hovednettet og den
generelle leveringskvaliteten.

KOORDINERING AV DRIFTSSTANSER
6.1 Systemansvarlig skal samordne og godkjenne driftsstanser for anlegg i hovednettet og i alle

kraftstasjoner som har betydning for driften av dette.
6.2 Konsesjonær plikter å melde til systemansvarlig ønsket driftsstans for egne anlegg i hovednettet

med konsekvens for aktiv og reaktiv produksjonskapasitet, overføringsevne eller forbruk, så snart
konkrete behov foreligger.

6.5 Systemansvarlig kan omprioritere allerede fastlagte driftsstanser og eventuelt kreve at pågående
revisjoner avsluttes, dersom det oppstår driftsforstyrrelser eller skade på anlegg, eller når hensyn
til leveringskvalitet eller leveringssikkerhet krever det.

PRODUKSJONSPLANLEGGING, EFFEKTREGULERING
A Normal drift
7.1 Systemansvarlig benytter elspot- og regulerkraftmarkedet som virkemiddel i

driftskoordineringen.
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7.2 Systemansvarlig fastsetter anmeldingsområder som skal benyttes i elspot og regulerkraftmarkedet
og overføringsgrenser mellom områdene. Kapasitetsavgifter skal i størst mulig grad brukes for å
tilpasse effektflyten over flaskehalser.

7.5 Konsesjonær skal meddele til systemansvarlig egen produksjonsplan med tilhørende
regulerstyrke og roterende reserve (for stasjon/stasjonsgruppe) på timebasis for neste døgn.
Produksjonsplanen skal time for time gi tilnærmet balanse mellom konsesjonærens forpliktelser
og kontraktsfestede rettigheter, inklusive egen produksjon og hensyn tatt elspotmarkedskjøp/-
salg, i hvert anmeldingsområde.

7.10 Systemansvarlig prognoserer forbruk, sammenstiller produksjonsplaner og planlegger
sannsynlige reguleringsinngrep.

7.12 Systemansvarlig skal anvende regulerkraftmarkedet for å oppnå balanse mellom produksjon og
forbruk i henhold til gjeldende regelverk.

7.13 Systemansvarlig disponerer all tilgjengelig regulerytelse når driftssituasjonen krever det,
uavhengig av anmelding på regulerkraftmarkedet.

7.14 Dersom forhold knyttet til nettdriften gjør det nødvendig å fravike normal rekkefølge for
effektuering av replerkraft, spesialregulering, skal merkostnadene for dette dekkes av
systemansvarlig.

Driftsforstyrrelse
7.15 Når driftsforstyrrelse inntreffer, skal systemansvarlig sørge for at produksjonsapparatet benyttes,

innenfor tekniske begrensninger, slik at forsyning gjenopprettes snarest mulig. Deretter skal
normaldrift gjenopprettes.

7.16 I tilfeller av omfattende driftsforstyrrelse eller force majeure, kan systemansvarlig i tillegg til
tiltak ifølge pkt. 7.15 suspendere regulerkraftmarkedet når hensynet til leveringskvaliteten krever
det. I slike tilfeller avregnes avvik etter elspotmarkedspris.

7.18 Konsesjonær og systemansvarlig skal samarbeide om å utvikle prosedyrer for manuell utkobling
av anlegg ved driftsforstyrrelser med angivelse av prioritert forbruk. Disse prosedyrer skal
fremgå av de regionale eller lokale vedlegg til retningslinjene.

FREKVENSREGULERING
9.1 Systemansvarlig påser at frekvens- og tidsavvik normalt holdes innenfor gjeldende nordiske

anbefalinger, +/-0,1 Hz og +1-10 s.
9.4 Systemansvarlig fastlegger krav til innstilling av relevante parametere i turbinregulatoren for

produksjonsenheter som har betydning for frekvensreguleringen.

REGULERSTYRKE OG AKTIV EFFEKTRESERVE
10.1 Konsesjonær plikter innenfor produksjonsenhetenes tekniske begrensninger å bidra med

regulerstyrke og effektreserve etter kraftsystemets behov.
10.2 Systemansvarlig fastlegger samlet krav til regulerstyrke og effektreserve ut i fra norske behov og

behov som følge av tilknytning til og forpliktelser overfor utenlandske kraftsystemer.
10.3 Systemansvarlig fastlegger fordelingen av regulerstyrke og effektreserve mellom nettområder.
10.4 Systemansvarlig påser at kravene til konsesjonær om regulerstyrke og effektreserve overholdes.

Ved behov kan systemansvarlig pålegge bruk av slagbegrenser.

12. OVERFØRINGSGRENSER
12.2 Overføringsgrenser som bestemmes ut fra systemtekniske forhold, fastlegges av systemansvarlig.

14. SYSTEMVERN
14.1 Systemansvarlig fastsetter bruk av systemvern i hovednettet.
14.2 Systemansvarlig i samarbeid med konsesjonær spesifiserer hvor det skal installeres systemvern,

kriteriene og funksjonene for disse.
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15. GÆNOPPRETTING ETTER DRIFTSFORSTYRRELSER
15.2 Systemansvarlig leder og har ansvar for å samordne inngrep og disposisjoner ved gjenoppretting

etter driftsforstyrrelse som har betydning for leveringskvaliteten i hovednettet.
15.4 Konsesjonær og systemansvarlig skal samarbeide om å utvikle prosedyrer som sikrer effektiv

lokal og regional gjenoppretting av drift, herunder prosedyrer for innkobling av anlegg med
angivelse av prioritert forbruk. Disse prosedyrer skal fremgå av de regionale eller lokale vedlegg
til retningslinjene.
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Kostnader for vannbåren varme.
Nedenfor er vist investeringskostnader (inkl.merverdiavgift) for energisentral og varmedistribusjon i
både enebolig og kontorbygg.

Eksis. eneboli Effekt [kW]

Helel.

?

El-kassett

15

Oljekjele

15

Gasskjele

15

Pelletskjele

15

armepumpe
/Elkassett

7,5 / 15




Inv.kostn. [kr] 36 100 77 135 115 695 145 215 141 525 169 385




Mar .eff.kostn. [kr/kW] 2 407 5 142 7 713 9 681 9 435 11 292

N enebolig Effekt [kW] ? 10 15 15 15 4,5 / 10




Inv.kostn. [kr] 36 900 69 260 111 695 141 215 137 525 152 285




Marg.eff.kostn. [kr/kW] 3 690 6 926 7 446 9 414 9 168 15 229

Tabell V4.1: Investeringskostnader (inkl.mva.) i energisentral og varmedistribusjon i enebolig, [23].

Eksis. kontorb

N t kontorb

Effekt [kW]

Inv.kostn. [kr]

Mar .eff.kost. [kr/kW]

Effekt [kW]

Inv.kostn. [kr]

Marg.eff.kost. [kr/kW]

e e . je- ass- e ets- .pumpe
Elkjel El-/ Oljekjel Oljekjel /0Ijekjel /0Ijekjel Oljekjel

?/25 160/385 160 /385 160/385 160/385 190/385

700 875 1 499 625 1 517 225 1 578 825 1 860 425 2 391 725

1 820 3 895 3 941 4 101 4 832 6 212

?/25 125 /310 125 /310 125 /310 125 /310 155/310

550 875 1 138 525 1 159 150 1 200 400 1 489 150 1 882 675

1 777 3 673 3 739 3 872 4 804 6 073

Tabell V4.2: Investeringskostnader (inkl.inv.avgift.) i energisentral og varmedistribusjon i kontorbygg, [23].

Nedenfor i tabell V4.3 og V4.4 er det vist de spesifikke energikostnadene inklusive rehabilitering av
varmedistribusjonssystemet ved forskjellig energisentraler for både enebolig og kontorbygg.
I de økonomiske beregningene er annuitetsmetoden benyttet med en kalkulasjonsrente på 7 %. Det er
valgt å benytte en midlere avskrivningstid på 20 år for både varmedistribusjonssystem og
energisentral, jfr. NOU 1998:11. Kostnader til drift av energisentralen (fyrbøter/vaktmester) og
bygningsmessige kostnader til fyrrom, er ikke tatt med i beregningene. Nedgraving av oljetank og
kostnader i forbindelse med bygging av pipe er heller ikke tatt med i beregningene, [23].




Helel. El-kassett Oljekjel Gasskjel Pelletskjel Varmepumpe

Eksis. (ca.15000 kWh/år) Ener ik. [kr/kWh] 0,46 0,47 0,44 0,46 0,44 0,18




Vedlikeh.k. [kr/kWh] 0 0,01 0,03 0,04 0,04 0,05




Kapitalk. [kr/kWh] 0,1 0,21 0,31 0,39 0,38 0,46




Sum 0,56 0,69 0,78 0,89 0,86 0,69

N (ca. 35000 kWh/år) Ener ik. [kr/kWh] 0,46 0,47 0,44 0,46 0,44 0,2




Vedlikeh.k. [kr/kWh] 0 0,02 0,06 0,09 0,09 0,11




Kapitalk. [kr/kWh] 0,23 0,44 0,7 0,89 0,87 0,96




Sum 0,69 0,93 1,2 1,44 1,4 1,27

Tabell V4.3: Spesifikk energikostnad (inkl. varmedistr.) for ulike oppvarmingsalternativer i enebolig, [23].




Helel. Elektokjel Oljekjel Gasskjel Pelletskjel Varmepumpe

Eksis. kontorb Ener ik. [kr/kWh] 0,46 0,46 0,39 0,45 0,29 0,16




Vedlikeh.k. [kr/kWh] 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,09




Kapitalk. [kr/kWh] 0,15 0,31 0,31 0,33 0,39 0,5




Sum 0,62 0,8 0,73 0,81 0,72 0,75

N t kontorb Energik. [kr/kWh] 0,46 0,46 0,39 0,45 0,29 0,16




Vedlikeh.k. [kr/kWh] 0,01 0,04 0,04 0,04 0,06 0,12




Kapitalk. [kr/kWh] 0,2 0,41 0,41 0,43 0,53 0,67




Sum 0,67 0,91 0,84 0,92 0,88 0,95

Tabell V4.4: Spesifikk energikostn. (inkl. varmedistr.) for ulike oppvarmingsalternativer i kontorbygg, [23].
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