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Forord

Elektrifisering av transport medfører høye effektbehov som dagens distribusjonsnett
ikke er dimensjonert for å t̊ale. For å kunne dekke det økte behovet, må det som
regel utføres oppgraderinger av kraftnettet. Disse oppgraderingene kan i flere tilfeller
utsettes ved å utnytte nettet p̊a en bedre m̊ate. Forbrukerfleksibilitet kan vurderes
som en midlertidig løsning ved å flytte eller redusere effektforbruket, n̊ar kapasiteten
i nettet er lav.

Denne rapporten tar for seg relevant teori tilknyttet implementasjon av fleksibilitet
og forbrukerfleksibilitet, samt at den presenterer en reell case hvor fleksibilitet kan
benyttes. Casen er av et samarbeidsprosjekt mellom Avinor, Forus Næringspark,
Lyse Elnett, Smartly og Stavangerregionen havn, kalt Elnett21. Prosjektet har som
mål å demonstrere løsninger for å takle fremtidige økte effektbehov tilknyttet elek-
trifisering av transportsektoren.

Lyse Elnett har gitt to energi og miljø studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU), Martine Halvorsen Sønju og Kari Walstad, i oppgave å lage den-
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ved Lyse Elnett.
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1 Introduksjon

Norge har som klimam̊al, gjennom Parisavtalen, å redusere klimagassutslippene med
40% fra referanse̊aret 1990 innen år 2030 [33]. Transportsektoren st̊ar for ca. 30% av
det totale klimagassutslippet i landet [37], og en omlegging fra fossildrevet transport
til fornybar elektrisk transport er en viktig driver for å kunne n̊a klimamålet.

1.1 Bakgrunn

Distribusjonsnettet i Norge i dag er ikke dimensjonert for å skulle h̊andere store ef-
fektuttak som følge av elektrifisering av transport frem mot 2030. Dermed kreves det
at kraftnettet flere steder m̊a forsterkes/oppgraderes. Det kan være mulig å utsette
nødvendige oppgraderinger i nettet ved å utføre modifikasjoner p̊a forbrukssiden,
ved å redusere eller flytte effektforbruket i anstrengte situasjoner. Modifikasjon av
effektforbruk eller -leveranse, uavhengig av spenningsniv̊a, som en reaksjon p̊a, for
eksempel, lav kapasitet i kraftnettet omtales som fleksibilitet. Forbrukerfleksibilitet,
fleksibilitet p̊a distribusjonsniv̊a, kan potensielt i flere tilfeller benyttes for å utsette
eller hindre kostbare nettinvesteringer i distribusjons- eller regionalnettet.

Denne rapporten tar for seg fleksibilitet som konsept, med sine fordeler og utford-
ringer, samt at den presenterer en reel case hvor fleksibilitet kan benyttes. Casen er
et forsknings-, utviklings- og samarbeidsprosjekt mellom Avinor, Stavangerregionen
havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett, kalt Elnett21. Prosjektet fikk
tildelt 40 millioner kroner i støtte fra Enova i 2019 [15].

1.2 Omfang

Denne rapporten er en sammenfattet beskrivelse av ulike tekniske, regulatoriske og
økonomiske aspekter ved Elnett21-prosjektet, og da med spesielt fokus p̊a temaer
som er aktuelle for Lyse Elnett AS. Rapporten forsøker å gi en grunnleggende utre-
delse av de forskjellige temaene som Elnett21 vil komme borti i løpet av prosjektets
utførelse, samt et grunnlag for å forst̊a de aktuelle temaene. Det gis til slutt en kort
introduksjon til selve Elnett21-prosjektet og en oppsummering av hva Lyse Elnett
planlegger, ved den tiden rapporten ble skrevet, å gjøre i forbindelse med prosjek-
tet. Rapporten forsøker ikke å formidle løsninger p̊a problemstillinger knyttet til
prosjektet.
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2 Begreper og definisjoner

Herunder følger en oversikt over viktige begreper og definisjoner, samt hvordan disse
blir definert i denne rapporten.

Aggregator

Aggregator er en tjenesteleverandør for aggregering av små aktører inn i større
porteføljer eller bud. Dette kan gjøres for markedsdeltagelse b̊ade p̊a forbruks- og
produksjonssiden [9].

Big Data

Big Data er veldig store datasett som er for store for konvensjonelle databehandlings
programvarer, men som kan analyseres for å finne ulike typer mønstre [75].

Day-aheadmarked

Day-aheadmarkedet er en markedsplass for handel av kontrakter med levering av
fysisk kraft time for time neste døgn [45].

Distribuert produksjon

Distribuert produksjon (DG, Distributed Generation) er produksjon lokalt i distri-
busjonsnettet. Typisk for distribuert produksjon er at kraftverkene har små ytelser
i forhold til konvensjonelle kraftverk [63].

DMS

DMS (Distribution Management System) er et distribusjonsstyringssystem som bru-
kes av nettselskap for å monitorere og kontrollere distribusjonsnettet.

Effekt

Effekt er mengden overført energi per tidsenhet, m̊alt i watt [W].

Effektutjevning (Peak-shaving)

Effektutjevning vil si at en eller flere kunder endrer sitt bruksmønster for å redusere
belastning i nettet ved topplasttimer. Ved effektutjevning blir ikke laster flyttet i
tid, de blir kun redusert.

Elbas

Elbas er en markedsplass for intraday krafthandel i Nord Pool.
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Energinøytralitet

Energinøytralitet innebærer at det er en balanse mellom lokalt forbruk og lokal
produksjon.

Dette begrepet brukes i sammenheng med Forus Næringspark sin energinøytralitets-
visjon for 2025. Definisjonen av energinøytralitet som benyttes i denne rapporten er
den samme som det Forus Næringspark benytter.

Fleksibilitet

Fleksibilitet er modifikasjonen av energiproduksjon og/eller forbruk ved ulike spen-
ningsniv̊aer som en reaksjon p̊a et eksternt signal (pris- eller aktiveringssignal) for
å yte en tjeneste i energisystemet.

Forbrukerfleksibilitet

Forbrukerfleksibilitet er en forbruker, p̊a distribusjonsniv̊a, sin evne til å endre sitt
energiforbruk og/eller eventuell produksjon p̊a kort eller mellomlang sikt som følge
av, for eksempel, prisendringer [35, 64]. Forbrukerfleksibilitet blir da en lokal kapasi-
tetsbuffer som kan benyttes av nettselskap ved, for eksempel, anstrengte situasjoner
i kraftnettet.

Funksjonelt skille

Funksjonelt skille innebærer at nettvirksomhet skal driftes uavhengig av annen virk-
somhet. Dermed kan ikke personer i ledelsen i nettselskapet være i ledelsen i et
eventuelt søsterselskap i konsernet [56].

Intradaymarked

Intradaymarkedet er en markedsplass for handel av kontrakter med levering av
fysisk kraft, der det handles kontinuerlig i tidsrommet mellom klareringen i day-
aheadmarkedet og frem til én time før driftstimen [45].

IoT

IoT (Internet of Things) er et IKT-system av fysiske identifiserbare enheter som
kommuniserer med internettet, ofte med tr̊adløs kommunikasjon [19].

KBO-enhet

KBO (kraftforsyningens beredskapsorganisasjon) best̊ar av KBO-enhetene KDS,
beredskapsmyndigheten samt KSL. KDS st̊ar for kraftforsyningens distriktssjefer,
mens KSL betyr kraftforsyningens sentrale ledelse. Kraftforsyningens sentrale ledel-
se best̊ar av beredskapsmyndigheten med deltakelse fra Statnett SF [31].
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Kraftsensitiv informasjon

Kraftsensitiv informasjon er spesifikke og inng̊aende opplysninger om kraftforsynin-
gen som kan brukes til å skade anlegg, system eller annet samt p̊avirke funksjoner
som har betydning for kraftforsyningen [28].

Konsesjon

Konsesjon betegnes som en tillatelse, godkjenning eller en bevilling. Konsesjon gir
tillatelse fra offentlig myndighet til å drive en virksomhet, kjøpe en eiendom, utnytte
bestemte naturressurser eller lignende [21].

Kortslutningsytelse

Kortslutningsytelse defineres ved Sk =
√

3UnIk, der Un er nominell spenning og Ik
er kortslutningsstrømmen ved symmetrisk trefase kortslutning. Kortslutningsytelse
brukes som et mål p̊a hvor stivt nettet er [49].

Marginalpris

Marginalpris er den prisen som m̊a betales for den siste enheten av en vare [22].

Mikronett

Et mikronett er en gruppe sammenkoblede laster og distribuerte energiressurser
innenfor klart definerte elektriske grenser som fungerer som en enkel kontrollerbar
enhet, sett fra det elektriske nettet. Et mikronett kan kobles fra nettet, slik at det
kan operere i b̊ade nettilkoblet eller i frakoblet tilstand, s̊akalt “Island-mode”.

Nettsky

Nettskyen er en samlebetegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til pro-
gramvare p̊a “servere” i eksterne tjenerparker tilknyttet internett, ogs̊a kjent som
skytjenester [76].

SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) er en betegnelse p̊a maskin-
og programvare som tilrettelegger for styring og overv̊aking av infrastruktur eller
industrielle prosesser [73].

Selskapsmessig skille

Selskapsmessig skille medfører at produksjons-, omstetnings- og nettvirksomhet skil-
les ut i egne selskaper. Nettselskap kan ikke selv eie eller bli eid av selskap som driver
med annen virksomhet, som produksjon eller omsetning av elektrisk energi [56].
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SGU

SGU (Significant Grid User) defineres av ENTSO-E som:

“Significant Grid Users are those grid users whose influence on the transmission
system needs to be taken into account for operational security [18].”

Smart Grid

Smart Grid er et strømforsyningsnettverk som benytter digital kommunikasjons-
teknologi med toveis informasjonsflyt for å kunne detektere og reagere p̊a lokale
bruksendringer og nettilstander, som for eksempel spenningsniv̊aer.

Topplasttime

Topplasttimen er den timen i løpet av året n̊ar belastningen p̊a kraftnettet er p̊a
sitt høyeste. Lasten i denne timen blir brukt for å dimensjonere kraftnett lokalt.

Uprioriterte laster

Uprioriterte laster er en kategorisering av laster i en husholdning eller en næring som
kan flyttes i tid uten at det p̊avirker nytte, komfort eller forstyrrer drift/produksjon.
Disse lastene kan være oppvarming av tappevann, lading av elektriske transportmid-
ler, elektrisk romoppvarming/-kjøling av f.eks oppholdsrom/kontorer og lignende.
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3 Det norske kraftsystemet

For å skulle forst̊a konseptet fleksibilitet og dets markedsmuligheter, er det nødvendig
å skjønne hvordan det norske kraftsystemet og kraftmarkedet er bygget opp og funge-
rer. Dette kapittelet tar for seg nettopp oppbygningen og funksjonen til det norske
kraftsystemet og til kraftmarkedet. I tillegg inneholder kapittelet informasjon om
diverse tema innenfor regulering og roller i kraftsystemet, samt om kraftsensitiv
informasjon, som er relevante for Elnett21-prosjektet.

3.1 Energiforsyningssystemet

Kraftnettet i Norge er fordelt i tre spenningsniv̊aer, kalt transmisjons-, regional-
og distribusjonsnett. Transmisjonsnettet er det overordnede nettet med spennings-
niv̊aer p̊a 132-420 kV, som binder sammen store produsenter og forbrukere i et
landsdekkende system. I Norge blir transmisjonsnettet driftet av systemoperatoren
Statnett, ogs̊a kalt TSO (Transmission System Operator). Regionalnettet binder
sammen transmisjons- og distribusjonsnettet og har et spenningsniv̊a p̊a 33-132
kV. Distribusjonsnettet er det ytterliggende kraftnettet som fordeler kraft til mind-
re sluttbrukere lokalt. I distribusjonsnettet er spenningen p̊a opptil 22 kV, og det
skilles mellom høy- og lavspent distribusjonsnett. Spenninger under 1 kV inng̊ar i
lavspent, mens spenninger over 1 kV og opptil 22 kV inng̊ar i høyspent distribusjons-
nett. Figur 1 illustrerer hvordan de ulike nettniv̊aene knytter sammen produsent og
sluttbruker.

Figur 1: Illustrasjon av strømnettets oppbygning [25].

Produksjonsanlegg kan i prinsippet tilknyttes alle de tre nettniv̊aene, men størrelsen
p̊a anlegget avgjør hvilket spenningsniv̊a det blir knyttet til. Store produksjonsan-
legg blir knyttet til transmisjons- eller regionalnett, mens sm̊a produksjonsanlegg
blir tilknyttet regional- eller distribusjonsnett. Størrelsen p̊a effektuttaket til en for-
bruker vil ogs̊a bestemme hvilket nettniv̊a forbrukeren må tilkobles. Store forbrukere
har ofte høye effektuttak og må derfor hente kraft direkte fra transmisjons- eller re-
gionalnettet, mens forbrukere med sm̊a effektuttak, som husholdninger, er tilkoblet
distribusjonsnettet [48].
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3.2 Regulering og roller i kraftsystemet

Produksjon, transmisjon, distribusjon og salg av elektrisk energi utføres av ulike
typer aktører. Salg og produksjon av elektrisk kraft er konkurranseutsatt virksom-
het. En kraftprodusent produserer kraft og selger den p̊a kraftmarkedet, mens en
kraftleverandør kjøper kraft fra markedet og videreselger den til kunder. Det er ogs̊a
mulig for en aktør, gjerne sm̊a selskap, å være b̊ade kraftprodusent og -leverandør.

Det trengs markedsplasskonsesjon for å skulle organisere eller drifte handel med
elektrisk energi for fysisk levering. Nord Pool har i dag, som den eneste i Norge,
markedsplasskonsesjon for markedssegmentene i engrosmarkedet, som omfatter spot-
markedet (day-aheadmarkedet), Elbas (intradaymarkedet) og regulerkraft-markedet
(balansemarkedet).

Transmisjon og distribusjon er et naturlig monopol, fordi det ikke er samfunnsmessig
rasjonelt å bygge ut flere kostbare og uavhengige kraftnett [47]. Systemoperatøren
drifter transmisjonsnettet, men har ogs̊a ansvar for å drifte blant annet regulerkraft-
markedet. Dermed er systemoperatøren plassert i b̊ade monopol og marked. Aktører,
nettforetak, som eier og drifter nett er underlagt monopolkontroll og streng regule-
ring. Alle nettforetak må innen 2021 ha et selskapsmessig skille, samt at nettforetak
med mer enn 30.000 nettkunder ogs̊a må ha et funksjonelt skille fra konkurranse-
utsatt virksomhet. Dette skal være med p̊a å redusere risiko for kryssubsidiering
mellom konkurranseutsatt virksomhet og monopolvirksomhet [56].

Figur 2 viser en oversikt over de ulike typene aktører, deres plassering i kraftsyste-
met som monopol eller konkurranseutsatt virksomhet, nødvendige avtaler mellom
aktørene, hvilke aktører en aktivitet grenser opp mot og gjeldende reguleringsbe-
stemmelser som aktiviteten inng̊ar i [65].

Figur 2: Aktører involvert i det norske kraftsystemet og deres interaksjoner [65].
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3.2.1 Frekvenskontroll

De to enkleste indikatorene p̊a om et strømnett er stabilt er dets spenningsniv̊aer og
frekvens. Variasjon i spenningsniv̊aer er mindre alvorlig enn variasjoner i frekvens.
Endringer i spenningsniv̊a skjer ofte lokalt og er da ikke nødvendigvis en god indi-
kator p̊a systemstabiliteten, mens frekvensen er den samme for hele nettet og sier
noe om balansen mellom produksjon og forbruk i nettet.

Frekvens er hvor mange ganger den alternerende strømmen (AC) i kraftnettet bytter
retning hvert sekund. Frekvensen er et mål for den momentane balansen i kraftsys-
temet og er den samme i hele det nordiske synkronomr̊adet som omfatter Norge,
Sverige, Finland og deler av Danmark. Frekvensen skal være 50 Hertz (Hz), med en
normalvariasjon mellom 49,9 og 50,1 Hz. Frekvensavvik kan komme av feilhendelser,
ubalanser knyttet til endringer i flyten p̊a utenlandsforbindelser eller plutselige end-
ringer i kraftproduksjonen eller -forbruket. Hvis forbruket er større enn produksjonen
i nettet, vil frekvensen synke. Hvis derimot produksjonen er større enn forbruket,
vil frekvensen øke. Figur 3 illustrerer hvordan frekvensen p̊avirkes av endringer i
produksjon eller forbruk.

Figur 3: Ved opprettholdelse av balanse mellom produksjon (supply) og forbruk
(demand), holdes frekvensen p̊a 50 Hz [30].

I Norge har Statnett ansvar for at det skal være kontinuerlig og momentan balanse
i strømnettet, fra transmisjons- til distribusjonsniv̊a. Det kalles da at Statnett er
systemansvarlig i Norge. Systemansvarlig har ansvar for at det til enhver tid skal
produseres akkurat like mye kraft som det forbrukes, alts̊a at frekvensen er nærmest
mulig 50 Hz. For å sikre den momentane balansen og motvirke at plutselige endringer
eller feilhendelser fører til frekvensavvik og i verste fall avbrudd, m̊a systemansvarlig
ha tilgjengelige reserver for å h̊andtere ubalanser [44]. Dersom det oppst̊ar et for stort
avvik i frekvensen kan utstyr tilkoblet nettet bli ødelagt og i verste fall kan nettet
kollapse. Dette er mulig og skjedde for eksempel i India i 2012.
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3.2.2 Energiloven

Energiloven regulerer produksjon, omsetning, omforming, overføring, fordeling og
bruk av energi. Loven har som formål at de regulerte aspektene ved kraftnæringen
skal foreg̊a p̊a en samfunnsmessig rasjonell måte, som ogs̊a tar hensyn til allmenne
og private interesser.

For å kunne bygge, eie og drifte et anlegg for fordeling av elektrisk energi mellom
spenningsniv̊aer innenfor et bestemt omr̊ade, trengs omr̊adekonsesjon. En aktør, som
oftest et nettselskap, med omr̊adekonsesjon har leveringsplikt til alle abonnenter in-
nenfor konsesjonsomr̊adet samt tilknytningsplikt til nye produksjonsanlegg av elekt-
risk energi og nye anlegg for uttak av elektrisk energi. En aktør med omr̊adekonsesjon
vil ogs̊a ha anleggskonsesjon for installasjoner p̊a opptil 22 kV. Anleggskonsesjon gir
rett til å kunne bygge, eie eller drifte anlegg for produksjon, overføring, omforming
eller fordeling av elektrisk kraft [34]. For anlegg med spenningsniv̊a over 22 kV, m̊a
omr̊adekonsesjonær søke spesifikt om anleggskonsesjon hvis de skal utføre endringer
p̊a eksiserende anlegg eller bygge ut nye anlegg. Det finnes unntak fra denne re-
gelen. Omr̊adekonsesjonær kan ha en s̊akalt utvidet omr̊adekonsesjon for spesifikke
omr̊ader, i for eksempel tettbygde bystrøk, som eksempelvis tillater konsesjonær å
bygge 132 kV kabler i omr̊adet, uten å måtte søke om anleggskonsesjon.

For å kunne omsette elektrisk energi, trengs omsetningskonsesjon. Omsetningskonse-
sjonen har ulike “betydninger” avhengig av type aktør. En energiprodusent trenger
omsetningskonsesjon for å kunne produsere energi og lever inn p̊a nettet, en kraft-
leverandør trenger omsetningskonsesjon for å kunne kjøpe og selge energi mens et
nettselskap trenger omsetningskonsesjon for å kunne transportere produsert elektrisk
energi, for å kunne oppfylle leverings- og tilknytningsplikten som omr̊adekonsesjonær.

3.2.3 Kraftmarkedet

Energiloven legger til grunn prinsippet om en markedsbasert kraftproduksjon og
-omsetning. Elektrisk energi egner seg d̊arlig til lagring og er en “ferskvare” som
må brukes det øyeblikket det produseres. For at det skal være balanse i nettet,
må produksjonsmengden av kraft være lik konsummengden, som beskrevet i seksjon
3.2.1. Det er transmisjonsnettoperatøren, Statnett, som har ansvar for å holde denne
balansen i Norge. Det kalles da at Statnett er “avregningsansvarlig”, og skal i henhold
til energiloven sørge for at all innmating og alt uttak av elektrisk energi blir korrekt
avregnet, slik at det oppn̊as økonomisk balanse i kraftmarkedet [70].

Norge er en del av et nordisk kraftmarked som best̊ar av Norge, Sverige, Danmark og
Finland. Det nordiske kraftmarkedet er igjen integrert i det europeiske kraftmarkedet
via forbindelser til Nederland, Tyskland, Baltikum, Polen og Russland. Det bygges
ogs̊a nye forbindelser mellom Norge og Tyskland, og Norge og Storbritannia. Mye
av den omsatte kraften i de nordiske og baltiske stater handles gjennom Nord Pool.
I Nord Pool handles kraftkontraktene ved implisitt auksjon, som vil si at b̊ade priser
og energiflyt mellom omr̊ader beregnes samtidig i day-aheadmarkedet. Det utvikles
n̊a ogs̊a et felles europeisk intradaymarked [45].

9



Kraftmarkedet kan deles inn i sluttbrukermarkedet og engrosmarkedet. Sluttbru-
kermarkedet omfatter sluttkunder, som næringskunder og privatkunder, som kjøper
strøm via en kraftleverandør eller megler. P̊a engrosmarkedet møtes profesjonel-
le aktører innenfor kraftnæringen som kraftleverandører og -produsenter, og store
strømforbrukere. Kraftleverandørene handler kraft p̊a vegne av sm̊a og mellomsto-
re sluttbrukere, mindre næring og industri [45]. Figur 4 illustrerer handelsveier for
kraft mellom sluttbrukere, av ulike størrelse, og kraftprodusenter.

Figur 4: Illustrasjon av organiseringen av kraftmarkedet [45].

Hver dag beregner kraftbørsen Nord Pool systemprisen for kraft det kommende
døgnet. Systemprisen beregnes ut fra en forutsetning om at det ikke er flaskehalser
i det nordiske transmisjonsnettet. Prisen er felles for hele det nordiske markedet og
fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden
[45].

Day-ahead- og intradaymarkedene

Day-aheadmarkedet er et marked for omsetning av elektrisk energi med fysisk leve-
ring p̊afølgende døgn. Omsetningen utføres med en auksjon der pris og volum blir
fastsatt samtidig p̊a bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger, og
tilgjengelig overføringskapasitet. All handel i day-aheadmarkedet foreg̊ar p̊a Nord
Pool. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet, og markedet stenger kl.12 hver
dag [53].

Intradaymarkedet er, i likhet med day-aheadmarkedet, en markedsplass for handel
av kontrakter med levering av fysisk kraft. P̊a intradaymarkedet handles det kon-
tinuerlig i tidsrommet mellom klareringen i day-aheadmarkedet og frem til én time
før driftstimen [45].

Reservemarkeder

Dagens reservemarked er et “single-buyers market”, der kun TSO er kjøper. For
å sikre den momentane balansen i strømnettet, benytter Statnett balansemarkeder
for å regulere forbruk og produksjon. Balansemarkedene deles inn i primærreserver
(FCR, Frequency Containment Reserves), sekundærreserver (aFRR, Automatic Fre-
quency Restoration Reserves) og tertiærreserver (mFRR, Manual Frequency Resto-
ration Reserves). Disse reservene omsettes for h̊andtering av regionale flaskehalser
og ubalanser i nettet. Primær- og sekundærreserver aktiveres automatisk som følge

10



av endringer i frekvensen, mens tertiærreservene aktiveres manuelt av de nordis-
ke systemansvarlige [45]. Tertiærreserver, oftest omtalt som regulerkraft (RK), er
en felles betegnelse p̊a manuelle reserver som har en aktiveringstid p̊a opp mot 15
minutter.

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) benyttes for å sikre at det er tilstrekkelig
med oppreguleringsressurser tilgjengelig i den norske delen av regulerkraftmarkedet
[72].

3.2.4 Balanseansvarlig

Statnett er systemansvarlig i Norge og har dermed det totale og overordnede ba-
lanseansvaret. Kraftleverandører har ansvar for å balansere sin portefølje, det vil si å
kjøpe nok kraft til å kunne dekke behovet til sine kunder. Nettselskap har et balanse-
ansvar for tapene i sitt distribusjonsnett, som medfører at de har ansvar for å kjøpe
den mengden kraft som tilsvarer tapene. Nettselskap har leveringsplikt, som vil si at
de ogs̊a har ansvar for å kjøpe kraft som skal dekke behovene til kunder i sitt konse-
sjonsomr̊ade som ikke har en avtale med en kraftleverandør [52]. Kraftleverandører
og nettselskaper kjøper den nødvendige kraften p̊a engrosmarkedet.

Elhub definerer balanseansvarlig slik: “En balanseansvarlig er et selskap som har
en gyldig avregningsavtale med eSett, og en kontrakt for finansiell sikkerhet og
balanseansvar med Statnett for et balanseomr̊ade” [14]. eSett er et selskap eid av de
norske, svenske og finske TSO-ene, som utfører deres balanseavregninger.

Å ha “et balanseansvar” ovenfor et distribusjonsnettnett, eller en portefølje, medfører
ikke å ha rollen som balanseansvarlig i Norge. Den rollen er kun tildelt Statnett.
Statnett er den eneste kjøperen p̊a reservemarkedet i Norge og er ogs̊a den eneste
aktøren i kraftmarkedet som har ansvar for flaskehals- og frekvensregulering.

Balance Responsible Party (BRP) defineres av EU-kommisjonen p̊a denne måten:
“ ‘balance responsible party’ means a market participant or its chosen representative
responsible for its imbalances” [12].

3.2.5 Regulering av nettselskap

Norske nettselskaper reguleres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og
reguleringsmyndigheten for energi (RME). Nettselskap er underlagt omfattende re-
gulering, da de er naturlige monopol i sitt distribusjonsomr̊ade. Utbygging av nett
er forbundet med høye faste kostnader og lave variable kostnader. Dermed er det
ikke samfunnsøkonomisk optimalt med mer enn en markedsaktør for et bestemt dis-
tribusjonsomr̊ade. Eksempler p̊a annen infrastruktur med kun en markedsaktør er
utbygging/drifting av jernbane, veier og vann og avløp [6].

Landet er inndelt med kun en omr̊adekonsesjon per geografisk avgrensede omr̊ade.
Omr̊adekonsesjon tildeles det nettselskapet som drifter distribusjonsnettet til det
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spesifikke omr̊adet. Konsesjonær er pliktig til å forsyne alle innenfor konsesjons-
omr̊adet med elektrisk energi, som spesifisert i energiloven i seksjon 3.2.2. Det elekt-
riske nettet som konsesjonær har ansvar for er nett med spenninger p̊a opptil 22 kV
(distribusjonsnett) eller opptil 132 kV (regionalnett) [6].

Anleggskonsesjon for bygging og drift av et spesifikt anlegg (med spenningsniv̊aer
over 22 kV) i distribusjonsnettet eller transmisjonsnettet, som nevnt i seksjon 3.2.2,
gis kun dersom det anses som samfunnsøkonomisk rasjonelt. Dersom en kunde
utløser behov for nettforsterkning eller tilknytninger i det eksisterende nettet, kan
nettselskap kreve at kunden dekker opptil hundre prosent av de nødvendige anleggs-
kostnadene selv. Dette kalles anleggsbidrag [42].

Kravet om funksjonelt skille innen 2021, nevnt i seksjon 3.2, vil gjøre at de større
nettselskapene ikke vil kunne f̊a tildelt omsetningskonsesjon av NVE. Dette inne-
bærer at disse nettselskapene ikke har lov til å eie eller drifte energilagringsenheter,
som batteribanker, da disse per definisjon omsetter elektrisk energi.

NVE fastsetter årlig en inntektsramme for alle nettselskap i Norge. Inntekstrammen
blir satt p̊a en slik m̊ate at den skal dekke kostnader tilknyttet drift og avskrivning
av nettet. I tillegg skal den bli satt p̊a en slik at nettselskapene f̊ar en rimelig av-
kastning p̊a deres investerte kapital, gitt effektiv drift og utvikling av nettet [46].
Inntektsrammen til et nettselskap i 2019 inkluderer 40% av selskapets kostnader
i 2017 og 60% av tilsvarende kostnader i et referanseselskap etablert i NVE sin
effektivitetsmåling [6].

3.2.6 DSO-rollen

En DSO (Distribution System Operator) eier og drifter distribusjonsnettet innenfor
et definert omr̊ade. DSO-en distribuerer energi fra transmisjonsnettet og små pro-
duksjonsenheter over til sluttbrukerne. Energi Norge foresl̊ar følgende definisjon av
en operatør av distribusjonsnettet [39]:

en fysisk eller juridisk person som har ansvar for drift, vedlikehold og,
ved behov, utvikling av distribusjonsnett i et gitt omr̊ade og eventuelt
forbindelsesledninger til andre nett, samt for å sikre nettets evne p̊a lang
sikt til å dekke en rimelig etterspørsel etter distribusjon av elektrisk
kraft [39]

En DSO er et naturlig monopol som reguleres av det offentlige. Per i dag vil virksom-
heter med omr̊adekonsesjon, nettselskaper, anses som DSO-er [39]. EU-kommisjonen
definerer en rekke oppgaver en DSO skal h̊andtere, b̊ade n̊ar det gjelder drift og
h̊andtering av distribusjonsnettet og n̊ar det gjelder DSO-enes bruk av fleksibilitet.
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Overordnede oppgaver til DSO-er

Energi Norge oversetter videre EU-kommisjonens forslag til de overordnede oppga-
vene til en DSO:

Operatøren av distribusjonsnettet skal ha ansvar for å sikre at nettet p̊a
lang sikt vil ha evne til å dekke en rimelig etterspørsel etter distribusjon
av elektrisk kraft, og p̊a økonomiske vilk̊ar drive, vedlikeholde og utvikle
et sikkert, p̊alitelig og effektivt distribusjonsnett for elektrisk kraft p̊a
sitt omr̊ade, som tar behørig hensyn til miljø og energieffektivitet. En
medlemsstat kan kreve at operatøren av distribusjonsnettet ved lastfor-
delingen mellom produksjonsanlegg gir forrang til produksjonsanlegg der
det anvendes fornybare energikilder eller avfall, eller der det produseres
kraftvarme. N̊ar operatøren av distribusjonsnettet planlegger utviklin-
gen av distribusjonsnettet, skal det tas hensyn til energieffektivitetstiltak
gjennom styring av etterspørsel eller distribuert produksjon som vil kun-
ne erstatte behovet for å oppgradere eller erstatte elektrisitetskapasitet
[39].

EU-kommisjonen poengterer viktigheten av markedsnøytraliteten til DSO-er. Det
vil si at en DSO skal fungere som en nøytral markedsfasilitator [1]. Dette innebærer
blant annet at en DSO ikke kan eie elektriske lagringsenheter eller infrastruktur for
lading av elektriske transportmiddel, ifølge ACER (Agency for the Cooperation of
Energy Regulators) og CEER (Council of European Energy Regulators) [1]. DSO-
er skal ikke utføre oppgaver som kan overlates til et fritt marked. Ifølge CEER og
ACER er dette viktig fordi:

• Frie markeder er ofte bedre enn regulerte markeder til å levere tjenester som
gir kundene verdi for sine penger.

• Dersom en DSO involveres i konkurranseutsatte aktiviteter, eksempelvis elekt-
risk lagring, er det en mulighet for at DSO-en vil benytte seg av sine lagrings-
tjenester fremfor andre og gjerne billigere tjenester, som vil resultere i større
utgifter for kunden og mindre investeringer.

• DSO-en kan favorisere noen typer kunder. Trygghet p̊a DSO-ens markeds-
nøytralitet er et grunnleggende element i markedet.

Oppgaver til DSO-er relatert til fleksibilitet

EØS medlemsland skal sørge før at de nødvendige regulatoriske rammeverkene er
p̊a plass, for å skulle gi tillatelse og insentivere DSO-er til å effektivisere distribu-
sjonsnettene og til å h̊andtere lokale overbelastninger. De regulatoriske rammebetin-
gelsene skal særskilt gi DSO-ene myndighet til å anskaffe fleksibilitet fra distribuert
produksjon, energilagringsenheter og andre energibesparende tiltak som kan hjelpe
DSO-ene til å unng̊a unødvendige investeringer i distribusjonsnettet. Anskaffelse av
fleksible ressurser skal foreg̊a p̊a åpent, ikke-diskriminerende og markedsbasert vis
[10].
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DSO-er skal definere standardiserte produkter til markedet som den selv skal anskaf-
fe, for å forsikre en effektiv deltakelse av alle markedsdeltakere (fornybar energipro-
duksjon, etterspørselsrespons og aggregatorer). DSO-er skal utveksle all nødvendig
informasjon med TSO for å sikre optimal ressursutnyttelse, effektiv og sikker nett-
drift og for å tilrettelegge for markedsutvikling [10].

Utvidet DSO-rolle

Det har blitt foresl̊att et nytt elmarkedsdirektiv ved artikkel 32 nr.1, dette gjennom
et nytt europeisk regelverk: “Medlemsstatene skal gi DSO-ene det nødvendig ram-
meverket for å kjøpe tjenester for å øke effektiviteten i nettdriften, inkludert lokal
flaskehalsh̊andtering” [39].

Per dags dato har Statnett det totale balanseansvaret i hele det norske kraftnettet,
fra transmisjonsniv̊a til lokale sluttbrukere p̊a distribusjonsniv̊a, samt ansvar for
flaskehalsh̊andtering. I forskrift om systemansvar st̊ar det i dag:

Systemansvarlig skal h̊andtere alle flaskehalser i regional- og transmi-
sjonsnettet. Systemansvarlig skal fastsette budomr̊ader for å h̊andtere
store og langvarige flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet. Sys-
temansvarlig skal normalt fastsette separate budomr̊ader ved forventet
energiknapphet i et avgrenset geografisk omr̊ade [32].

Dette strider imot EU sitt nye elmarkedsdirektiv. I fremtiden vil DSO trolig ha et
ansvar for lokal flaskehalsh̊andtering i sitt konsesjonsomr̊ade [43].

Det nye europeiske regelverket gir ogs̊a krav om systemdrift. Artikkel 29 nr.5 gir
en instruks om spenningsregulering: “(...) To ensure that those parameters are
maintained, each transmission-connected DSO shall use its reactive power resources
and have the right to give voltage control instructions to distribution-connected
SGUs” [11].

Artikkel 3 nr.1 gir en fordring om tilknytning for nye produksjonsanlegg: “The re-
levant system operator shall refuse to allow the connection of a power-generating
module which does not comply with the requirements set out in this Regulation
(. . . )” [39]. “Relevant system operator” er i denne sammenhengen TSO eller DSO,
som er nettansvarlig der hvor anlegget er eller vil bli tilkoblet.

Videre sier EU at det er “relevant system operator” som skal gjennomføre prosedy-
rene beskrevet i tilknytningskodene, som beskriver tekniske krav for tilknytning. I
forskrift om systemansvaret i kraftsystemet §14 heter det at:

Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg
eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjons-
nett, n̊ar andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal
fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende
anlegg før disse kan idriftsettes. [32]

Dette vil si at DSO i fremtiden ikke vil måtte søke til Statnett om tilknytning av en
produsent til sitt eget distribusjonsnett.
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3.2.7 Aggregator-rollen

Aggregatoren sin oppgave er å samle fleksibilitet i en styrbar portefølje for å kunne
tilby dette til interessenter, enten gjennom en digital markedsplass eller via kontrak-
ter/avtaler. Aggregering av last, lagring og produksjonsenheter med ulike begrens-
ninger og egenskaper til større porteføljer med totalt mindre begrensninger, øker
p̊aliteligheten til en tjenesteleveranse (nettdrift og/eller markedsoperasjoner) [9].
For å kunne operere som en aggregator trenger aggregatoren omsetningskonsesjon
som inkluderer aggregatorvirksomhet.

En aggregator trenger kunder som er villige til å endre forbruksmønstrene sine, og
som er villige til å la lastene sine bli styrt av et styringssystem. For at denne ord-
ningen skal bli attraktiv for kundene, kan kundene kompenseres tilstrekkelig for å
dekke kostnader tilknyttet det å tilgjengeliggjør lastene sine for aggregator. Dersom
en aggregator selger fleksibilitet til en kjøper (nettselskap, TSO, kraftleverandør el-
ler eventuelt store næringskunder) vil aggregator ha ansvar for å levere reservert
fleksibilitet. Hvis fleksibilitetstilbyder ikke klarer å levere avtalt fleksibilitet til ak-
tivering, kan aggregator kompenseres av tilbyderen [9]. Hvis ikke aggregator kan
levere avtalt mengde fleksibilitet, kan det tenkes at balanseansvarlig i omr̊adet må
aktivere reserver slik at kjøperen av fleksibilitet f̊ar den mengden han har betalt for.
Hvordan dette skal kompenseres for er ikke satt. Gevinsten aggregator oppn̊ar ved
salg av fleksibilitet bør fordeles mellom aggregator og fleksibilitetstilbyder. Denne
kompensasjonsordningen mellom aggregator og fleksibilitetstilbyder er det enda ikke
full enighet om, og er under diskusjon [17].

I dag finnes det direkteavtaler mellom aktører med store effektbehov og nettsel-
skap eller TSO. Kraftkrevende industri, som store smelteverk, blir forsynt direkte
fra transmisjonsnettet. TSO har gjerne avtaler med disse industriene om utkob-
ling i kritiske situasjoner. Nettselskap har ogs̊a gjerne slike utkoblingsavtaler med
kraftkrevende industri som er forsynt fra regionalnettet. Det kan tenkes at slike di-
rekteavtaler kan g̊a gjennom en aggregator, slik at TSO og nettselskap kun trenger
å forholde seg til en part, i stedet for å forholde seg til flere ulike avtaler.

3.2.8 Plusskunder

NVE definerer plusskunder som:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor inn-
matet effekt i tilknytningspunktet ikke p̊a noe tidspunkt overstiger 100
kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknyt-
ningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omset-
ningskonsesjon [55].

Plusskunder fritas fra nettleiens fastledd ved innmating. For å bli plusskunde må
det meldes fra til omr̊adets nettselskap, som har, frem til idriftsetting av Elhub,
anledning (men ikke plikt) til å kjøpe overskuddskraft fra sine plusskunder. Der-
som nettselskapet ikke ønsker å kjøpe overskuddskraften, må kunden selv finne en
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kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraften. Nettselskapet har til-
knytningsplikt til plusskunder, p̊a lik linje med andre sluttkunder [55].

En plusskunde har mulighet til å selge lokal strøm til en aggregator. Dersom en
plusskunde mater inn mer enn 100 kW, blir den regnet som en kraftprodusent og må
dermed ha omsetningskonsesjon og betale innmatingstariff. Omsetningskonsesjon er
beskrevet i seksjon 3.2.2.

3.3 Kraftsensitiv informasjon

Ethvert nettselskap er en KBO-enhet som m̊a følge forskriften om sikkerhet og be-
redskap i kraftforsyningen, fastsatt av NVE [31]. Dersom et nettselskap har behov
for å dele tilgang til kraftsensitiv informasjon med en utenforst̊aende, må denne
tilgangen h̊andteres p̊a en måte som sikrer effektiv avskjerming, beskyttelse og til-
gangskontroll av den kraftsensitive informasjonen.

3.3.1 Klassifikasjon av kraftsensitiv informasjon i Lyse Elnett

Nettselskapet Lyse Elnett har definert følgende informasjon som kraftsensitiv:

• All informasjon om systemer som ivaretar viktige driftskontrollfunksjoner.

• Detaljert informasjon om energisystemet: Enlinjeskjema over regionalnettet og
distribusjonsnettet.

• Detaljert informasjon om klassifiserte transformatorstasjoner og produksjons-
anlegg med tilhørende koblingsanlegg, inkludert informasjon om anleggets opp-
bygning og drift. Dette er transformatorstasjoner med samlet ytelse p̊a minst
10 MVA, og kraftstasjoner med samlet ytelse p̊a minst 50 MVA.

• Nøyaktig kartfesting av jordkabler for høyspenning (minst 5 kV), unntatt mar-
keringer i kart for å hindre graveskader [28].

3.3.2 H̊andtering av kraftsensitiv informasjon

Dersom en organisasjon som ikke er klassifisert som KBO-enhet har behov for å
f̊a utlevert kraftsensitiv informasjon, må det inng̊as en informasjonssikkerhetsavtale
med denne organisasjonen. Denne informasjonssikkerhetsavtalen skal beskrive krav
til informasjonssikkerhet, og krav til sletting av informasjon n̊ar oppdraget er over.

Organisasjonen som besitter kraftsensitiv informasjon, må oppbevare denne infor-
masjonen i et informasjonssystem som er godkjent til dette formålet. Oversikt over
godkjente informasjonssystem for Lyse Elnett finnes i Lyse Elnett sin spesifikasjon
over h̊andtering av kraftsensitiv informasjon [28], seksjon 4.

Ved overføring av den kraftsensitive informasjonen, m̊a informasjonen først kryp-
teres for å hindre at uvedkommende f̊ar tilgang til den. Lyse Elnett spesifiserer at
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den anvendte krypteringen må ha minimum 128-bits AES sikkerhet. Anbefalte me-
toder for kryptering er spesifisert i Lyse Elnett sin spesifikasjon over h̊andtering av
kraftsensitiv informasjon [28], seksjon 5. Kraftsensitiv informasjon skal ogs̊a merkes
med tekst som er gitt i Lyse Elnett sin spesifikasjon over h̊andtering av kraftsensitiv
informasjon [28], seksjon 6.
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4 Fremtidens teknologi

I fremtiden kan det tenkes at kraftsystemet vil se annerledes ut enn det gjør i dag.
Det er i hovedsak tre trender som preger utviklingen av kraftsystemet: elektrifisering
av transport, introduksjonen av distribuerte produksjons- og energilagringssressurser
i stor skala og implementering av Internet of Things (IoT).

4.1 Elektrifisering av transport

Elektrifisering av transport er et viktig grep for å kunne redusere klimagassutslip-
pene i Norge. Norge har en stor andel fornybar kraftproduksjon og i 2017 ble det
produsert hele 149 TWh kraft i Norge, fra vannkraft-, varmekraft- og vindkraft-
produksjon [69]. Fornybar kraftproduksjon gir tilgang p̊a fornybar strøm, som kan
benyttes som et nærmest utslippsfritt alternativ til fossile drivstoff i transportbran-
sjen.

Norske myndigheter har som mål at alle nye biler i 2025 skal være nullutslipps-
kjøretøy, og alle nye busser enten skal være nullutslippskjøretøy eller drives p̊a bio-
gass [62]. NVE ser p̊a det som sannsynlig at ved kun å skulle elektrifisere bilparken,
som er i tr̊ad med nasjonal transportplan sine mål from mot 2025, vil strømforbruket
kunne øke med 4 TWh p̊a landsbasis innen 2030. Dette tilsvarer en økning p̊a 3%
av Norges strømforbruk fra 2016 [68]. Elektrifisering av annen transport, som buss,
tungtransport, ferger og fly, vil komme som en ekstra belastning p̊a nettet i tillegg
til de antatte 4 TWh fra bilparken. De ulike elektriske fremkomstmidlene vil ha
forskjellige ladeprofiler, avhengig av brukssituasjon. Hurtiglading av elbiler vil for
eksempel kreve høye uttak av energi p̊a kort tid, og dermed en høy effekt, mens
lading over natten kan gi lavere effektuttak.

4.1.1 Vehicle-to-grid (V2G) og Vehicle-to-building (V2B)

Elbiler kan brukes som energilagringsenheter som kan levere strøm tilbake til nettet,
kalt Vehicle-to-grid (V2G). P̊a denne måten vil elbilene kunne fungere som s̊akalte
batteribanker som kan mate strøm tilbake til nettet, forutsatt at det er kapasitet p̊a
batteriene i elbilene og at elbilene er tilkoblet en enhet som gjør det mulig å regulere
strømretningen.

En kunde som leverer strøm til nettet gjennom V2G kan klassifiseres som en pluss-
kunde, beskrevet i seksjon 3.2.8, og kan dermed mate inn inntil 100 kW til enhver
tid. Elbiler som leverer strøm til nettet kan selge til det lokale nettselskapet, en kraft-
leverandør eller til en fremtidig aggregator. Hvis flere elbiler skal mate inn strøm
til nettet p̊a samme sted, må det være installert et styringssystem som kan tilse
at det ikke blir matet inn mer enn 100 kW. Det er mulig at en eier av, for eksem-
pel, et parkeringsanlegg kan opprette mer enn et tilknytningspunkt til nettet for
V2G. Dette vil kun være lønnsomt dersom eieren tjener mer p̊a å betale fastledd
for to målepunkter pluss mulig høyere effektavregning, og dermed slipper å betale
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innmatingstariff (<100 kW), enn det eieren tjener p̊a å mate inn all effekten p̊a ett
målepunkt minus kostnadene tilknyttet innmatingsavgiften (>100 kW).

Elbiler kan ogs̊a levere strøm direkte til bygninger i stedet for å levere til nettet.
Dette kalles da en Vehicle-to-building (V2B) løsning. P̊a denne måten kan forsy-
ningsnettet til bygningene avlastes og bygningene med V2B kan bli forsynt av el-
bilene, for eksempel, i situasjoner med lite kapasitet p̊a forsyningsnettet. En slik
løsning involverer ikke omr̊adets nettselskap, ettersom effektoverføringen ikke skjer
via distribusjonsnettet.

Ved V2G og V2B må det differensieres mellom privatbiler og firmabiler. Hvis et fir-
ma eier elektriske firmabiler som er koblet opp mot firmaets bygg eller strømnettet
igjennom firmaets V2B/V2G-ladere, er det firmaet selv som bestemmer n̊ar firma-
bilene eventuelt skal levere strøm til bygget eller nettet. I tillegg trengs det ikke å
tas hensyn til kompenasjon for eventuelt tapte verdier tilknyttet slitasje p̊a batteriet
ved gjentatte opp- og utladninger. Hvis en privatbil skal levere strøm til et firma
med V2B eller til et strømnett via et firmas V2G-ladere, vil det dukke opp spørsmål
tilknyttet kompenasjon for slitasje for batteri, hvordan eieren av bilen skal tjene p̊a
å sette bilen sin til disposisjon for V2B/V2G, og hvordan en situasjon ved forskjellig
spotpris ved tidspunkt for inn- og utmating av strøm til bilen skal løses.

4.2 Distribuert produksjon og lagring

Tradisjonelt sett har elektrisiteten i nettet kommet fra store kraftverk. Kraften fra
disse blir produsert av synkrongeneratorer med stor inerti. Utbyggingen av fornybar
energi øker andelen av mindre produksjonsanlegg med lavere eller ingen inerti, av-
hengig av produksjonsenhet og størrelse. En økt andel distribuert produksjon, samt
toveis energiflyt til og fra sluttkunder, gir flere samfunnsmessige fordeler, men ogs̊a
nye utfordringer for nettselskapene.

En økt andel fornybar produksjon i kraftnettet kan ha stor miljøgevinst dersom
disse erstatter fossile energikilder. Mer lokal produksjon og lagring kan redusere
behovene for utbygging og forsterkning av distribusjons- og transmisjonsnettet, gitt
at den lokale produksjonen tilsvarer det lokale forbruket. Lokal energilagring kan
gi lastutjevning og dermed bist̊a nettet n̊ar det er høyt belastet, samt øke nettets
leveringssikkerhet [2]. Større andel lokal produksjon vil ogs̊a redusere overføringstap,
dersom avstanden mellom produsent og konsument blir redusert.

Fornybar energiproduksjon kan ha høy leveringsvolatilitet, som kan være avhenging
av for eksempel værforhold. Mangel p̊a inerti i systemet kan for̊arsake stabilitetspro-
blemer i nettet, dersom andelen distribuert produksjon med lav inerti i nettet er høy
nok, samtidig som at det er mangel p̊a stor batterikapasitet med kort responstid. Høy
leveringsvolatilitet kan gjøre systemplanlegging vanskelig og omfattende. Ved tilkob-
ling inn p̊a strømnettet fra den distribuerte produksjonen, kan strømnettet oppleve
overspenninger og utilfredsstillende spenningskvalitet [2]. Ofte vil distribuert pro-
duksjon mate inn kraft p̊a nettet langt ute p̊a en radial hvor kraftnettet er svakt,
dvs. har liten kortslutningsytelse og høy impedans, som medfører at spenningen
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i nettet fort blir p̊avirket av endringer i forbruk og produksjon. Slike situasjoner,
med plutselige endringer i last eller produksjon i et svakt nett, kan gi kortvarige
overspenninger.

4.2.1 Solceller

Solceller er halvlederdioder som omdanner lys til elektrisk strøm. Et stort antall
solceller m̊a kombineres for å forme et solcellepanel, som brukes for å produsere en
høyere effekt. I et solcellepanel vil virkningsgraden avhenge av oppbygningen til de
individuelle solcellene, hvor monokrytallinske celler gir den høyeste nytteeffekten.
Det er vanlig å ha en virkningsgrad p̊a 15-24% for solceller [36].

Produksjonen fra solceller er størst midt p̊a dagen, n̊ar solen st̊ar p̊a sitt høyeste.
Produksjonskurven til solceller følger sola, i s̊a måte at produksjonen kan starte ved
soloppgang og stopper n̊ar sola g̊ar ned, eller hvis solcellene er tilskygget. I Sør-Norge
er solinnstr̊alingen p̊a samme niv̊a som innstr̊alingen i Danmark, Sverige og sentrale
deler av Tyskland. Dermed er det godt potensiale i Sør-Norge for produksjon av
strøm ved bruk av solcellepanel [57].

Solceller vil kun kunne produsere strøm, n̊ar de utsettes for lys. Dermed vil produk-
sjonen starte og stoppe avhengig av lysforhold. Dette medfører at det ikke er noe
inerti å hente i et solcelleanlegg, slik som det for eksempel er i et vannkraftverk som
har generatorer med treghet. Mangel p̊a inerti i system med store solcelleanlegg gir
større frekvenssvingninger som følge av start og stopp i produksjonen. Disse sving-
ningene må kompenseres for p̊a andre måter, for eksempel ved bruk av batterier
eller svinghjul (flywheel).

4.2.2 Vindturbiner

En vindturbin bruker energien i vind for å produsere strøm. Vinden driver bladene
festet p̊a rotoren i turbinen, som er sammenkoblet med rotoren i asynkrongenera-
toren gjennom en aksling, slik at det kan genereres strøm. En vindturbin kan ha
en vertikal eller en horisontal rotasjonsakse. Bruk av vertikal rotasjonsakse er mest
utbredt, da en slik turbin har potensiale for å produsere den høyeste effekten av de
to typene.

Vindturbiner kan være av ulik størrelse basert p̊a formål og lokasjon. Små turbiner
har mindre inerti enn store turbiner, p̊a grunn av kortere lengde og lavere vekt
p̊a bladene samt p̊a grunn av at generatoren er mindre [60]. I et system med mye
fornybar produksjon vil vindturbiner kunne bidra med inerti, gitt at vindmøllen
roterer, for å redusere frekvenssvingninger ved ubalanse mellom last og produksjon.
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4.2.3 Batterier

Et batteri er en energilagringsenhet som ofte blir bruk i kombinasjon med solceller,
vindmøller eller andre uregulerbare produksjonsenheter for å lagre overflødig ener-
gi. Det finnes flere ulike batterityper med forskjellige bruksomr̊ader. Blybatterier
(lead acid) og litium-ion batterier er de batteritypene som er mest brukt i marke-
det i forbindelse med blant annet mikronett, elbiler og for lagring av uregulerbar
produksjon.

Blybatterier er relativt billige og godt teknologisk utviklede batterier med en virk-
ningsgrad p̊a 70-90% som t̊alerer “overcharging”. Batteritypen blir brukt i elbiler,
fordi blybatterier kan levere store mengder effekt ved behov. Ulempene ved bly-
batterier er blant annet at de har en kort levetid p̊a rundt 200-800 livssykluser, at
effektiviteten reduseres ved redusert omgivelsetemperatur og at de ikke er egnet for
hurtiglading.

Litium-ion batterier har en høy energitetthet, t̊alerer dype utladninger p̊a opptil
80% av batterikapasiteten og har en virkningsgrad p̊a 80-90%. Denne batteritypen
kan med fordel benyttes i mikronett, da batteriet har en medium lang levetid p̊a 400-
1200 livssykluser som er nødvendig i et mikronett med mange opp- og utladninger
av batteriet [74].

4.3 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT), eller “tingenes internett”, er et IKT-system hvor et stort
antall fysiske enheter, som ofte er utstyrt med sensorer og målere, kommuniserer
med internett og med hverandre. Disse enhetene kan være hverdagslige gjenstan-
der, som for eksempel kjøleskap og varmtvannsberedere, større maskiner som bi-
ler, overv̊akningsutstyr som gassensorer og temperatursensorer og “wearables” som
smarte klokker, briller og liknende [19].

IoT kan ses p̊a som et samlebegrep p̊a teknologier som gjør det mulig å fjernstyre og
overv̊ake enheter gjennom internettet. P̊a denne m̊aten har IoT et stort potensiale
for, for eksempel, energieffektivisering av bygg ved optimalisering av energibruk i
et hjem eller et næringsbygg. I et slik tilfelle vil fysiske enheter kommunisere via
internett med et smart styringssystem som overv̊aker ulike tilstander i bygget (for
eksempel temperaturer) og styrer laster (som ventilasjon, rom- og vannoppvarming)
optimalt ut fra kjente målerdata. AMS (avanserte m̊ale- og styringssystemer) målere
er IoT-tilkoblede enheter som gir informasjon om elektrisitetsforbruk og eventuell
-produksjon (mengde og kvalitet), hos hver sluttkunde. Sluttkunden kan gjennom
HAN-porten f̊a informasjon om sitt forbruk i sanntid. Batterier og ladestasjoner
kan ogs̊a kobles til IoT og et styringssystem for optimal/smart utnyttelse av deres
fuksjoner [75].

Figur 5 viser hvordan mange ulike enheter kan kobles til IoT. Data fra de ulike
enhetene lagres s̊a i nettskyen for videre analyse og behandling av for eksempel et
smart styringssystem.
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Figur 5: Kommunikasjon mellom enheter og nettskyen i IoT [58].

Noen av enhetene tilkoblet IoT er batteridrevet og dermed ikke tilkoblet strømnettet.
Levetiden p̊a disse enhetene kan derfor være en utfordring. En annen stor utfordring
med IoT er informasjonssikkerhet. Hver enhet bør bruke sikre protokoller og ha
tilgangskontroll, som kontrollerer hvem som har tilgang til å styre enhetene og til
enhetens informasjon [19]. Et problem med IoT er at informasjonsmengden fra de
ulike enhetene som lagres i nettskyen kan til sammen bli veldig stor. Analyse av
veldig store eller komplekse datasett krever “Big Data”-behandling. Slike datasett
klarer ikke å bli prosessert av tradisjonelle data-behandlings programvarer.

4.3.1 Smarte styringssystemer

Et smart styringssystem er en type overordnet digital plattform (IKT infrastruk-
tur). Plattformen hjelper distribusjonsnettoperatører å styre nettverket de drifter
p̊a en energieffektiv og optimal måte, gitt at nettet best̊ar av en stor andel distri-
buerte produksjons- og lagringsenheter eller laster som ønskes regulert. Disse digi-
tale styringssystemene benyttes p̊a distribusjonsniv̊a. Slike system kan fungere som
aggregatorer med evne til å styre laster samt bestemme n̊ar distribuerte lagringsen-
heter skal lades opp/ut. Smarte styringssystem kan tilby nettverkstjenester som er
omr̊adebaserte. Det vil si at styringssystemet spesielt har fokus p̊a lokasjonen til de
aggregerte enhetene.

Globalt st̊ar bygg og byggbransjen for ca. 40% av all elektrisk energiforbruk [3], og
følgelig vil smart styring av laster (som varmtvannsbereder, ventilasjon, panelov-
ner osv.) i bygg kunne gi betydelige energibesparelser. Et smart styringssystem vil
ha tilgang til styring av disse lastene for å øke/minke deres effektuttak, eller for å

22



sl̊a dem av etter behov. Et smart styringssystem vil ogs̊a samle data p̊a historiske
effektforbruk fra de ulike lastene og dermed kunne lage prognoser for fremtidig ef-
fektforbruk. Dersom alle de små lastene aggregeres i større grupperinger, er det mulig
å sp̊a effektforbruket til et helt bygg eller en gruppe bygg. P̊a denne måten kan et
smart styringssystem kunne informere et nettselskap om sannsynlige effektbehov for
en kommende periode. Smarte styringssystem kan i tillegg benytte værvarslet for å
kunne sp̊a kommende effektbehov. Det er ogs̊a mulig, i for eksempel en lufthavn med
elektriske fly eller ved en b̊athavn med elektriske ferger, at et smart styringssystem
kan prognosere effektbehov etter fly/b̊atavganger fra de respektive havnene.

Kommuniksasjonsflyten mellom lastene og styringsplattformen skjer p̊a følgende
måte; hver individuelle styrbare enhet er koblet enten tr̊adløst eller via en kabel
til en “gateway”. En gateway er en node som utgjør et grensesnitt mot et annet
nettverk som benytter andre protokoller. Den brukes i sammenkobling mellom ulike
nettverk for telekommunikasjon. Gjennom gateway-en blir data fra de styrbare las-
tene transportert til det skybaserte styringssystemet og vice versa. Styringssystemet
aggregerer s̊a lastene i nettskyen.

Et smart styringssystem kan, i tillegg til å styre laster i et bygg, styre distribuerte
energilagrings- og produksjonsenheter og laster som for eksempel ladestasjoner til
elektriske transportmiddler. Denne funksjonaliteten kan videre bidra til å avlaste
nettet uten at nettselskapet eller TSO involveres. Dette er fordi laster kan betje-
nes direkte fra produksjons- eller lagringsenheter som styringssystemet kontrollerer.
Ladestasjonene, lagrings- og produksjonsenhetene kan kommunisere med styrings-
plattformen direkte, eller gjennom en gateway.

Det nettsky-baserte styringssystemet vil hente informasjon fra meteorologer og AMS-
målere. AMS-data kan brukes til effektutjevning. Det vil være en to-veis kommunika-
sjonsflyt mellom styringssystemet og TSO, nettselskap og kraftleverandør. Fra skyen
vil ogs̊a styringssystemet kunne sende prognoser og fleksibilitetsbud (volum, omr̊ade
og ask-pris) direkte eller via en markedsplass til kraftleverandører, nettselskap eller
TSO. P̊a grunn av nettoperatørenes nøytralitet, kan ikke styringssystemet f̊a tilgang
til sanntidsdata fra nettstasjoner, og dermed kan ikke styringssystemet beregne op-
timal lastflyt eller sanntidskontrollere laster og lagringsenheter for optimal lastflyt i
kraftnettet. Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systemet til nett-
operatøren kan utføre beregninger etter prognoser fra aggregator og bestemme om
den vil benytte seg av den mulige fleksibiliteten.

Figur 6 viser hvordan strukturen til et styringssystem kan være samt hvordan in-
teraksjonen mellom de ulike elementene tilknyttet systemet (varmtvannsbereder,
ventilasjon, romoppvarming ol.) og fleksibilitetskjøpere vil foreg̊a.

23



Figur 6: Eksempelstruktur for et smart styringssystem.

Informasjonsflyt til SCADA

Dersom informasjon skal inn i SCADA, m̊a det skje p̊a en sikker og kontrollert
måte slik at konfidensialiteten og integriteten til informasjonen bevares. Dette vil si
at informasjonen ikke skal kunne bli endret mellom avsender og mottaker uten at
mottaker kan oppdage dette, og at ingen tredjeperson kan utgi seg for å være sender
uten at mottaker kan oppdage dette. Det er ogs̊a viktig at en uautorisert person
ikke har mulighet til å lese (dekryptere) informasjonen samt at informasjonen er
tilgjengelig for SCADA-systemet n̊ar det trengs.

Det blir i denne sammenheng viktig at all informasjon krypteres med en algoritme
som tilbyr et godkjent sikkerhetsniv̊a (minst 128-bits AES, gjerne 256-bits AES),
at informasjonen passerer gjennom en “sluse” som sjekker den for uønsket innhold
og at det blir utført en integritetssjekk p̊a b̊ade sender og informasjon. Det er ogs̊a
viktig at informasjonen ikke sendes inn i SCADA (“push” request), men at SCADA
henter ut informasjonen selv (“pull” request).

24



4.4 Modernisering av samspillet mellom aktører i kraftsys-
temet

I fremtiden kan nettselskap f̊a et ansvar for lokal flaskehalsh̊andtering, beskrevet
under utvidet DSO-rolle i seksjon 3.2.6, som gir et større behov for fleksibilitet i
nettet.

Hvis fleksibilitet og/eller forbrukerfleksibilitet skal kunne benyttes av nettselskap,
bør det komme inn en aggregator eller en 3. parts aktør som kan virke som et
bindeledd mellom nettselskap, kraftleverandører og den aktive kunden. Aggregator
eller 3. parts aktør er konkurranseutsatte aktører som har mulighet til å komme
med nye produkter til kundene [64]. Plassering av aggregator/3. parts aktør i eller
utenfor marked er ikke satt.

Figur 7 er en tilnærmet kopi av figur 2 fra seksjon 3.2, som viser hvordan en 3.
part/aggregator kan inkluderes i det norske kraftsystemet, hvem 3. part/aggregator
kan tenkes å samhandle med samt et forslag til plassering av 3. part/aggregator
utenfor b̊ade monopol og marked.

Figur 7: Aktører involvert i fremtidens kraftsystem og deres interaksjoner [64].
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4.5 Mikronett

Distribuert produksjon kan aggregeres og styres i et omr̊ade med veldefinerte system-
grenser i det som kalles et mikronett. De aggregerte produksjons- og lagringsenhetene
i et mikronett kan benyttes for å betjene en lokal last som ellers ville vært en stor
p̊akjenning p̊a strømnettet, og som muligens ville krevd forsterkninger/utbygging
av strømnettet for å betjene. Et mikronett m̊a kunne opereres b̊ade i Island-mode
(frakoblet fra nettet) eller tilkoblet nettet.

Et mikronett best̊ar som regel av en samling radialer, der laster og distribuerte
produksjons- og lagringsenheter er tilkoblet radialene. Radialene samles i et knute-
punkt som er koblet via enten en bryter, ved bruk av kraftelektronikk, eller en statisk
“switch” til nettet. Koblingspunktet mellom mikronettet og nettet kalles “the Point
of Common Coupling” (PCC). Figur 8 illustrerer en enkel oppbygging av et mikro-
nett, uten radialer, med alle elementer direkte tilkoblet AC-samleskinnen.

Figur 8: Enlinjeskjema for et simpelt mikronett med ES (electrical storage), DG
(Distributed generation), last og en generator [23].

Den høye leveringsp̊aliteligheten til kraftnettet er en grunn til å operere mikronettet
i nettilkoblet-tilstand, ettersom de distribuerte produksjonsenhetene kan ha volatil
produksjonsevne. Nettet vil oppføre seg som en “stiv” kilde og fasilitere stabil drift
av mikronettet. Mikronett blir ofte dimensjonert med ekstra kapasitet i forhold til
den lokale lasten som de distribuerte produksjonsenhetene skal betjene. Den ekstra
produksjonen kan i behovstilfeller injiseres inn i kraftnettet.

Det er nødvendig med kontroll av hver distribuert produksjons- og lagringsenhet.
Dette kan enten være DC-kilder som solceller og batterier eller AC-kilder som vind-
turbiner. Disse kontrolleres med kraftelektronikk, som for eksempel en omformer,
som kobles mellom produksjons-/lagringsenheten og AC-samleskinnen, som PCC-
en er koblet til. Gjennom en omformer kan b̊ade frekvensen, størrelsen og vinke-
len p̊a utgangsspenningen til omformeren kontrolleres, og dermed effektflyten fra
produksjons- eller lagringsenheten inn i systemet [29]. Et sentalt styringssystem vil
kontrollere omformerene for å sikre en sikker og optimal drift av systemet. Et slikt
kontrollsystem kan være sentralisert, desentralisert eller hierarkisk. Et hierarkisk

26



kontrollsystem vil gjerne ha primær- (stabiliserer frekvens), sekundær- (normalise-
rer frekvens) og tertieærkontroll (reparasjoner, balanserer system) [13].

Det er nødvendig med lokal spenningskontroll i individuelle omformere i et mik-
ronett, for å hindre ustabilitet. Dette kan oppn̊as med en Q-V- (reaktiv effekt-
spenning) og en P-f (effekt-frekvens) droop kontroll. P-f-droop kontroll er spesielt
nyttig i omformerene, n̊ar mikronettet opererer i Island-mode, for å fordele lasten
p̊a hver produksjonsenhet slik at frekvensen overholdes [29]. Dersom en feil oppst̊ar i
nettet, kan mikronettet kobles fra, men dersom en feil oppst̊ar i mikronettet n̊ar det
er frakoblet nettet, vil mikronettet måtte stenges ned p̊a grunn av f̊a omkoblings-
muligheter. Et mikronett kan være mer s̊arbart for variabel frekvens enn et stort
distribusjonsnett. Årsaken til dette er at et mikronett har færre reserver å hente fra,
dersom produksjonen stopper eller dersom forbruket overskrider lagret kapasitet.

Frekvensen i et mikronett kan enkelt kontrolleres dersom det har store batterian-
legg med rask respons og små lastvariasjoner. Mikronettet vil heller ikke i dette
tilfellet forstyrre frekvensen i nettet. Hvis det i stedet benyttes en synkrongenera-
tor med store lastvariasjoner til frekvenskontroll, kan det være utfordrende å holde
frekvensen.

Ved en overgang til Island-mode kuttes koblingen til kraftnettet, og den effekten som
før har blitt levert til nettet/trukket fra nettet må n̊a leveres eller produseres internt
i mikronettet. Videre må spenningen og frekvensen reguleres lokalt. Dette kan løses
p̊a ulike måter og i mange tilfeller er det en batteribank som balanserer systemet.
Det er ogs̊a mulig med andre regulatorer som reagerer p̊a endring i spenning, aktiv
effekt, frekvens, reaktiv effekt, osv. Overgang til Island-mode er vanskelig fordi de
ulike regulatorene, frekvensavhengige impedanser og liknende i systemet kan ha en
forstyrrende effekt p̊a hverandre og skape ustabiliteter i mikronettet [27].

Et mikronett kan modelleres som en stiv spenningskilde (kraftnettet) med en kilde-
impedans, kalt forsyningsimpedans. Kortslutningsytelsen bestemmes av hvor stor
denne forsyningsimpedansen er. Lav forsyningsimpedans (som innebærer høy kort-
slutningsytelse) betyr at innmatet strøm til mikronettet ikke for̊arsaker store harmo-
niske spenninger. Ved overgang til Island-mode er det kun spennings- og strømkilder
i mikronettet som bidrar til kortslutningsytelsen, og denne blir da lavere. Dette, samt
eventuelle endringer i resonansfrekvens for den frekvensavhengige impedansen, gjør
at den harmoniske strømmen som blir matet inn fører til andre harmoniske spen-
ninger [27].

Et mikronett m̊a ikke forstyrre nettet ved innkobling. IEEE (Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers) 1547-2018, “Standard for Interconnection and Inter-
operability of Distributed Energy Resources and Associated Electric Power Systems
Interfaces”, har følgende forslag til forbehold ved tilkobling av et mikronett til kraft-
nettet:

• The micro-grid must “not actively regulate the voltage at the PCC.”

• The grounding approach chosen for the local area power and energy system
must not create over voltages that exceed the ratings of the equipment con-
nected to the main grid. It must not affect ground fault protection coordination
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in the main grid.

• The distributed resources in the microgrid must be able to parallel with the
main grid “without causing voltage fluctuations at the PCC greater than ±5%
of the prevailing voltage level of the area electric power system (EPS) at the
PCC” and flicker must be within acceptable ranges.

• The microgrid must not energize the main grid when the main grid is not
energized.

• A visible-break isolation device must be located between the main grid and a
DR unit only when required by the main grid provider practices.

• The interconnection system must meet applicable surge and EMI standards.

• A microgrid must “not inject dc current greater than 0.5% of the full rated
output current” at the PCC [66].

Et “Synchroscope” er et instrument som kan brukes til å m̊ale fasevinkelen mellom
to elektriske AC-systemer. Ved innkobling av et mikronett til et strømnett, må de
to systemene ha samme frekvens og et Synchroscope kan benyttes for å detektere
om de to systemene er i fase med hverandre.

4.5.1 Konsesjonsplikt for etablering av et mikronett

For å etablere et mikronett trengs konsesjon i henhold til energiloven, som beskrevet
i seksjon 3.2.2. Et mikronett, som skal levere strøm inn p̊a det overliggende nettet,
kan klassifiseres som en plusskunde eller en kraftprodusent. For å drifte et mikronett
er omsetnings- og anleggskonsesjon de aktuelle konsesjonene som må vurderes [59].

I energiloven, § 3, st̊ar det følgende: “Anlegg for produksjon, omforming, overføring
og fordeling av elektrisk energi, kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon. Det
samme gjelder ombygging eller utvidelse av best̊aende anlegg” [34].

Det m̊a søkes om konsesjon for å bygge et nytt elektrisk anlegg, det vil si det trengs
anleggskonsesjon for å bygge et mikronett. Nettselskap har omr̊adekonsesjon innen-
for et gitt omr̊ade og trenger ikke å søke om anleggskonsesjon for å bygge og drifte
anlegg (p̊a inntil 22 kV), som er nødvendig for å distribuere elektrisk energi innenfor
sitt konsesjonsomr̊ade [59].

Omsetningskonsesjon trengs kun dersom mikronettet skal opereres som en kraft-
leverandør og/eller -produsent. Da trengs b̊ade anleggs- og omsetningskonsesjon.
Omsetningskonsesjon vil ikke trenges dersom mikronettet skal levere elektrisk ener-
gi som en plusskunde, alts̊a opp til 100 kW [59].

Et mikronett kan være koblet til distribusjonsnettet eller regionalnettet, avhenging
av størrelsen p̊a mikronettet. Små mikronett kan fungere som plusskunder, da de
ikke må være koblet til et høyt spenningsniv̊a. Det kan være problematisk for en
plusskunde å være koblet til et høyt spenningsniv̊a, fordi strømmen som mikronettet
leverer til strømnettet må nødvendigvis være svært lav for å ikke overskride 100 kW-
grensen. Store mikronett vil sannsynligvis være koblet til et høyt spenningsniv̊a, p̊a
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grunn av høye effektbehov innad i mikronettet og potensielle flaskehalser i PCC ved
overføring mellom strømnettet og sluttbrukere i mikronettet. Dersom spenningen p̊a
samleskinnen tilkoblet PCC innad i mikronettet er lav, og PCC er koblet til et høyt
spenningsniv̊a p̊a strømnettet, m̊a det installeres en stor og kostbar transformator
mellom samleskinnen og PCC, for å justere mellom spenningsniv̊aene til mikronettet
og kraftnettet.

4.6 Lokale energisamfunn

Et lokalt energisamfunn er et type system der vanlige konsummenter eier distribu-
erte lagrings- og/eller produksjonsenheter og benytter disse aktivt til å bist̊a eget
energikonsum og/eller levere elektrisk energi til nettet. Det finnes enda ikke en klar
og universell definisjon av begrepet “lokalt energisamfunn”, men i en rapport for
NVE foresl̊ar Multiconsult og THEMA Consulting Group følgende kriterier som
skal gjelde for at et system skal kunne kalles et lokalt energisamfunn:

Samfunnet skal best̊a av minst tre deltakere (for eksempel privatboliger) og det bør
være mulig med flerveis effektflyt innad i samfunnet. Det må eksistere en form for
lokalt energistyringssystem. Sluttbrukere i systemet m̊a ha en aktiv rolle i systemet
og deltakerene, samt de distribuerte enhetene deltakerene besitter, må være lokalisert
innenfor et veldefinert omr̊ade [24].

Lokale energisamfunn kan bidra til å avlaste nettet, og dermed redusere behovet for
investeringer og forsterkninger av nettet i omr̊adet energisamfunnene befinner seg
i. Det er ogs̊a mulig at lokale energisamfunn skal kunne bist̊a nettselskapene med
fleksibilitet.

4.6.1 Konsesjonsplikt for etablering av et lokalt energisamfunn

Dersom et lokalt energisamfunn skal fungere som distribusjonsansvarlig for de lokale
kundene/sluttbrukerene, trenger det b̊ade omr̊adekonsesjon for det omr̊adet det loka-
le energisamfunnet omfatter samt omsetningskonsesjon. Det lokale energisamfunnet
vil dermed ha de samme pliktene som en distribusjonsnettansvarlig (nettselskap)
ville hatt ovenfor sluttbrukerene i dette omr̊adet. NVE har ikke godtatt en slik ord-
ning for lokale energisamfunn, da det i følge energiloven kun er nettselskap som kan
ha omr̊adekonsesjon [24].

Dersom et lokalt energisamfunn skal eie en elektrisk installasjon med spenningsniv̊a
over 1 kV AC eller 1,5 kV DC, må de ha anleggskonsesjon eller omr̊adekonsesjon.
Et lokalt energisamfunn som eier en produksjonsenhet er ogs̊a pliktet til å ha om-
setningskonsesjon, med unntak av vindturbiner p̊a land med mindre enn 1 MW
kapasitet, med mindre installasjonen omfatter fem eller flere vindturbiner [24]. Om-
setningskonsesjon er ogs̊a p̊akrevd dersom det lokale energisamfunnet har mer enn en
kunde bak tilknytningspunktet eller hvis de skal selge energi tilbake til nettselskapet
utover 100 kV.
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5 Fleksibilitet

Fleksibilitet kan teoretisk sett bli benyttet p̊a alle spenningsniv̊a for å opprettholde
balansen mellom produksjon og forbruk. I kombinasjon med smartere drift, kan
fleksibilitet p̊a distribusjonsniv̊a potensielt ogs̊a benyttes til å blant annet redusere
tap i nettet, øke leveringssikkerheten, forbedre spenningskvaliteten og hindre eller
utsette kostbare investeringer i kraftnettet. Denne seksjonen tar for seg mulighetene
og utfordringene ved fleksibilitet i distribusjonsnett, ogs̊a kalt forbrukerfleksibilitet,
samt ulike forretningsmodeller for fleksibilitet.

5.1 Fleksibilitet i distribusjonsnett: Forbrukerfleksibilitet

Tradisjonelt sett har fleksibilitet blitt benyttet som et redskap i transmisjonsnettet
for å bevare frekvensen ved primært å justere produksjon etter forbruk. Frekvensen
kan ogs̊a bevares ved å justere forbruk etter produksjonen p̊a transmisjonsniv̊a, men
denne metoden blir kun benyttet i kritiske situasjoner. Den økende trenden med de-
sentralisert, fornybar og ofte ukontrollerbar energiproduksjon, gjør det vanskeligere
å regulere produksjonen p̊a transmisjonsniv̊a for å oppn̊a balanse mellom produk-
sjon og forbruk. Derfor vil en endring i forbruket, og eventuelt produksjonen, p̊a
distribusjonsniv̊a kunne være nødvendig for å bevare balansen. En forbruker, p̊a dis-
tribusjonsniv̊a, sin evne til å endre sitt energiforbruk, og/eller eventuell produksjon,
p̊a kort eller mellomlang sikt blir i denne rapporten definert som forbrukerfleksibi-
litet [35, 64].

I denne rapporten skilles det mellom fleksibilitet og forbrukerfleksibilitet i s̊a m̊ate
at fleksibilitet er endring av forbruk eller produksjon ved alle spenningsniv̊a som
følge av et signal (pris- eller aktiveringssignal), mens forbrukerfleksibilitet er endring
av forbruk, og/eller eventuell produksjon, p̊a distribusjonsniv̊a som følge av, for
eksempel, prisendringer.

Forbrukerfleksibilitet kan benyttes av nettselskap ved anstrengte situasjoner i nettet.
Kjøp av forbrukerfleksibilitet fra lokale tilbydere, i form av lastflytting eller kjøp av
lokalprodusert energi, vil i kombinasjon med smartere drift potensielt kunne utsette
nettinvesteringer samt gi reduserte tap i kraftnettet.

Figur 9 viser en oversikt over ulike strategier for å utnytte forbrukerfleksiblitet knyt-
tet til last. Strategiene inkluderer lastreduksjon, lastøkning, lastflytting og effektivi-
sering. De tre første strategiene bidrar til en utjevning av forbruket, mens effektivi-
sering parallellforskyver forbrukskurven nedover slik at forbruket blir redusert, men
forbrukskurven beholder sin profil.
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Figur 9: Strategier for utnyttelse av forbrukerfleksibilitet [9].

5.1.1 Tilbydere av forbrukerfleksibilitet

P̊a distribusjonsniv̊a finnes det flere aktører som kan tre inn som fleksibilitetstil-
bydere i et fleksibilitetsmarked. Mengden fleksibilitet som kan tilbys avhenger av
effektuttaket fra, eller produksjonen til, fleksibilitetstilbyderen samt hvor mye av
dette tilbyderen kan stille til disposisjon.

Næringskunder

Aktører med moderate effektbehov, for eksempel næringskunder, blir gjerne for-
synt fra distribusjonsnettet om effektuttaket ikke er for høyt. Disse aktørene har
potensiale til å kunne tilby betydelige mengder forbrukerfleksibilitet i form av, for
eksempel, flytting av uprioriterte laster. Hva som blir definert som en uprioritert
last, vil avhenge av hvilken type industri/næring det er snakk om.

Lokale produsenter, plusskunder

Aktører som produserer og har lagringsmulighet for fornybar kraft, i hovedsak til
eget forbruk, kan mate inn elektrisk energi p̊a distribusjonsnettet. Denne typen for-
brukerfleksibilitet kan redusere overføringstap, da kraft kan overføres til nærliggende
forbrukere i tillegg til at belastning p̊a forsyningsnettet til det bestemte omr̊adet blir
redusert.

Batteribanker, lokal lagring

Batteribanker er energilagringsenheter som kan plasseres hensiktsmessige steder
i nettet for å kunne tilby strøm lokalt. De kan lades opp n̊ar effektforbruket i
omr̊adet er lavt/strømprisen er lav og kan avgi effekt n̊ar effektforbruket i omr̊adet
er høy/strømprisen er høy. En batteribank vil i prinsippet ha samme funksjon som
en lokal produsent med lagring, ved at de begge kan levere energi lokalt. Forskjellen
mellom dem er at batteribankene ofte kan tilby en høyere kapasitet til det lokale
nettet samt at batteribanken ikke leverer kraft til eget forbruk, men kun ut til nettet.
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Aggregerte tilbud

Det finnes flere sluttkunder p̊a distribusjonsnettet som kan tilby flytting, reduksjon
eller utkobling av uprioritert last i ulik størrelsesorden og til ulike tidspunkt. Disse
tilbudene kan aggregeres opp ved hjelp av en aggregator, som beskrevet i seksjon
3.2.7, slik at tilbudet til nettselskapet om fleksibilitet er stort nok. Husholdninger,
plusskunder og næringskunder med lavere effektuttak er eksempler p̊a forbrukere
som kan tilby forbrukerfleksibilitet som kan aggregeres.

Husholdninger har et forholdsvis lavt effektforbruk, men til gjengjeld er hushold-
ninger en mer homogen gruppe som gjør det mulig å utføre de samme tiltakene
hos flere kunder [65]. Dette gjør at det totale tilbudet til fleksibilitetsmarkedet blir
stort nok, n̊ar flere husholdninger i samme omr̊ade stiller seg til disposisjon i et
fleksibilitetsmarked.

5.1.2 Kjøpere av forbrukerfleksibilitet

Nettselskap og kraftleverandører kan være interesserte i å kjøpe fleksibilitet i distri-
busjonsnettet. Overgangen til mer fornybar og distribuert produksjon samt innføring
av nye effektkrevende laster, som elektriske kjøretøy, gir større svingninger i b̊ade
produksjonen og forbruket av kraft. Nettselskap kan kjøpe forbrukerfleksibilitet for
å jevne ut belastningen p̊a distribusjonsnettet og dermed redusere overføringstap.
Mens kraftleverandører kan kjøpe fleksibilitet for å redusere egen ubalanse, i forhold
til sin portefølje [9].

5.1.3 Tilrettelegging for forbrukerfleksibilitet

En forutsetning for at tilgjengelig fleksibilitet i nettet skal kunne utnyttes, er at de
riktige verktøyene er p̊a plass. Det trengs verktøy slik at en forbruker/aktør kan
endre p̊a forbruket sitt automatisk gitt et aktiveringssignal. Videre er det behov
for verktøy som gjør det mulig for en forbruker å sende inn mengde tilgjengelig
fleksibilitet til for eksempel en aggregator eller et nettselskap, slik at de skal f̊a en
oversikt over tilgjengelig fleksibilitet. Fleksibilitetstilbydere bør ogs̊a kunne legge inn
tilbud i ulike kategorier basert p̊a hvilke tilbud de ønsker skal innløses først.

Videre trengs det et program som nettselskapet kan bruke for å kunne beregne
optimal lastflyt basert p̊a de tilgjengelige fleksibilitetstilbudene. Nettselskapene m̊a
ogs̊a ha oversikt over n̊aværende belastninger i lavspentnettet, p̊a b̊ade nettstasjoner
og overføringslinjer/-kabler.

AMS-m̊aler

I løpet av 2019 skal alle husholdninger, med f̊a unntak, være utstyrt med en AMS-
måler. Næringskunder med høye effektuttak (>100.000 kWh per år) har allerede
hatt et p̊abud i flere år om å ha en liknende strømmåler. AMS-måleren gir sann-
tidsinformasjon om forbruket og eventuell produksjon hos kunden, samt at den kan
gi varsler ved feil. Nettselskap f̊ar tilsendt informasjon om forbruket til kundene fra
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AMS-måleren. Hvilken informasjon nettselskapet har tilgang til avhenger av kom-
munikasjonsløsningen mellom målerene og nettselskapet. Nettselskap som kommu-
niserer med m̊alerene gjennom mobilnett, ved å installere simkort i målerene, kan
f̊a tilsendt data hver time med forbruket som har vært i den timen. Kommunikasjo-
nen mellom AMS-måleren og nettselskapet gjennom mobilnettet gjør det ogs̊a mulig
for nettselskapet å “streame” forbruket til kunden. Dette vil si at nettselskapet f̊ar
tilgang til sanntidsforbruket til kunden. Streaming av forbruket til spesifikke kun-
der vil kun bli utført dersom nettselskapet har en spesifikk grunn for å gjøre dette.
Årsaker til å streame en kunde kan være at kunden opplever spenningsproblemer,
at kunden sliter med hyppige jordfeil eller liknende.

Nettstasjoner med m̊aling

I en nettstasjon kan det installeres utstyr for å måle last-/effektflyt inn og ut
av nettstasjonen p̊a b̊ade lavspent- og høyspentsiden. ComPass B er et eksempel
p̊a en komponent som kan brukes p̊a høyspentsiden, mens nettanalysator CVM-
C10/CVM-mini er to eksempler p̊a komponenter som kan brukes p̊a lavspentsiden
av nettstasjonen. Målerene gir ut sanntidsdata om forbruk, effekttopper og ledig
kapasitet i nettet tilkoblet den bestemte nettstasjonen [4].

I en nettstasjon kan det ogs̊a installeres temperaturm̊alere som kan m̊ale tempera-
turen i transformatoroljen samt temperaturen i rommet. Videre kan det installeres
en AMS-måler til registrering av jordfeil.

Måleresultatene fra nettstasjonene kan brukes til å estimere b̊ade tilstandsutvikling
og restlevetid, slik at det kan tas bedre beslutninger om vedlikehold og fornyelse
[64]. Alle m̊aledataene blir sendt til SCADA-systemet til nettselskapet.

Fjernstyrte nettstasjoner

Nettselskap som har fjernstyrte nettstasjoner, som kan forsynes fra to eller flere
transformatorstasjoner, kan enkelt og raskt endre p̊a bryterkoblinger fra driftsen-
tralen for å skifte forsyningspunkt. Denne funksjonen gjør det mulig å optimalisere
lastfordelingen p̊a transformatorstasjonene samt redusere belastningen p̊a nettet.
Fjernstyrte nettstasjoner kan ogs̊a ha flere forsyningsveier fra den samme transfor-
matorstasjonen. I slike nettstasjoner kan innmatingspunket raskt byttes for å bla.
redusere overføringstap hvis f.eks. lasten p̊a den ene radialen er mye høyere enn p̊a
den andre.

Aggregator og smarte system

Det kan være behov for en aggregator som samler inn fleksibilitetstilbud fra fle-
re tilbydere og leverer dette som et større tilbud til for eksempel et nettselskap.
Aggregator-rollen er nærmere beskrevet i seksjon 3.2.7.

Fleksibilitetstilbydere, som husholdninger og næringskunder, må ha et styringssys-
tem som avgir og mottar signaler i forhold til hvilke fleksibilitetstilbud kunden kan
komme med, samt at systemet iverksetter tiltakene som trengs for å kunne utføre
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aksepterte tilbud. Styringssystemet vil bruke informasjon fra HAN-porten p̊a AMS-
måleren og ut fra dette vil systemet styre forbruket til blant annet uprioriterte
laster.

B̊ade aggregatoren og nettselskapet har behov for et dataprossesseringssystem som
kan behandle de nye dataene. Aggregatoren trenger blant annet et system som kan
motta informasjon fra fleksibilitetstilbydere og -kjøpere, mens nettselskapet trenger
et system som kan motta informasjon om fleksibilitetstilbud samt beregne om det
lønner seg å kjøpe fleksibilitet.

5.1.4 Insentiver for å redusere effektforbruk

Husholdninger og næringskunder trenger insentiv for å skulle redusere eller flytte
sitt effektforbruk under anstrengte situasjoner i nettet. En m̊ate å p̊avirke kundenes
effektforbruk er gjennom bruk av prissignaler.

En kunde som bruker strøm må betale en pris for strømmen som brukes til en
kraftleverandør, samt at kunden må betale nettleie til det lokale nettselskapet som
transporterer strømmen [54]. Hvilken kraftleverandør og strømavtale som benyttes
er valgfritt for kunden, mens nettselskapet bestemmes ut fra omr̊adet kunden bor i.
De vanligste typene av strømavtaler i Norge er spotpris, standard variabel pris og
fastpris [61].

Med en spotprisavtale tas det utgangspunkt i prisen per kWh fra kraftbørsen Nord
Pool og legges p̊a et p̊aslag. Spotprisen fastsettes dagen før og baseres dermed p̊a
forventet produksjon og forbruk. Høy etterspørsel etter strøm vil kunne gi høye
kraftpriser, mens lav etterspørsel kan gi lave kraftpriser. Kunder som betaler spotpris
vil dermed m̊atte betale mer for strømmen, n̊ar kapasiteten i nettet er lav. Avtale
om spotpris vil dermed kunne insentivere kunder til å ha et lavere forbruk n̊ar det
er lite ledig kapasitet i nettet [38].

NVE har lagt frem et forslag om innføring av effekttariff i nettleien for den enkelte
strømkunde [50]. Der foreslo NVE en ordning hvor kundene skal abonnere p̊a effekt,
og hvor forbruk utover valgt abonnement medfører økte kostnader. Innføring av
effekttariff kan ogs̊a være en måte å styre effektforbruket til kunder gjennom pris.

5.1.5 Nytteverdi av forbrukerfleksibilitet

Fleksibilitet har en positiv innvirking p̊a kraftsystemet, da fleksibilitet kan åpne for
nye, effektive og kostnadsbesparende løsninger for involverte aktører, som igjen vil
kunne gagne samfunnet.

Nettselskap

Nettselskap kan nyttiggjøre seg av fleksibilitet og forbrukerfleksibilitet for å redusere
maksimalbelastningen p̊a regional- og distribusjonsnettet ved å f̊a et mer utjevnet
forbruk. Den reduserte belastningen p̊a nettkomponenter, samt at det blir færre
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timer med overbelastning, vil kunne forlenge komponentenes levetid og redusere tap
i overføringsnettet. Dette vil kunne føre til at investeringer i nettet kan utsettes, b̊ade
pga. økt levetid p̊a komponenter og pga. at kapasiteten i nettet blir bedre utnyttet.
P̊a denne måten kan utnyttelse av fleksibilitet være et midlertidig alternativ til
nettinvesteringer.

Utnyttelse av fleksibilitet kan øke leveringssikkerheten, da det blir færre utfall grun-
net overbelastning av kraftkomponenter som transformatorer, høyspent- og lavspent-
nett. Videre kan fleksibilitet bidra til å ivareta spenningskvaliteten, da forbruket blir
mer utjevnet [64].

I ekstraordinære tilfeller med stor mangel p̊a kapasitet kan OED erklære kraftrasjo-
nering. Kraftrasjonering innebærer tvungen reduksjon av forbruk [51]. Ved en slik
rasjoneringssituasjon kan fleksibilitetsporteføljen bli brukt til å innfri rasjonerings-
forpliktelsen [9].

Nettselskap m̊a dimensjonere nettet etter de høyeste topplasttimene. I og med at
utnyttelse av fleksibilitet kan utsette nettinvesteringer, da de høyeste topplasttimene
blir lavere enn det de ville ha vært uten denne utnyttelsen, kan det tenkes at flek-
sibilitet kunne ha blitt benyttet som et permanent alternativ til nettinvesteringer.
Fra en masteroppgave ved Universitetet i Agder, har det blitt sitert følgende fra en
arbeidstaker ved Agder Energi Nett:

Ved dimensjonering av komponenter i regionalnettet bør ikke forbruker-
fleksibilitet inng̊a, heller ikke i fremtiden. N̊ar vi dimensjonerer nettet
må vi ogs̊a ta høyde for eventuelle feil som kan oppst̊a, og at nettet i
størst mulig grad skal kunne h̊andtere disse. En tenkelig feil er at kom-
munikasjonssystemet som styrer forbrukerfleksibiliteten svikter. Dersom
det er dimensjonert etter å ha tilgjengelig forbrukerfleksibilitet, men at
en ikke f̊ar aktivert denne, kan det da oppst̊a overbelastning og utfall [8].

Basert p̊a sitatet over, vil ikke fleksibilitet kunne erstatte behov for oppgraderinger
i regionalnettet. Likevel kan utnyttelse av fleksibilitet kunne gi billigere nettinves-
teringer, dersom det p̊a sikt vil resultere i mer lønnsom nettdrift som følge av, for
eksempel, at komponenter blir mer avanserte, men beholder prisniv̊aet. Det er ogs̊a
mulig at en opplever en reduksjon i effektbehov for et omr̊ade hvor fleksibilitet be-
nyttes, og at nettinvesteringer vil vise seg å være unødvendige i slike omr̊ader.

Forbrukere

Ved innføring av effekttariff, kan sluttbrukere spare penger p̊a å jevne ut forbruket
sitt. Hvis de ikke reduserer effekttoppene sine, m̊a de enten abonnere p̊a en høy
effekt, som er kostbart, eller betale dyrt for timene med overforbruk utover abonnert
effekt. Videre vil sluttbrukere kunne f̊a en redusert nettleie ved at nettselskapet
benytter seg av fleksibilitet, hvis dette medfører at nettselskapet kan utsette eller
unng̊a investeringer. Årsaken til dette er at det er nettkundene som betaler for
utgiftene til nettselskapet gjennom nettleia.

Kunder som har en spotprisavtale med kraftleverandøren, forklart i seksjon 5.1.4, vil
kunne spare penger ved å flytte forbruket sitt bort fra de timene med høy belastning
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p̊a nettet. I timene med høy etterspørsel vil strømprisen være høyere enn i timene
med lav etterspørsel.

Sluttbrukere har ogs̊a mulighet til å tjene penger ved å selge fleksibilitet, dersom
salg av fleksibilitet er mer gunstig enn å tilpasse seg prissignalene fra det potensielle
effektleddet i nettleia [26].

Kraftleverandører

For en kraftleverandør vil fleksibilitet kunne gi grunnlag for utvikling av nye pro-
dukter og forretningsomr̊ader [65], hvis en kraftleverandør trer inn som en type
aggregator. I tillegg vil bruk av fleksibilitet gjøre det enklere for kraftleverandører å
ta bukt med egen ubalanse.

5.1.6 Hinder for forbrukerfleksibilitet

For at det skal kunne oppst̊a et marked for fleksibilitet, m̊a alle involverte aktører
oppn̊a en eller annen type gevinst ved å enten kjøpe, selge eller aggregere fleksibilitet.
Det må være lønnsomt for en aktør å involvere seg i et mulig fremtidig fleksibilitets-
marked, for at aktøren skal ha insentiv til å delta. I dag er det flere barrierer som
stenger for dannelsen av et fleksibilitetsmarked. Disse barrierene kan kategoriseres
som tekniske, økonomiske eller regulatoriske.

Tekniske barrierer

AMS-målerene som har blitt installert i norske husstander er ikke alle fra den samme
leverandøren. Kamstrup, Aidon og Nuri er tre ulike leverandører av AMS-målere,
som nettselskap i Norge har valgt å installere [41]. For å kunne styre enkeltlaster,
trengs det mer utstyr enn kun en AMS-måler. Den manglende standardiseringen p̊a
utstyr som kan kobles til AMS-måleren, gjør at de ulike leverandørtypene kan levere
utstyr som kun er kompatibelt med sin AMS-måler.

Flere sluttbrukere har gjerne ikke noe interesse av, eller stiller informasjonssikker-
hetsspørsmål til, å skulle benytte seg av dette ekstrautstyret, som gjør det mulig for
kunden å kunne tilby forbrukerfleksibilitet til et potensielt marked. Kundene kan
være bekymret for at informasjon om dem som kunde, samt om deres forbruk, skal
komme i feil hender og bli misbrukt. I et potensielt fleksiblitetsmardet med flere
involverte aktører, vil det være utfordringer knyttet til informasjonsdeling mellom
de ulike aktørene samt begrensninger tilknyttet det å sikre personvern og data [71].

Økonomiske barrierer

Noen må betale for det nødvendige ekstrautstyret som skal installeres hos forbru-
keren, som er nødvendig for å skulle tilgjengeliggjøre kundens fleksibilitet. Før en
eventuell effekttariff blir innført vil besparelsen p̊a å flytte forbruket være liten, da
spotprisen p̊a strøm i Norge varierer s̊a lite i løpet av døgnet. Dermed vil ikke kun-
den selv ha noe økonomisk insentiv til å skulle g̊a til innkjøp av ekstrautstyr til
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strømmåleren, n̊ar det har en s̊a svinnende gevinst. I seksjon 3.2.7 ble det sagt at
sluttbrukerne skal kompenseres for sine utgifter for kjøp av ekstrautstyr, som for
eksempel et styringssystem, som tilgjengeliggjør kundens laster for en aggregator.
Hvem som skal ta denne kostnaden er ikke bestemt, men det er klart at en slutt-
bruker ikke vil være interessert i å skulle betale for dette selv dersom kunden ikke
tjener noe p̊a investeringen.

Regulatoriske barrierer

Dagens regelverk legger ikke opp til at det skal være en aggregator i markedet.
De fleste reservermarkedene er tilrettelagt for produsenter og ikke forbrukere [9].
Dermed må regelverket endres slik at aggregator f̊ar innpass. Det er utfordrende å
endre p̊a regelverket uten at andre involverte aktører p̊a en eller annen måte blir
negativt berørt.

Et nettselskap vil, med dagens lover og forskrifter, tape penger p̊a å skulle kjøpe
fleksibilitet fra tilbydere. Årsaken til dette er at kostnaden ved å kjøpe fleksibilitet
blir regnet som en driftskostnad. Hvis et nettselskap for høyere driftskostnader, blir
det regnet som et mindre effektivt nettselskap og vil kunne komme d̊arlige ut i
sammenlikningen med de andre nettselskapene. Dette medfører at nettselskapet vil
tjene mindre penger. Dersom nettselskapet velger å investere i nettet i stedet for
å benytte seg av fleksibilitet, vil kostnadene knyttet til investeringen bli dekket av
inntekstrammen, som beskrevet i seksjon 3.2.5. Regelverket må derfor endres slik at
det blir mer gunstig for nettselskap å benytte seg av fleksibilitet.

Hvis en aggregator skal selge fleksibilitet til et nettselskap, er aggregatoren avhengig
av fleksibilitetstilbydere. Det kan tenkes at aggregator vil inng̊a en avtale, kontrakt,
med fleksibilitetstilbyderne, som blant annet sier noe om konsekvensene ved ikke-
levert avtalt fleksibilitsmengde. Hvor lenge skal en slik kontrakt være bindende?
Hvilke konsekvenser har det dersom tilbyderen ikke klarer å levere? Det dukker opp
flere spørmål som ikke har noen klare svar enda. I seksjon 3.2.7 ble det foresl̊att
at aggregatoren kan bli kompensert av tilbyderene, dersom de ikke klarer å levere
avtalt mengde fleksibilitet. Akkurat hvordan disse utfordringene skal løses er under
diskusjon.

5.2 Forretningsmodeller for fleksibilitet

Et hinder for å innføre fleksibilitetstrading i nettet mellom en aggregator og DSO 1,
TSO eller en kraftleverandør er at det per i dag ikke eksisterer en veletablert mar-
kedsmodell for denne type handel. Handel av fleksibilitet kan tenkes å foreg̊a enten
via en markedsplass, eller direkte mellom en aggregator og en kjøper. NODES, utvik-
let av Nord Pool og Agder Energi, er et eksempel p̊a en slik markedsplass. Handel av
fleksibilitet er et nytt konsept i kraftnettet og derfor eksisterer det ikke mye erfaring
blant aktørene i forhold til hvordan de ulike markedsmodellene fungerer i praksis.
Utprøving av disse markedsmodellene blir da nybrottsarbeid.

1I kapittel 5.2, og dets seksjoner, vil bruk av DSO-begrepet innebære DSO med en utvidet
DSO-rolle, som beskrevet i seksjon 3.2.6.

37



5.2.1 Bilaterale avtaler

Bilaterale avtaler, mellom to parter, kan være et første steg mot en markedsplass for
fleksibilitet. Avtaler om tilgjengeliggjøring av fleksibilitet kan inng̊as direkte mellom
kunde og DSO eller gjennom en aggregator. Avtalene kan være om fleksibilitet i form
av flytting av last og muligens leveranse av produksjon fra lagringsenheter. Disse pro-
duktene kan standardiseres slik at de blir enkle å implementere for private småskala
sluttbrukere. Med standardiserte produkter blir det enkelt å tilgjengeliggjøre flek-
sibilitet, og avtalene kan signeres for lengre perioder for å øke forutsigbarheten for
DSO. Derimot kan det bli vanskelig for DSO å dokumentere sin nøytralitet i denne
modellen [9].

5.2.2 Integrasjon mot eksisterende marked

De eksisterende reservemarkedene (RK og RKOM) og day-ahead-/intradaymarkedene
kan utvides for å tilrettelegge for at en DSO ogs̊a kan delta.

Felles reservemarked

Dersom reservemarkedet åpnes for DSO-er, vil det følgelig eksistere mer enn en
kjøper av fleksibilitet p̊a markedsplassen. Budene fra aggregator inn i reservemar-
kedet vil være omr̊adespesifikke, og dermed blir konkurransen i hovedsak mellom
TSO og omr̊adets DSO. Aggregator må oppgi informasjon om den geografiske be-
liggenheten til de distribuerte produksjons- og lagringsenhetene, fordi DSO vil kun
kjøpe bud i sitt eget konsesjonsomr̊ade. Dette vil kreve en annen tilrettelegger av
markedsplassen enn TSO, som er det som benyttes i dag, for å sikre nøytraliteten
til DSO og TSO. En slik markedsmodell skaper ogs̊a konkurranse p̊a kjøpersiden,
og dermed antakelig høyere effektivitet og mer korrekt prising [9].

I en markedsmodell med felles reservemarked vil aggregator legge inn bud i RKOM
(volum, omr̊ade og ask-pris), og kjøpers (TSO eller DSO) høyeste budpris f̊ar op-
sjonen og setter opsjonsprisen. Ved kjøp av opsjonen betales opsjonspris, mens ved
aktivering betales aktiveringspris (i regulerkraftmarkedet, RKM) av budet i tillegg.
Forpliktelsen i RKOM fordrer at aktørene ligger inne med anmelding eller et bin-
dende bud i spotmarkedet, og at de gir et bindende bud om reduksjon i forbruket
som kan utløses p̊a kort varsel i RKM [9].

Felles reservemarked med sekvensiell klarering, DSO-TSO

Her tenkes det at den samme markedsmodell som i avsnittet ovenfor benyttes, men
med en sekvensiell avrop av bud der DSO avroper sitt bud før TSO. Opsjonsprisen
kan da settes etter høyeste aksepterte bud eller TSO-ens høyeste aksepterte bud,
og marginalpris blir bestemt av totalt avropt volum. Nøytralitet ivaretas i denne
modellen, gitt at DSO ikke har fritt innsyn i budlistene i RKOM/RK [9].
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Felles markedsplass med day-ahead-/intradaymarkedene

Dersom det legges til rette for kjøp av fleksibilitet i intradaymarkedet, kan en langt
større grad av utbalansering før balansemarkedene RK og RKOM muliggjøres. Dette
krever gode prognoser og oppdatert informasjon om forbruk og lagring, helst sann-
tidsmåling. Aggregator med ledig fleksibilitet vil plassere bud med volum, omr̊ade
og ask-pris i intradaymarkedet Elbas, og kjøpers høyeste aksepterte bud setter pri-
sen. Budene i Elbas er omr̊adespesifikke og følger Nord Pool sine prisomr̊ader. DSO
vil følgelig kun kjøpe bud i sitt eget konsesjonsomr̊ade, og vil kun handle i Elbas
dersom prisene er lavere enn alternativkostnaden, som kan være overbelastning av
nettet og eventuelt KILE [9].

Ulemper med fleksibilitetshandel i intradaymarkedet vil være at man ikke har opsjons-
eller reservasjonsmekanismer som gjør DSO i stand til å kunne planlegge tilstrekkelig
for det neste døgnet. Enfo Consulting anbefaler derfor at om day-ahead-/intraday-
markedene skal benyttes for fleksibilitetshandel, er det nødvendig med et reserve-
marked i tillegg for å sikre reserver lenger frem i tid [9].

5.2.3 Separate markedsplasser for fleksibilitet

Ved etablering av separate markedsplasser for DSO, vil den kunne balansere sitt
konsesjonsomr̊ade og lokale flaskehalser. Et forslag er at reserver handles b̊ade p̊a
reservemarkedet (kun tilgjengelig for TSO), og separate DSO-fleksibilitetsmarkeder,
avhengig av tilknytningspunkt/volum eller andre faktorer. DSO-fleksibilitetsmarkeder
kan for eksempel ha en begrensning p̊a 25 MW. Budene til DSO-fleksibilitetsmarkedene
må inneholde informasjon om nettomr̊ade.

Lokale DSO-fleksibilitetsmarkeder

I denne modellen kan man se for seg at det etableres egne lokale DSO-markedsplasser
for handel med fleksibilitet. Transparente prosesser og offentliggjøring av volum og
priser er sentralt. Det er uansett vesentlig at det er en kommunikasjon mellom DSO
og TSO, slik at partene har informasjon om aktive tiltak motparten planlegger å
gjennomføre.

I denne modellen vil DSO først legge ut forespørsel etter fleksibilitet p̊a markedsplas-
sen. Aggregator aggregerer s̊a opp porteføljene for å matche disse opp mot DSO-en
sitt behov, for å s̊a svare med et tilbud p̊a DSO-markedsplassen. DSO utfører last-
flytanalyser for å se om tilgjengelig fleksibilitet er tilstrekkelig, og om prisene st̊ar i
stil til alternativkostnadene (overbelastning og KILE). I oppgjørsfasen etter aktivi-
sering av fleksibilitetsressursene, innhenter DSO måleverdier fra AMS og laster dem
opp i Elbas. Disse blir sammenliknet med aggregators egen data p̊a hvilke laster som
har blitt styrt av aggregatoren i en periode med leveranse av fleksibilitet. Det er ikke
mulig for DSO å skille enheter utkoblet av aggregator fra enheter som tilfeldigvis
kobles ut i samme tidsrom, uten å sammenlikne dens egen data med aggregators
data [9].
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Separate markeder med priskobling

Markedsplassen(e) kan organiseres som lokale DSO-fleksibilitetsmarkeder, men med
en pris som følger balansemarkedet, eller en priskobling gjennom en felles markeds-
plass for alle nettomr̊ader. Markedsplassen(e) kan ha funksjonalitet som en datahub,
som er eid av flere DSO-er for å bevare nøytralitet. Operatøren av markedsplassen
tildeler roller og, p̊a bakgrunn av disse, filtrerer hva som skal tilgjengeliggjøres for
de bestemte rollene [9].

5.2.4 Prissetting av fleksibilitet

Prisniv̊aer for kjøp av fleksibilitet kan bestemmes av belastningen i nettet. Fleksibi-
litet kan eksempelvis aktiveres dersom belastningen i nettet overskrider en terskel.
Hvor mye belastningen overskrider terskelen kan bestemme hvilket prisniv̊a aggre-
gator kan selge fleksibiliteten p̊a. Figur 10 viser hvordan priser p̊a fleksibilitet kan
bestemmes ut ifra hvor mye belastningen i nettet overskrider terskel-verdien.

Figur 10: Prissetting av fleksibilitet, gitt i tre prisniv̊aer.
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6 Demoprosjekt: Elnett21

Elnett21 er et forsknings- og utviklingsprosjekt som vil forsøke å demonstrere løsninger
for å betjene fremtidens effektbehov knyttet til elektrifisering av transportsekto-
ren, beskrevet i seksjon 4.1. Konsortiet Elnett21 best̊ar av Lyse Elnett, Smartly,
Avinor, Forus Næringspark og Stavangerregionen havn. Figur 11 viser hvordan de
ulike transportaktørene i prosjektet er lokalisert i forhold til hverandre.

Figur 11: Oversikt over region og lokalisering av transportaktørene i Elnett21 [16].

Midler som skal tas i bruk under demonstrasjonsprosjektet er lokal energiproduksjon,
lokal energilagring og styringssystem for disse ressursene samt for styring av lokale
laster for optimal bruk av det eksisterende nettet, med oppgraderinger i for eksempel
nettstasjoner. Det skal utarbeides et avtaleverk mellom deltakerene i konsortiet for
å binde dem sammen om å bist̊a hverandre med fleksibilitet. Styringssystemet skal
styre de fleksible ressursene til deltakerene for å sikre en optimal effektflyt i regionen.

Demoprosjektet skal ogs̊a fordre utvikling av avtaler for eierskap av og kompensasjon
for energiproduksjon, lagringsenheter og energiutveksling mellom deltakerene. I til-
legg skal prosjektet gi en mulighet for å undersøke gunstigheten til mulige fremtidige
regelverk for strømproduksjon og fleksibilitet i nettet [16].

Dersom handel av fleksibilitet mellom Lyse Elnett og pilotkundene sin aggregator
skal skje p̊a en markedsplass må denne utvikles, ellers må en eksisterende mar-
kedsplassmodell benyttes. NODES er et aktuelt eksempel p̊a en eksisterende mar-
kedsplassmodell, som nevnt i seksjon 5.2, men den er verken veletablert eller mye
testet. Det er ogs̊a mulig at fleksibilitetshandel foreg̊ar direkte mellom Lyse Elnett
og aggregator/kunde.
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6.1 Deltakere i demoprosjektet

Kontraktene mellom deltakere gjelder for gjennomføring av prosjektet, men er betin-
get av omfanget som defineres av at prosjektet f̊ar tilsagn om tilskudd av Enova [67],
som .

6.1.1 Lyse Elnett

Som konsekvens av den fremtidige elektrifiseringen av bil-, b̊at- og flytansport, for-
ventes det en betydelig økning i effektbehovet i regionen som konsesjonær Lyse
Elnett drifter nettet til. Å betjene dette økte effektbehovet vil kunne kreve utbyg-
ging og forsterking av nettet, som kan medføre store utgifter. Lyse Elnett har som
mål å drifte nettet p̊a en samfunnsøkonomisk optimal måte og opprettholde en høy
forsyningssikkerhet. Ved optimal bruk av eksisterende nett og med økt kunnskap
om potensielle løsninger for styring av fleksible ressurser i nettet, vil nettselskapet
kunne minimere sine kostnadener og forbedre forsyningssikkerheten [16].

6.1.2 Avinor, Stavanger Lufthavn

Avinor har som mål at all innenriks luftfart skal være elektrifisert innen 2040. Denne
visjonen ønskes oppn̊add med en reduksjon av innkjøpt energi. For å realisere Avinor
sine mål frem mot 2040, er det viktig at Avinor og berørte aktører i regionen, har
en overordnet plan for å h̊andtere det økte effektbehovet. Ved deltakelse i demopro-
sjektet har Avinor en mulighet til å anskaffe seg viktig erfaring og kompetanse om
utfordringen ved å oppn̊a sin visjon som kan deles med andre lufthavner i Norge,
og samtidig bygge et omdømme for grønn luftfart. Installasjon av fleksibel energi-
produksjon og -lagring gir Stavanger Lufthavn en anledning til å benytte, per n̊a,
ubrukte landomr̊ader p̊a lufthavnen, oppn̊a målet om reduksjon av innkjøpt energi
og styrke samarbeidet med regionen og andre samferdselsaktører [20, 16].

Stavanger Lufthavn har en type omr̊adekonsesjon for det omr̊adet som omfatter
flyplassen, som ligger over Lyse Elnett sin omr̊adekonsesjon. Stavanger Lufthavn
ønsker å opprette et mikronett, beskrevet i seksjon 4.5, inne p̊a flyplassomr̊adet i
forbindelse med demoprosjektet.

6.1.3 Forus Næringspark

Forus Næringspark har som visjon å bli energinøytralt innen 2025. I tillegg planlegges
overgang til elbusser i Stavanger-regionen innenfor den samme tidsrammen. Dette,
i tillegg til den økende elektrifiseringen av transport, vil gjøre at Forus Næringspark
vil oppleve et økt effektbehov for lading av bil-, buss- og næringstransport. Forus
Næringspark har ogs̊a et behov for installasjon, og effektiv utnyttelse, av fleksible
ressurser for å realisere visjonen om klimanøytralitet [7].

42



6.1.4 Stavangerregionen Havn, Risavika Havn

Risavika Havn omfatter havnevirksomhet, næringspark og industripark, og er en av
Norges ledende havnomr̊ader som ønsker en rolle som et sentralt logistikknutepunkt
for Vest-Norge. Per i dag er flere av havnens virksomheter i gang med å fase ut fossil
energi til fordel for utslippsfrie løsninger. For å imøtekomme det økende behovet
for kraft, b̊ade som konsekvens av økende næringsaktivitet i havneomr̊adet og et
større behov for grønn energi inn i fremtiden, ønsker Risavika Havn å utforske smart
utnyttelse av fleksible ressurser i samarbeid med de andre deltakerene i Elnett21 [40].

6.1.5 Smartly

Smartly f̊ar gjennom dette demoprosjektet en arena for å teste ut nyutviklede tekno-
logier for styring og regulering av enheter i nettet p̊a en større skala. Styringssystemet
som Smartly utvikler heter Greenflex Energy Management (GEM), et slikt system
blir beskrevet i seksjon 4.3.1. Smartly har erfaring med styring av laster i private
hjem, og skal i dette demoprosjektet utføre styring av laster i næringsbygg i tillegg
til prognosering av kommende lastbehov, og kommunikasjon med omr̊adets nettsel-
skap, Lyse Elnett. Det skal forsøkes å handle med fleksibilitet i nettet, der systemet
som Smartly utvikler er en mulig aggregator/selger av fleksibilitet, Avinor, Forus
Næringspark og Risavika Havn er tilbydere og Lyse Elnett, TSO eller kraftleverandør
er potensielle kjøper av fleksibiliteten.

Avinor, Forus Næringspark og Risavika Havn skal tilgjengeliggjøre laster i sitt
omr̊ade slik at de kan bli styrt av GEM. Lagringsenheter som Avinor, Forus Nærings-
park eller Risavika Havn eier skal ogs̊a styres av GEM (dette kan være batteri eller
V2G). Fleksibilitetstilbyderene i prosjektet skal dele nødvendig informasjon med
GEM som gjør det mulig for GEM å lage lastprognoser for en kommende periode
inn i fremtiden (dette kan være fly-, buss- og b̊atavganger). GEM skal ogs̊a kun-
ne lagre historiske lastdata fra fleksibilitetstilbydernes aggregerte laster for bruk til
latsprognosering.

6.2 Konsortiets m̊al

Elnett21 har definert seks arbeidspakker som til sammen utgjør konsortiets mål.
Disse arbeidspakkene er listet nedenfor.

Samarbeid gjennom felles prosjektstyring

En felles prosjektledelse opprettes med hensikt om å etablere et godt samarbeid
mellom deltakerene i demoprosjektet samt at ledelsen skal se til at gevinstene av
prosjektet blir b̊ade lokale og regionale.
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Opprettelse av lokalt mikronett og energiløsninger

Det vil opprettes et lokalt mikronett i Stavanger Lufthavn-omr̊adet, og lokale energi-
produksjons- og lagringsenheter (se seksjon 4.2) med kontrollsystem i Forus Nærings-
park og Risavika Havn. De tre overnevnte deltakere skal teste lokale energi- og
effektbesparende tiltak, og konsortiet skal i helhet samarbeide om regional effektsta-
bilisering.

Utvikling av smarte styringssystem

Lokale aggregerte styringssystem, og et overordnet styringssystem for energilagrings-
og energiproduserende enheter skal utvikles og implementeres av Smartly, for å sikre
en kostnadseffektiv og optimal effektflyt i demoomr̊adet.

Effektiv energidistribusjon

Demoprosjektet har som m̊al at strømnettet skal være tilpasset de nye systemene
som etableres under prosjektet. Dette innebærer ombygging av nettstasjoner, for
å kunne fjernstyre og/eller ha måling som beskrevet i seksjon 5.1.3, og potensiell
forsterkning av nettet for å imøtekomme behovene til Avinor, Forus Næringspark
og Risavika Havn i forbindelse med demoprosjektet. Lyse Elnett skal demonstrere
driftskontrollsystemer for å motta effektprognoser for omr̊adet, vurdere koblingsmu-
ligheter og potensielt sende varsel tilbake til overordnet lokalt styringssystem om
fleksibilitetsbehov.

Utvikling av forretningsmodeller for fleksibilitet i nettet

Virkningen av ulike avtaleløsninger for aktørene i konsortiet kan testes eksperimen-
telt i simuleringer. Disse simuleringene kan benyttes til å utvikle energiutvekslings-
avtaler, vurdere hvordan energiforbruk kan reguleres innad i regionen og hvordan
fleksibilitet kan prises. Forretningsmodeller for fleksibilitet i nettet er foresl̊att i sek-
sjon 5.2.

Kommunikasjon og formidling

Konsortiet ønsker at resultater underveis, og etter endt demoperiode, skal formidles
nasjonalt og internasjonalt i form av konferanser og annet informasjonsmateriell [16].
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6.3 Gjennomføring av demoprosjektet

Demoprosjektet skal g̊a over fem år, med start i 2019 og slutt i 2024. For denne
perioden er det definert ulike faser for prosjektets gang, disse er presentert i tabell 1.
Innen prosjektets slutt har konsortiet som mål å fullføre de seks arbeidspakkene listet
opp i 6.2.

Tabell 1: Tidslinje for gjennomføringen av de ulike fasene av demoprosjektet El-
nett21.

2019-2020 2020-2022 2022-2024

Planleggingsfase.

Utvikling av forslag til
forretningsmodeller og avtaler
for fleksibilitet.

Utvikling av smart
styringssystem GEM.

Bygging/montasje av distribuerte
produksjons- og lagringsenheter
hos aktuelle deltakere.

Innhenting av effektbehov
hos aktuelle deltakere.

Simulering av produksjon.

Simulering av forretningsmodeller.

Drifting og utvikling
av systemet.

6.3.1 Lyse Elnett i Elnett21

Lyse Elnett er en viktig aktør i demoprosjektet, i forhold til at det er de som har
omr̊adekonsesjon for omr̊adet omfattet av Elnett21 og dermed drifter infrastrukturen
som prosjektet skal benytte.

I forbindelse med prosjektet skal Lyse Elnett bygge om flere nettstasjoner. De nett-
stasjonene som er sentrale for prosjektets utførelse, samt har mulighet til å bli forsynt
fra mer enn en transformatorstasjon, vil bli bygget om slik at de har b̊ade fjernsty-
ring og måling. Andre nettstasjoner som er relevante for prosjektet, men som ikke
kan bli forsynt fra mer enn en transformatorstasjon, skal kun ha måling. Effekt-
flyten i demoprosjektomr̊adet skal dermed bli regulert ved hjelp av de fjernstyrte
nettstasjonene.

Kostnaden for ombygging av en nettstasjon til fjernstyring ansl̊as å ligge mellom
500.000,- og 1.000.000,- NOK. Ved dyre utbyggelser/forsterkninger av nettet, kan
kunden som utløste behovet for utbygging/forsterkning m̊atte betale anleggsbidrag,
det vil si betale opptil 100% av de nødvendige anleggskostnadene, dette er forklart
i seksjon 3.2.5.

Demoprosjektet vil involvere flere nettstasjoner og transformatorstasjoner. De rele-
vante stasjonene, deres koblinger til prosjektdeltakerene samt en oversikt over de-
moomr̊adet er vist i figur 12.
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Figur 12: Omr̊adekart Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem, en grov
oversikt over strømnettet i demonstrasjonsomr̊adet [5].

De ulike aktørene i prosjektet har kommet med et anslag om fremtidig effektbe-
hov. Disse ansalgene er gitt i tabell 2, som viser oppgitt lastdata for Avinor, Forus
Næringspark og Risavika Havn for demoperioden samt deres antatte fremtidige ef-
fektbehov.

Tabell 2: Lastdata for demoperioden og mulig fremtidig last for deltakerne i Elnett21.
Demoperiode Mulig fremtid
Avinor Forus Risavika Avinor Forus Risavika

Effektbehov [MW] 3,00 1,40 2,50 12,50 300,00 30,00
Produksjon [MW] 1,65 0,20 0,15 6,70 75,00 -

Batterilagring [MW] 2,00 0,50 0,50 3,00 - -

Tallene i tabellen over indikerer høye mulig fremtidige effektbehov for kundene i
prosjektet, da spesielt Forus Næringspark. I beregningene til Forus Næringspark
er store deler av det angitte effektbehovet ogs̊a effekt som kan leveres til nettet
gjennom V2G, beskrevet i seksjon 4.1.1. Det har blant annet blitt ansl̊att at hvis
10.000 elbiler er tilkoplet toveis lading og alle bilene skal lades samtidig, med en
effekt p̊a 20 kW hver, vil elbilene totalt kreve 200 MW. Hvis elbilene skal levere til
nettet, gjennom V2G, er det antatt at de kan levere den samme kapasiteten, alts̊a
200 MW totalt [7]. Anslaget for effektbehovet til Forus Næringspark er veldig grovt
og det er usannsynlig at de vil ha et effektbehov tilsvarende 300 MW i fremtiden.
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Et s̊apass høyt effektbehov ville ha krevd meget kostbare investeringer i nettet, som
bygging av flere nye transformatorstasjoner og nettstasjoner.

Avinor, Forus Næringspark og Risavika Havn har alle oppgitt at de skal produsere
strøm lokalt. Produksjonen til hver enkel aktør er vesentlig lavere enn den spesifikke
aktørens behov. Dermed vil alle aktørene måtte f̊a levert strøm fra nettet for å dekke
sitt eget behov. Likevel kan det i enkelte situasjoner skje at den momentane produk-
sjonen til en av aktørene er høyere enn det momentane forbruket til aktøren. I slike
situasjoner kan den aktuelle aktøren eventuelt lade opp egne energilagringsenheter
eller levere ut strøm p̊a kraftnettet. Hvis en aktør skal levere ut store mengder effekt
til nettet, for eksempel Forus Næringspark med sin V2G-løsning, må det tilsees at
overspenningsvernet hos aktøren er stilt p̊a en slik måte at det ikke vil sl̊a ut i en
slik situasjon.

Lyse Elnett har omr̊adekonsesjon for hele det omr̊adet som er omfattet av Elnett21.
Dermed er det Lyse Elnett som vil transportere fleksibilitet i nettet mellom del-
takerene i demoprosjektet. Det finnes ingen direktekobling mellom Avinor, Forus
Næringspark og Risavika Havn, og de skal heller ikke direktekobles. Ingen av de
tre aktørene har omsetningskonsesjon for elektrisk energi, og kan dermed ikke selge
energi direkte til hverandre ute å g̊a veien om en aggregator/markedsplass [34].
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