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SKAGERAK KRAFT

FEH PRODUKTER
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Avdeling Fornybar Energi & Handel

Egenproduksjon

• Årlig midlere produksjon på ca 5800 GWh

• 49 hel- og deleide kraftverk

• Installert effekt på 1350MW

Eksternproduksjon

• Hovedsamarbeidspartner til Småkraftforeninga

• Ca 70 småkraftverk (vann, vind og sol) med en 

samlet produksjon på 600 GWh.

• Håndterer grønne sertifikater for enda flere 

kunder.
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Totalleverandør for småkraftverk

• Balansering

• PrognostiseringKraftomsetning

• Elsertifikater

• OpprinnelsesgarantierGrønne sertifikat

• Vannutnyttelse

• Bedre priserOptimalisering

• Forutsigbarhet

• Begrense risikoPrissikring



Endring i modell for prising av ubalanse



Nye gebyrer

Gebyrsatser Statnett

Gebyr Gebyr pr 30.10.20 Gebyr fom 01.01.21 Gebyr fra 01.11.21

Ubalansegebyr 0,15 €/MWh (0,15 

øre/kWh)

0,50 €/MWh (0,50 

øre/kWh)

1,15 €/MWh (1,15 

øre/kWh)

Volumgebyr forbruk 0,03 €/MWh 0,04 €/MWh 0,08 €/MWh

Volumgebyr 

produksjon

0,015 €/MWh 0,02 €/MWh 0,08 €/MWh



Tilsig og produksjonsprognoser

• Værprognoser

• Nedbør

• Temperatur

• Snømengde

• Tilpasses hvert kraftverk

• Nedslagsfelt

• Topologi

• Effektivitetskurve

• Overløp

• Historisk produksjon



Tilsig og produksjonsprognoser

• Skagerak Kraft tilbyr en ny og svært avansert løsning for prognostisering av tilsig og produksjon

• Hvert nedslagsfelt deles opp i mange mindre felt. 

• Hvert felt har detaljert informasjon om geografisk plassering, høyde over havet og arealsammensetning (skog, innsjø, 
isbre mm.)

• For å prognostisere tilsig trengs også detaljert informasjon om nedbør, temperatur, 
vind, relativ luftfuktighet og global utstråling.

• De hydrologiske beregningene skjer på cellenivå og aggregeres opp til 
nedslagsfelt når nye værprognoser kommer inn. 

• Deretter beregnes forventet produksjon ut ifra tekniske spesifikasjoner for kraftverket.



Prissikring

• Sikre seg mot prissjokk

- Tåler du en ny runde som i 2020?

- Ikke prøve å slå markedet, men bruke det 

som forsikring

• Skagerak Kraft som motpart

- SK innhenter priser fra flere leverandører

- Videreformidler beste pris 

- Alle oppgjør er med SK som motpart

- Månedlig detaljerte oppgjør



Prissikring

• «As produced»

- Sikrer en % av faktisk produksjon

- Ingen volumrisiko for kraftverket, produserer 

du null blir oppgjøret null

- Ofte dårlig/lav pris som tilbys

• Profilsikring

- Fast månedsvolum, lurt å ikke sikre for høy 

andel av forventet produksjon

- Volumet tilpasses historisk 

produksjonsmønster

• Baseload

- Fast årlig volum, fordeles flatt på hver mnd

- Større sjans for å ikke nå volum ift profil
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Flere alternativer
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Årlig 
kundeseminar

• Markedsgjennomgang

• Aktuelle tema

• FSE Kurs

Ukentlig 
markedsrapport

• Hydrologi

• Kull/CO2

• Vind/Sol

• Kabelkapasitet

• Forbruk

Trygg motpart

• Kraftomsetning

• Prissikring

• Grønne sertifikater

Kompetanse

• Hydrologi

• Markedsanalyse

• Utvikling

Øvrige fordeler



skagerakenergi.no


