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Trender og utvikling i kraftsystemet
- effekt og utfordringer med hensyn til forsyningssikkerhet

 Økt kompleksitet i drift av 
kraftsystemet

 Økt behov for reserver og 
fleksibilitet

› Markedet må nærmere fysikken

 Geografisk plassering av reservene

 Ubalanse vil koste forbrukerne mer

 Behov for bedre prognoser, 
realtids overvåkning og mulighet 
for aktiv styring



Nyhetsbilde



Utvikling i effekttariffer for bedriftsmarkedet
2016

2015

2014

2017



Nettselskapenes 
effektutfordring

 Formål
› Forsyningssikkerhet, klima og tilrettelegging for 

verdiskapning

 Effektkrevende komponenter

 Endret bruksmønster

 Effekt av ENØK tiltak

 Frekvenskvalitet

 Spenningskvalitet



Totale energikostnader
- langt mere enn spotpris

Reduksjon av løpende energikostnader med 
fokus på alle kostnadselementer

 Energi

 Nettleie

 Offentlige avgifter

 Inntekter salg av fleksibilitet

Strømkostnad spot 
(Nord Pool)

37 %

Effektkostnad (nett)

34 %

Forbruksavgift
(nett)

19 %

Energiledd (nett)

6 %

Elsertifikat (myndighet)

3 %

Påslag til
leverandør

1 %



Effektstyring viktig for kontroll med nettleiekostnader



AMS og utvikling i rammebetingelser

 AMS utrullering

 Sentral Elhub høst 2018

 Effekttariffer for de fleste anlegg fra 2019

 Harmonisering av nordiske energimarkeder

 Flere utenlands kabler med større 
eksportkapasitet

 Økte nettleieomkostninger
› Estimert 30-40% kostnadsøkning med dagens 

investeringsplaner

 Ukjent faktor
› Innflytelse fra småskala energiproduksjon



Egenproduksjon på full fart 
inn hos norske forbrukere

 Konfigurasjon av egenproduksjon
› Produksjon 1,2 MWp

› 4.495 paneler på hovedtak

› Full utnyttelse av alle tak tilsier opptil 3 MWp 

› Montert i sørlig retning – øst/vest bør beregnes

› Tilt angle 39 grader

› 99% av produksjon benyttes til eget forbruk

› Verdi 80,- øre per kWh

 Egenproduksjon reduserer effektuttak



Forbruk viktig for riktig 
dimensjonering av produksjon

 Årsproduksjon på 94.349 kWh

 Installert effekt 105 kWp på 404 paneler

 Overproduksjon på 16,9% til nett

 Med batteri – 8,3% til nett



Sammensatte energikilder

 Kombinasjonen bioenergi og solvarme er 
godt egnet

› Utnyttelse av infrastruktur

 Sol leverer varme/strøm i perioder lav 
effektivitet fra bioanlegg

 Muligheter for støtteordninger ved 
kombinasjonsanlegg

 Riktig dimensjonering i forhold til 
forbruksbehov sett over året



 Løpende effekt styring ved kontrollert effektuttak

 Reduksjon av energikostnader og tidsriktig kjøp av 
energi – aktiv flytting av energiforbruk

 Fleksibilitet ved modernisering av anlegg

 Økt attraktivitet og verdi av egenproduksjon og 
lagring koordinert med forbruk

› Felles energiproduksjon

 Nye inntektsmuligheter ved deltakelse i 
kraftsystemets markeder for omsetning av 
fleksibilitet

Oppsummering og 
anbefalinger




