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• Åpen informasjon / Public information

Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum 
onsdag 23.9 kl. 09:00-11:30 (MS Teams-møte)

Tema Beskrivelse Ansvarlig Varighet Fra-til

Introduksjon/ velkommen GGL 15 09:00-09:15

Hva har skjedd siden sist 
- Ekspertgruppens anbefalinger og høringsprosess
- Hva skjer hos selskapene? – runde rundt bordet
- Kort fra RME

(underlag som oppsummerer 
hva som har skjedd siden sist, 

se side 3-14 - gjennomgås 
ikke i sin helhet møte)

Alle 75 09:15-10:30

"E-post pause" 15 10:30-10:45

Pågående og aktuelle aktiviteter, rollen til 
Samarbeidsforum

(se vedlagte foiler 15-20) ASRR 30 10:45-11:15

Oppsummering, neste møte GGL 15 11:15-11:30
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Innhold

• Hva har skjedd siden sist ("og ser vi det samme bildet?")
• Ekspertgruppens anbefalinger og høringsinnspill 
• Oppdaterte retningslinjer for fos
• Evaluering av avsluttede DSO-piloter
• Andre viktige aktiviteter: DIGIN, regulatorprosesser, + 

• Videre samarbeid
• Oversikt pågående og aktuelle aktiviteter 
• Samarbeidsforum 
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Ekspertgruppens visjon: 
Alle nettselskap må i dialog med tilknyttede nettselskap 
og nettkunder ta ansvar for driften av eget nett

Ekspertgruppens 
mandat

• Anbefale fremtidens organisering og ansvarsforhold i kraftsystemet, samt vurdere dagens driftspraksis og 
koordinering mellom systemansvarlig, regionale og lokale nettoperatører, og anbefaling av endringer.

• Mandatet fremhevet at nettstyring på alle spenningsnivå bør fungere optimalt opp mot systemdriften 
som helhet og bidra til å holde kostnadene så lave som mulig for brukerne av nettet.

• RME mottok 18 høringssvar innen 1.8
• RME sender sin anbefaling til OED 1.10

• Ekspertgruppen understreker nettselskap på ulike nettnivå som likeverdige parter, men med 
noen forskjeller i oppgaver og ansvar. 

• Alle har ansvar for eget nett.
• Den nasjonalt systemansvarlige har ansvar for balanse mellom forbruk og produksjon og for 

kraftutveksling med utlandet.

Om RME sin 
høringsprosess

Nærmere om 
ekspertgruppens 

visjon

• Nettselskap: Skagerak Nett, BKK Nett, Glitre Nett, Tensio, Lyse 
Elnett, Mørenett, Elvia, Agder Energi Nett

• Bransjeorganisasjoner: Energi Norge, Distriktsenergi, NEK (NK57), 
Samfunnsbedriftene Energi (tidl. KS Bedrift)

• Produsenter/industri/kunder: Statkraft, Hydro, Norsk olje & gass
• IT-leverandører: Bouvet og Powel
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Ekspertgruppens anbefalinger på driftstema

Spennings-
regulering

Koblings-
bilder

Driftsstans-
koordinering

Jordstrøm-
kompensering

Flaskehals-
håndtering i 
regionalnett

• DSO koordinerer reaktive komponenter i regionalnett uavhengig av eierskap og får et tydelig mandat for denne oppgaven.
• Eksisterende tilgjengelige ressurser for spenningsregulering bør benyttes optimalt før investeringer i nye komponenter. 
• DSO må være bevisste på å regulere vilkår for spenningsregulering i tilknytningsavtaler med produsenter (og større forbrukere). 
• I deler av nettet kan det være hensiktsmessig at DSO etter avtale med TSO trinner mellom transmisjons- og regionalt distribusjonsnett.

• Alle nettselskap må ta ansvar for å fastsette forhåndsdefinerte koblingsbilder for de fleste aktuelle situasjoner i sitt nett. 
• Alle berørte konsesjonærer må dele relevant informasjon om deres koblingsbilder med hverandre. 

• DSO må få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering i eget nett
• For flaskehalser i regionalt distribusjonsnett med liten påvirkning på transmisjonsnett kan det enten være en sentral eller lokal 

flaskehalshåndtering, mens for flaskehalser med stor påvirkning på transmisjon inngår det i sentral automatisert flaskehalshåndtering. 
• Hva som er den beste løsningen vil variere mellom ulike nett og variere i tid.

• Den enkelte netteier skal ta ansvar for eget nett (ansvar for planlegging, overvåkning og styring av jordspolene). 
• Ved jordfeil er det driftssentralen til netteier som tar ansvar for feilsøking, utkobling og feilretting. 
• Hvis flere netteiere må netteierne avtale ansvarsforholdene seg imellom. 

• Bør så langt det er mulig gjennomføres lokalt og regionalt hos hver enkelt DSO, med dialog mellom alle tilknyttede konsesjonærer. 
• Alle planer om driftsstans som meldes må være avsjekket med berørte aktører og nettselskap. Dersom enighet ikke oppnås må Statnetts 

driftsstanskontor inn i prosessen.
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Ekspertgruppens anbefalinger for driftstemaene bygger 
på endringer i hvordan nettselskapene sam-/arbeider

• Utstrakt bruk avtaler, 
mellom nettselskaper og 
med kunder

• Markedsbasert

• Info-utveksling sømløst 
mellom aktørene, samt 
bedre verktøy for 
analyser og prognoser  

• Forutsettes/ingen 
egne anbefalinger, 

• Regelverk + tillit

• Økt bruk av incentiver 
for nettselskapene

• Systemansvarlig videre-
sender kostnader

• Legge bedre til rette for 
felles driftssentraler 
(redusere kostnader)

• Fleksible ressurser – til 
bruk for både nettselskap 
og systemansvarlig 
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Sentrale budskap fra høringsinnspillene 
• Nettselskapene og Energi Norge

• Enighet med ekspertgruppens anbefalinger, og viser til stor del til Energi Norge sitt svar

• Stor enighet om å vektlegge økt informasjonsutveksling – og behov for felles modellutvikling

• Understreker behov for harmonisering/avklare grensesnitt mellom europeisk og nasjonalt regelverk

• Behov for å gi nettselskapene inntektsrammer for å gi insentiver for å utføre oppgaver

• Energi Norge og flere nettselskap fremsnakker behov for "regionale kompetansesentra" for regional koordinering

• Ser at løsning for flaskehalshåndtering vil ta lengre tid å utvikle løsninger sammenlignet med de andre områdene. 

• Nettselskapene/Energi Norge/Distriktsenergi ber om endring av KILE-ordning

• Distriktsenergi
• Vektlegger at nettselskap på ulike nettnivå er likeverdige parter, og at kommunikasjon er det viktigste verktøyet for å sikre

en god driftskoordinering. 

• Utøve varsomhet med å utarbeide et regelverk som treffer likt over alt tatt i betraktning at behovet er forskjellig; -
forandringer i regelverket bør skje gradvis etter hvert som utfordringene oppstår. 

• Nettkundene (Statkraft, Norsk Hydro og Norsk Olje & Gass)
• Nettkundene påpeker behov for en overordnet ansvarlig, og at RME må klargjøre forbedringer ved evt. endringer. 

• Behov for en som kan skjære gjennom – og som tar helhetlig perspektiv – tydelige kommandolinjer. Vil ikke ha 
"fragmenterte" prosesser eller markeder. Påpeker spesielt behov for at en aktør ser driftsstanser og disposisjoner i 
transmisjons- og regionalt distribusjonsnett under ett – og med klare samfunnsøkonomiske vurderinger 

• IT-leverandører (Bouvet og Powel) 
• Bouvet etterlyser en digital plattform for bransjen for informasjonsdeling, og at et målbilde for dette må etableres. Videre 

mener de at den myndighetene må at eierskap for å lede denne utviklingen. 

• Powel anbefaler en tilnærming som bygger på standardiserte APIer fremfor en større sentralisert datahub. 



Samarbeids-
forum 23.9.20  / 8

• Åpen informasjon / Public information

Sentralt i Statnetts høringssvar: ønsker en erfaringsbasert 
utvikling som hensyntar det store endringsomfanget 
• Statnett støtter at nettselskapene tar ansvar for eget nett

‒ Store deler av ekspertgruppens anbefalinger, spesielt for driftsstanskoordinering, koblingsbilde, spenningsregulering og 
jordstrømkompensering, samsvarer med Statnetts retningslinjer for utøvelse av forskrift om systemansvar (fos). 

‒ Statnett ser ikke behov for større regulatoriske endringer nå, men anbefaler et langsiktig utviklingsløp med veivalg, hvor valgene 
hensyntar nettselskapenes evner til å utføre flere oppgaver, samt erfaringer med løsninger som utvikles. 

‒ I første omgang bør nettselskapene fullt ut ivareta det ansvar og de oppgaver som følger av eksisterende regelverk, samtidig som
systemansvaret opprettholdes. Etter Statnetts vurdering oppnås de største gevinstene allerede her. 

• Systemansvarligs hjemmel for å gripe inn og bestemme må opprettholdes

‒ Vi oppfatter at fos, i all hovedsak, fungerer godt og ser ikke behov for større regulatoriske endringer. 

‒ Avtaler om drift og planlegging nettselskapene imellom vil ikke erstatte behovet for å ha en ansvarlig som kan koordinere konsesjonærer 
og sluttbrukere for å sikre forsyningssikkerhet og samfunnets interesser, samt gripe inn og bestemme ved uenighet eller i krevende 
situasjoner i operativ drift. Særlig lydighetsplikten og de systemkritiske vedtakene etter forskrift om systemansvar er det viktig å ivareta. 

• Operativ flaskehalshåndtering er i endring med ny nordisk balanseringsmodell – må avvente erfaringer

‒ Risiko ved å endre modell i pågående arbeid med NBM, RSC og finere tidsoppløsning. Hvis aktuelt at flaskehalser i enkelte regionalnett 
håndteres av nettselskapene i operativ drift må en slik løsning være mer samfunnsøkonomisk effektiv samt være kompatibel med NBM. 

‒ Nettselskapene bør ta ansvar for flaskehalser fra nett- til driftsplanlegging, eks. forhåndsdefinerte koblingsbilder og avtaler med 
produksjon og forbruk. 

• Effektiv digitalisering forutsetter sentralisert utvikling av informasjons- og nettmodell

‒ Utvikling av en kraftsystemmodell for hele kraftsystemet (inkl. informasjonsarkitektur) bør være en viktig felles ambisjon, som alle, inkl. 
systemleverandører, nettkunder og markedsaktører, bør ta i bruk. En sentralisert utvikling og forvaltning er mer effektivt enn en desen-
tralisert utvikling. En prosess drevet av regulatoriske krav vil kunne sikre dette. Det er effektivt å ta utgangspunkt i etablerte systemer.

‒ Statnett vil, iht SO GL, sette i gang en prosess med bransjen for å avgjøre hvordan informasjonen som reguleres i SO GL skal 
håndteres fremover, hvor nettselskapenes behov være sentralt. 
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I sum, hva viser ekspertgruppens anbefalinger 
og høringssvarene? - vi er enige i mye! 

• Betydelige muligheter for nettselskapene 

• Også innenfor gjeldende regelverk

• Gjelder spesielt for spenningsregulering, jordstrømkompensering, 
driftsstanskoordinering og bruk av forhåndsdefinerte koblingsbilder 

• Økt informasjonsutveksling/-modeller kritisk for å realisere gevinster

• Diskusjonen dreier seg mye om hva som må gjøres sentralt/felles, 
samt hvordan sikre en effektiv utvikling og forvaltning

• Avtaler viktig for å regulere grensesnitt mellom nettselskapene 
(inklusiv Statnetts som nettselskap), og med nettkundene 

• Fremtidig flaskehalshåndtering må belyses nærmere

• Samspill mellom nordisk løsning og løsninger for regionale forhold
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Retningslinjer for fos ble godkjent av RME –
men RME etterlyser ytterligere presiseringer

• Statnett fremmet våren 2020 forslag til retnings-
linjer for sentrale tema i grensesnittet, bl.a.: 

‒ Gjenopprettingsplaner (fos §12), 

‒ Tvangsmessig utkobling av forbruk (fos §13), 

‒ Fastsettelse av funksjonalitet i kraftsystemet inkl. nasj-
onal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (fos §14), 

‒ Spenningsregulering (fos §15), 

‒ Koblingsbilder (§16) og 

‒ Samordning av driftsstanser (fos §17)

• Forslag til retningslinjer basert bl.a. på 
høringsinnspill fra nettselskaper 

• RME godkjent 26.6 oppdaterte retningslinjer: 
‒ Samtidig påpekte RME behov for presiseringer på 

viktige områder

‒ Ny frist for oppdaterte retningslinjer er 1.4.2021

• Retningslinjene og ekspertgruppen peker til stor 
del i samme retning:

‒ Viser at nettselskapene har en betydelig mulighet og ansvar 
for å samordne og foreta vurderinger 

‒ Dvs. muligheter finnes allerede innenfor gjeldende regelverk

• Behov for ytterligere presiseringer: 
‒ Innholdsmessige presiseringer og konkretiseringer (spesielt 

for "kan"-bestemmelser); - når og hvor griper system-
ansvarlig inn

‒ Faktisk praksis må beskrivelsen av retningslinjene og ikke 
som del av kommentarer til retningslinjene

‒ Konsistent og presis bruk av benevnelser ol. 

• Videreutvikling av retningslinjer vil skje i dialog 
med bransjen

‒ Statnett utarbeide forslag som vil høres med bransjen før 
1.4.2021
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Evaluering av DSO-piloter(*)

- Resultater og læringspunkter (1:2)
• Pilotene har gitt viktig læring og innsikt i utfordringene i regionalt distribusjonsnett. 

• De har demonstrert behovet og mulighetene for bedre koordinering og informasjonsutveksling, bedre 
planleggingsverktøy og data, og for flere virkemidler og prinsipper for avveining mellom virkemidler. 

• Bedre driftsplanlegging
• Et overordnet mål for pilotene samlet sett var å teste ut løsninger og rutiner som kunne bedre planleggingen av 

nettdriften. Bedre driftsplanlegging er nødvendig i lys av økt småkraftkapasitet, endringer i forbruksmønster og 
endret flyten i nettet. Bedre driftsplanlegging er også en forutsetning for bedre utnyttelse av fleksibilitet. 

• Alle pilotene har inneholdt aktiviteter og gitt resultater som gir grunnlag for bedre planlegging av nettdriften. 

• Bedre informasjonsgrunnlag i planfasen
• Pilotene har synliggjort behovet for og verdien av innsamling av mer data fra eget nett, utveksling av mer data 

mellom aktørene og nye prosesser for dette, og utvikling av verktøy både for planleggings- og driftsfasen. 

• I løpet av pilotene har nettselskapene fått bedre informasjon om og oversikt over eget nett. Det er et nødvendig 
grunnlag for å lage bedre analyser og prognoser, kort sagt bedre driftsplanlegging. 

• Mer informasjon er også utvekslet mellom nettselskapene og Statnett, slik at alle de involverte nå har bedre og 
samme informasjon om tilstanden i nettene. 

• Muligheter for bedre koordinering uavhengig av ansvarsfordeling
• Når det gjelder samspillet mellom TSO og nettselskapene, har pilotene testet ut ulike muligheter for bedre 

koordinering og det er utviklet prosesser for koordinering mellom TSO og nettselskapet. Dette er nyttig også 
med dagens rollefordeling, og er også et nødvendig grunnlag for å vurdere endringer i grensesnitt og 
oppgavefordeling. 

(*) "Evaluering av DSO/TSO-piloter", THEMA-rapport 2020-08, kap. 5.1, side 43
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Evaluering av DSO-piloter(*)

- Resultater og læringspunkter (2:2)
• Pilotene har vist seg å være nyttige for å bevisstgjøre de involverte partene og for å bygge 

kompetanse om de aktuelle problemstillingene. 
• Bevisstgjøringen omfatter både nettselskapenes egen rolle og muligheter, og koordinerings-

utfordringen. 

• Vårt inntrykk er at alle de involverte aktørene er blitt mer bevisste på de andres utfordringer og hvordan 
de påvirker hverandres nettdrift. 

• Piloter er nyttige for å teste ut nye løsninger. 
• Piloter er nyttige virkemidler for å teste ut nye løsninger som ikke er brukt før. Det ligger i sakens natur 

at løsningene ikke nødvendigvis fungerer slik man har forventet, at det dukker opp uforutsette 
utfordringer og at det må påregnes at justeringer underveis. 

• Datainnsamling og utvikling av IT-verktøy er tid- og ressurskrevende
• En klar erfaring fra pilotene er at utvikling av IKT-verktøy krever betydelige ressurser og er tidkrevende. 

• Det gjelder både utvikling av selve verktøyene og innsamling av nødvendige data. Man har erfart at 
data ikke nødvendigvis er tilgjengelig i riktig format. Omfattende datainnsamling og utvikling av IT-
verktøy gir derfor en risiko for at piloten blir forsinket eller tar mer ressurser enn forutsatt. Samtidig kan 
både datainnsamling og verktøyutvikling være nødvendig for å få utviklet og testet ut nye løsninger, så 
her bør det gjøres nøye avveininger. 

(*) "Evaluering av DSO/TSO-piloter", THEMA-rapport 2020-08, kap. 5.3 side 46 og Sammendrag side 7
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Andre viktige hendelser i grensesnitt TSO/DSO

• DIGIN
• Status for leveranser: Autofos
• RME åpner for å dekke kostnader ved søknad utenfor vanlig ramme; 

- hva er forventede konsekvenser?

• Regulatorstyrte prosesser/høringer (RME) 
• Funksjonelt og selskapsmessig skille
• Forslag til ny nettleiemodell
• Tilknytning av forbruk med begrensninger (B-kunder) på høring (OED)

• Etablering av europeisk DSO-organisasjon (DSOS)
• Pr. 11.9.2020 er det to norske medlemmer: Elvia og Agder Energi Nett
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I sum: hva kan vi lese av ekspertgruppen, hørings-
innspill, retningslinjer, DSO-piloter og andre aktiviteter?

• Ekspertgruppen inkl. høringsprosess 
viser at vi er enige om mye!

• Retningslinjer for fos viser at nett-
selskapene kan gjøre mer enn de gjør i dag 

• Viktige erfaringer med DSO-piloter – mye i tråd 
med ekspertgruppen og retningslinjer

• Stor enighet om behov for økt og mer sam-
ordnet informasjonsutveksling som forut-
setning for forbedrede prosesser/beslutninger

• Utvikle avtalestrukturer mellom netteiere (og 
mot nettkunder); - spesielt spennings-
regulering og jordstrømkompensering 

• Alle påpeker behov for forbedringer/ endringer –
men få konkrete forslag på hvordan komme dit?

• Spesielt viktig er plan/tilnærming for videreutvikling 
og bruk av bransjefelles informasjonsmodeller; –
hvordan ta dette videre? 

• Usikkerhet knyttet til videre myndighetsprosesser i 
grensesnitt TSO/DSO?

• Tunge utviklingsprosjekter pågår (Fosweb, DIGIN, 
NBM) – ser bransjen det som aktuelt med nye 
samarbeidsaktiviteter nå, eks. piloter?

• Hvordan samarbeide fremover? - kan 
Samarbeidsforum være egnet? 

Avsluttede og pågående aktiviteter 
har tydeliggjort mye …

…men samtidig er 
sentrale forhold uavklarte 
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Innhold

• Hva har skjedd siden sist ("og ser vi det samme bildet?")
• Ekspertgruppens anbefalinger og høringsinnspill 
• Oppdaterte retningslinjer for fos
• Evaluering av avsluttede DSO-piloter
• Andre viktige aktiviteter: DIGIN, regulatorprosesser, + 

• Videre samarbeid
• Oversikt pågående og aktuelle aktiviteter 
• Samarbeidsforum 
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Erfaringer og innspill på Samarbeidsforum
• Tilbakemelding fra deltakende nettselskap og RME har vært positive underveis

• "Godt og nyttig forum"
• Balanserer mellom det overordnede/prinsipielle og det konkrete/teste ut

• God representasjon: 
• Sentrale nettselskap, bransjeorganisasjonene, regulator og systemansvarlig
• Bra deltakelse generelt – men kanskje noe avtagende engasjement? 

• Positivt å få inn RME: viktig for informasjonsdeling samt få innblikk i bransjens diskusjoner
• Fokus har endret seg noe over tid: 

• 2017/18 med strategiske/prinsipielle diskusjoner, mens 2019/20 har hatt fokus på DSO-piloter
• Aktuelle tema har blitt løftet frem og drøftet underveis

• Samarbeidsforum nevnt/fremhevet i høringsinnspill på ekspertgruppen som arena for drøftinger
• Energi Norge: "Gitt dette, må en god prosess bygge på realising av skalafordeler gjennom felles løsninger, 

uttesting, utvikling og deling av beste praksis. Det er trolig mest effektivt å forankre arbeidet i etablerte strukturer 
som Samarbeidsforum og DIGIN."

• Lyse El nett mener "en god prosess må ivareta utgangspunkt i felles løsninger og bygge videre på disse 
gjennom uttesting, utvikling og deling av erfaring gjennom beste praksis. Arbeidet kan med fordel forankres i 
eksisterende fora som DIGIN og Samarbeidsforum."

• Statnett: "For å sikre en arena kan det være aktuelt å "institusjonalisere" noen av de eksisterende samarbeids-
arenaer i bransjen. TSO/DSO-samarbeidsforum er en arena hvor også regulator deltar, og kan ta en sentral 
rolle i videre utvikling"
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Nettselskapene og systemansvarlig har flere andre  
samarbeidsarenaer – men ingen som favner helheten? 

Type Nasjonale møteplasser for Statnett og aktørene
Hyppighet, 

ggr pr år Produsenter Nettkunder Nettselskap NVE/RME

Faste, 
større fora

Systemansvarliges årskonferanse 1 +++ + + Observatør

Forum for systemtjenester 1 +++ + Observatør

Driftsteknisk møte 1 
(sør og nord)

++ ? +++ Observatør

Faste, 
mindre fora

ISB – IKT-gruppe for  system- og balansetjenester 2 +++

Dialogmøte Fosweb 1 ++ ? +++

Norsk Ediel ekspertgruppe 6 ++

Referanse-
grupper, 

begrenset 
deltakelse

Samarbeidsforum TSO/DSO 4 +++ Observatør

Stasjonsgruppeinndeling 2-3 ++ + ++

Fos §14 søknader i Fosweb + + +

NBM; balansering og 15 min i markedene +++ +

CCM/flytbasert +++ +

FCR/inertia +++

Nettplan RKSU - systemansvarlig deltar i regionale kraftsystemutredninger 1 pr region (+) + +++ Observatør

Forklaring: 
Antall + illustrerer 

(grovt) omfang 
på engasjement
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Merk (*): Tiltaksplan Systemdrifts- og markedsutvikling, mai 2020: https://www.statnett.no/contentassets/3b981e22e5d64179bb22ea9e5b46f515/tiltaksplan-systemdrifts--og-markedsutvikling---mai-2020.pdf

Systemansvarligs tiltaksplan 2020-24 (*): Mange aktiviteter 
hvor nettselskapene enten er eller kommer til å bli involvert

Kategori i 
tiltaksplan Utviklingsaktivitet knyttet til systemansvaret

Nettselskap 
deltar nå

Nettselskapene 
vil bli involvert 

Tiltak A: Videreutvikle system-
ansvaret og funksjonalitet i 
kraftsystemet 

Retningslinjer for utøvelse av systemansvaret X

Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (NVF) X

[kommende aktivitet, ikke omtalt i tiltaksplan: System Operation Guideline, se nærmere på neste side] X

Tiltak B: Videreutvikle energi-
markeds- og handelsløsninger

15 minutters tidsoppløsning i energi- og balansemarkeder X

Ny metode for kapasitetsfastsettelse i Norden X

Tiltak C: Videreutvikle system-
og balansetjenester Prekvalifisere leverandører av balansetjenester – metode og prosess X

Tiltak D:
Digitalisere og automatisere 
systemdriften

Heve og vedlikeholde kvaliteten på anleggsdata (gjennom Fosweb/Autofos) X

Etablere felles nettmodell (IGM/CGM) (X)

Nasjonal innsamling av spenningskvalitetsdata X

Videreutvikle webportal Fosweb
‒ Automatisk dataoverføring til Fosweb (Autofos)
‒ Bedre støtte til innmelding av driftsstanser
‒ Modul i Fosweb til innsending av fos §14-saker
‒ Innmelding av planer for gjenoppretting og tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF)

X

Automatisere dagens balanseringsprosess
‒ Utvikle budfiltrering for flaskehalshåndtering
‒ Utvikle optimal budutvelgelse (AOF)
‒ Innføre elektronisk bestilling av mFRR (regulerkraft) og produksjonsflytting

X
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System Operation Guideline (SO GL) krever endringer, 
og betinger samarbeid nasjonalt og internasjonalt

SO GL gir detaljerte retningslinjer, 
med krav og prinsipper for bl.a.: 

• Driftssikkerhet:

• Driftsplanlegging:  

• Frekvensregulering og reserver:

Avbøtende tiltak
Spenningsregulering
Kortslutningsytelse
Utfallsanalyser

Vern / Systemvern
Dynamisk stabilitet
Datautveksling
Driftsrelatert testing

Driftssikkerhetsanalyser
Driftsstanskoordinering
Tilgjengelighetsplaner

Systemtjenester
Tilstrekkelighet
Planleggingsprosess

Driftsavtaler
Frekvenskvalitet
Prosess
Reserver
Prekvalifisering

Utveksling og deling av 
reserver
Samarbeid med DSOer
Transparens

Implementeringen forutsetter 
samarbeid i bransjen:

• Spenningsregulering

• Datautveksling; strukturelle, 
plan/prognose og realtid, iht. 
godkjent metode (KORRR)

• Driftsstanskoordinering / 
Tilgjengelighetsplaner

• Prekvalifisering for levering 
av reserver

• Driftsrelaterte tester

• Leveranse av reserver aktiv 
effekt – forenkle og muliggjøre
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Mange aktiviteter pågår i grensesnittet – hvordan 
sikre et helhetlig perspektiv for videre arbeid?

• DIGIN / Autofos
• FoU: CINELDI, Norflex, KogniGrid, +
• Piloter: flex og DSO-piloter
• Regelverksimplementering (SO GL, KORRR)
• ++

Aktiviteter iht Tiltaksplan

Andre utviklingsaktiviteter
• Flere aktiviteter skjer parallelt og på flere arenaer
• Kan Samarbeidsforum være til nytte for å drøfte 

helheten av aktiviteter?
‒ F.eks. presentere/forankre (nye) oppgaver, evt. 

drøfte målbilder for noen utviklingsområder, 
f.eks. Fosweb?

‒ F.eks. identifisere oppgaver som mangler evt. hva 
som trengs prioriteres opp?

• Hva bør være bredden av tema? - driftsoppgaver, 
regelverksimplementering, fleksibilitet, etc.? 


