
• Åpen informasjon / Public information

Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum 
fredag 24.9 kl. 09:00-12:30 (MS Teams)

Tema Ansvarlig Varighet

Introduksjon/ velkommen Statnett 5

– Statnetts strategi og re-organisering, og betydning for samarbeid med DSOene Statnett 25

– Nytt om RME/re-organisering
– Forskriftsendringer og regelverksimplementering (ref. nettkoder og bestilling fra OED)
– Digital samhandling – NVEs planer for å svare ut OEDs bestilling (PwC deltar)
– Arbeid om nøytralitet/markedssensitiv informasjon (Thema deltar)
– Tilknytningskoder – status 
– Strømnettutvalget (Nakstad-utvalget)  

RME 60

Benstrekk/epost-pause 15

– Energi Norge: Orientering om gevinstrealisering av DSO-rollen (rapport av Thema)
– Runde-rundt-bordet

Energi Norge
Alle 45

– Avtaler på vilkår – "betinget tilknytning". Status og videre aktivitet.
– Datautveksling iht SOGL/KORRR (kartlegging, veien videre) Statnett 40

Eventuelt, oppsummering og neste møte Statnett 15



Det grønne taktskiftet
Gunnar G Løvås– Et felles løft for fremtidens kraftsystem og bærekraftig verdiskaping



Det grønne taktskiftet skjer nå

Nullutslippssamfunnet gir radikale endringer 
av kraftsystemet i Europa og Norge 

Tettere integrasjon mellom land og sektorer 

Ny teknologi og digitale løsninger 
gjør omstillingen mulig 
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• Åpen informasjon / Public information

Det grønne taktskifte – treffer alle nettnivå  

Norge knyttes stadig tettere til det nordiske 
og europeiske energisystemet 

Et større kraftsystem som
leverer flere tjenester 

Nye aktører Endringene treffer DSOene



Statnett tar grep gjennom Det grønne taktskiftet

Sunndalsøra

• Opp mot 220 TWh i 2050

• Forsere 420 kV

• Helhetlige områdeplaner

• Systematisere tilknytningsprosess 

• Se i sammenheng; Kapasitetsøkning, 
reinvesteringer, vedlikehold

• Havvind 2030

• Utvikle og utnytte system- og 
markedsvirkemidler

• Innovasjon og digitalisering



• Åpen informasjon / Public information

* Direkterapporterende
** Ny Konserndirektør fra 1.6.2022
*** Fungerende, stillingen lyses ut eksternt

Strategi*
Gabriella Larsson

Kommunikasjon*
Henrik Glette

Nett
Elisabeth Vike 

Vardheim

Systemdrift
Peer Olav Østli

Kraftsystem & 
Marked

Gunnar Løvås 

Transformasjon 
& Digitalisering

Beate Sander 
Krogstad***

Utvikling Hav
Håkon Borgen

Mennesker & 
Bærekraft

Bente Monica 
Haaland***

Økonomi & 
Virksomhetsstyring
Knut Hundhammer**

Statnett SF
Hilde Tonne

StabsområdeForretningsområde

Ny organisering



• Åpen informasjon / Public information

Samarbeid er essensielt – Bransjen har gått i sirkel

DSOTSO

Myndigheter



• Åpen informasjon / Public information

Markeds- og driftsforum

Samarbeids-
forum

Felles mål og omforente planer betinger økt 
fokus på prosesser og samarbeidsarenaer 

Nettdrift

Systemdrift

Nettutvikling

Nå

Driftsteknisk møte
Systemoperatørforum

20502023

Det finnes flere mer spesifikke fora (eks. avregningskonferansen, Fosweb-forum) som ikke er tegnet inn

KSU/NUP – nasjonalt og regionalt 

2030

= nettselskaper

= nettselskap, produsenter og forbrukere

= alle aktører, inkl. aggregatorer, 
tjenesteleverandører mmTidsperspektiv for fora (drift  utvikling) 

Bilateral/regional kontakt på 
nettutbygging og tilknytning

Løpende dialog med nettselskap 
(og produsenter)

Forum for systemtjenester

Med hvem:
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Torfinn Jonassen m.m.

Seksjonssjef

- Orientering fra RME

SAMARBEIDSFORUM 3/2021



Saker fra RME

Omorganisering RME

Regelverksimplementering - nettkoder

Digital samhandling

Arbeid med nøytralitet

Tilknytningskoder

Strømnettutvalget



Kunde og nett (RME-K)
Ansvar for alle oppgaver som er rettet mot kundene i kraftsystemet, som 
kraftleverandørskifter, måling, avregning, fakturering, tariffer, anleggsbidrag, leveringskvalitet 
og nettilknytning, samt nettselskapenes plikter og krav knyttet til drift av nettet. Torfinn 
Jonassen leder seksjonen.

Marked og systemdrift (RME-M) 
Ansvar for reguleringen av markedsplasser, utenlandshandel, markedsovervåking, 
systemansvaret og balanseavregning. Helena Mellison Lindstad leder seksjonen.

Økonomisk regulering (RME-Ø)
Ansvar for den økonomiske reguleringen av nettselskapene, Statnett og Elhub, samt for 
oppfølging av omsetningskonsesjoner og reguleringen av nettselskapenes nøytralitet. Roar 
Amundsveen er fungerende leder for seksjonen.

Energimarkedsrett (RME-J)
Gir juridisk bistand til seksjonene i RME, og har i tillegg et overordnet ansvar for 
forskriftsarbeid, cybersikkerhet, høringsuttalelser fra RME, TSO-sertifisering og å forberede 
gjennomføring av vilkår og metoder etter tredje energimarkedspakke. Mari Christensen 
leder seksjonen.

RMEs seksjonsinndeling og ansvarsområder



Retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM)

Retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse (FCA)

Retningslinjer for balansering av kraftsystemet (EB)

Retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (SOGL)

Fire kommisjonsforordninger er innlemmet i EØS-avtalen 



Overordnede plikter og krav beskrives direkte i kommisjonsforordningene

Detaljerte regler for hvordan pliktene og kravene skal gjennomføres i praksis, 
er beskrevet i vilkår og metoder

Statnett sender oss metodene for godkjenning

Forslag sendes til RME

Innspill fra norske aktører gis til RME (ikke på innhold, kun på konsekvens)

RME godkjenner

Kommisjonsforordninger - prosess



Foreløpig tidslinje – implementering av metoder

August August August August August September September September September Oktober Oktober Oktober Oktober November November November November Desember Desember Desember Desember
Uke 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Bolk 1 Forberede Bolk 1 Innspillsrunde Bolk 1 Vedtak Bolk 1
Bolk 2 Forberede Bolk 2 Innspillsrunde Bolk 2 Vedtak  Bolk 2
Bolk 3 Forberede Bolk 3 Innspillsrunde Bolk 3 
Bolk 4 Forberede Bolk 4
Bolk 5
Bolk 6
Bolk 7

Januar Januar Januar Januar Februar Februar Februar Februar Mars Mars Mars Mars Mars April April April April Mai Mai Mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vedtak  Bolk 3
Innspillsrunde Bolk 4 Vedtak Bolk 4

Forberede Bolk 5 Innspillsrunde Bolk 5 Vedtak Bolk 5
Forberede Bolk 6 Innspillsrunde Bolk 6 Vedtak Bolk 6

Forberede Bolk 7 Innspillsrunde Bolk 7 Vedtak Bolk 7

Høst 2021

Vår 2022



Bolkene legges ut som nyhetssak på RME sine nettsider

14.9.21: Metodeforslag for felles nettmodell, felles markedskopling og 
fastsettelse av LFC-blokk

Kommisjonsforordninger - informasjon



I tildelingsbrev og utvidet bestilling fra OED

• Målbilde, veikart, forankring (digitaliseringsforum /styringsmodell) og 
gevinstrealisering

Kort om rigging av prosjektet og bistand fra PwC

Samarbeid og dialog gjennom prosjektet

Tidsplan

Digital Samhandling



Prosjektet skal utarbeide en gjennomføringsplan for å sikre digital 
samhandlingsevne basert på EIF-modellen



Alle aktører har tilgang til data de trenger for å planlegge og drifte kraftsystemet på en sikker og effektiv måte

Visjon

Effektmål

Økt tillit til datagrunnlag som 
deles mellom systemansvarlig, 
nettselskaper, nettkunder og 

myndigheter

Sømløs og sikker digital 
informasjonsutveksling mellom 

systemansvarlig, nettselskaper, 
nettkunder og myndigheter

Mer effektiv 
informasjonsforvaltning i 

systemansvarlig, nettselskaper, 
nettkunder og myndigheter

Mer transparente og koordinerte 
arbeidsprosesser på tvers av 
systemansvarlig, nettselskaper, 
nettkunder og myndigheter

Resultatmål

Etablere styringsmodell
for koordinering og 
samhandling mellom 

nettselskapene innen mai 
2022

Etablere og forankre 
overordnet målbilde og 

veikart for 
informasjonsdeling innen 

mai 2022

Etablere begrepsapparat
for digitalisering i 
nettbransjen innen 

desember 2021

Kartlegge 
informasjonsbehov

knyttet til dagens 
arbeidsprosesser for 
driftskoordinering

Kartlegge 
kompetansebehov og 

eventuelle 
kompetansehevende tiltak 
for informasjonsforvaltning

Samfunnsmål

Effektiv utnyttelse av ressursene i 
kraftsystemet

Sikker og stabil kraftforsyning
Felles forståelse og visjon for 

fremtidig kraftsystemutvikling

Prosjektets mål knyttes opp mot kraftbransjens samfunnsmål



Prosjektet følger metodikk for konseptvalgutredning for å etablere 
målbilde og veikart

Problem-
beskrivelse

Behovs-
analyse

Definere 
konsepter

Evaluering av 
konseptene

ihht EIF-
Modellen

Kost/nytte 
vurdering

Krav 
og ramme-
betingelser

1

2

3

4

5

6

1

6

7

6

1

0

Konsepter for 
informasjonsdeling

Nullalternativ (0)

7

4

4

7

Utarbeide 
veikart for 

valgt konsept 7
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RME/NVE 
Prosjekt

Styringsgruppe 
ekstern

Nettselskaper
Bransje-

organisasjoner

Digital Norway, NEK, Elhub, REN, 
…

Samarbeidsforum 
TSO/DSO

DigIn

Vi ønsker bred involvering av bransjen, både i utarbeidelsen av målbildet
og for å finne en god struktur på digitaliseringsforumet

Målbilde

2021

Forum for digitalisering

Samarbeidsforum 
TSO/DSO

Elhub

DigIn DigitalNorwayQ
3/

22
 



Oppsummering og vår tilnærming til arbeidet

Problemstillingene er 
komplekse og kan ikke 

løses av én aktør

Vi må ha god dialog på 
tvers av bransjen for å 

finne de beste løsningene 
sammen

Gevinstene vil i hovedsak 
ligge hos nettselskapene 

og systemansvarlig



Utredning om krav til systemer og rutiner for nettselskapenes 
håndtering av markedssensitiv informasjon

THEMA presenterer

Nøytralitet



HÅNDTERING AV MARKEDSSENSITIV INFORMASJON

TSO/DSO-samarbeidsforum, 24. september 2021

THEMA og Devoteam



THEMA Consulting Group

• Definisjon av markedssensitiv informasjon

• Kartlegging av informasjonsflyt

• Vurdering av sårbarheter

• Samfunnsøkonomiske konsekvenser

• Beskrivelse av aktuelle krav

• Nyttevirkninger

• Kostnader

• Aktuelle virkemidler

• Nytte

• Kostnader

26

Krav til håndtering 
av markedssensitiv 

informasjon

Håndtering av 
markedssensitiv 

informasjon

Virkemidler for å 
sikre at 

nettselskapene 
oppfyller kravene

Tredelt prosjektplan for å svare på hvilke krav som bør stilles til nettselskapene for at de 
skal kunne motta markedssensitiv informasjon



THEMA Consulting Group

• Nettselskaper

• Kraftprodusenter i og utenfor konsern

• Kraftleverandører/aggregatorer

• Statnett

• Elhub

• Myndigheter i andre sektorer med tilsvarende problemstillinger (finans, helse, transport)

Intervjuer er en sentral del av informasjonsgrunnlaget for analysen

27



THEMA Consulting Group

• Produksjonsplaner
• Forbruksplaner
• Tilgang på fleksible ressurser på forbrukssiden
• Kapasitet i ulike deler av nettet
• Revisjonsplaner
• Koblingsbilder
• Systemdata

Informasjon kan komme på avveie på flere måter:
• Feil flyt av informasjon
• Tekniske svakheter
• Uhell eller menneskelig svikt
• Bevisst misbruk av informasjon
• Brudd på myndighetskrav

• Beskrive relevante markeder, både eksisterende og mulige 
kommende markeder

• Identifisere hva slags informasjon som kan påvirke de 
aktuelle markedene

Definisjon av 
markedssensitiv 

informasjon

Markedssensitiv informasjon omfatter mer enn produksjonsplaner

28

• Informasjon som et nettselskap har behov for (nå eller i 
framtiden) for å kunne sikre optimal drift av nettet, men som, 
dersom det skulle tilfalle en markedsaktør i kraftmarkedet, vil 
kunne gi en urettmessig fordel overfor andre markedsdeltakere

• Dagens balansemarkeder og eventuelle lokale 
fleksibilitetsmarkeder i framtiden trolig de mest berørte 
markedene

• Spotmarkedet og det finansielle markedet kan også være berørt

BA

B

A B

Område A Område B

Allerede å anse som 
kraftsensitiv informasjon

Kritisk 
informasjonsflyt

Nettselskap

Markedsaktør



THEMA Consulting Group

• Generell bekymring for at informasjon som er markedssensitiv skal komme på avveie

• Informasjon om kjøremønster kan avsløre vannverdier og implisitt om forventninger til framtidig kraftpris

• Produsentene er opptatt av at nettselskapene skal kunne drifte nettet effektivt, og at det i noen tilfeller 
betyr at nettselskapene vil ha behov for informasjon som kan anses som markedssensitiv

• Men i så fall ønskelig at informasjonsdelingen skjer på en effektiv måte med standardiserte grensesnitt, 
gjerne gjennom ett punkt

• Nettsentralen må være atskilt fra produksjonssentraler i samme konsern

• Må være tilstrekkelige vanntette skott i informasjonsdelingen

• Bare ansatte med tjenstlig behov skal ha tilgang til markedssensitiv informasjon

• Begrensninger mht. felles kantine og administrasjonsbygg

• Skriftlige rutiner for håndtering av markedssensitiv informasjon som RME kan føre tilsyn med

• Taushetserklæringer og kursing for bevisstgjøring om håndtering av markedssensitiv informasjon

Nettselskapenes 
behov

Konsekvenser av feil 
håndtering av 
informasjon

Krav til 
nettselskaper

Andre forslag

Intervjuene med kommersielle aktører har gitt flere interessante innspill

29



THEMA Consulting Group

Foreløpige tanker om krav: En sentralisert modell for innsamling og formidling av 
markedssensitiv informasjon vil ha mange fordeler 

30

Uansett valg blir det aldri 100 % sikkert

 Krav og regler på nettselskapsnivå

 Uten standardisert grensesnitt/format blir det dyrt for 
produsenter og andre aktører å avlevere data

 Må implementere fulle sikkerhetskrav i hvert enkelt 
nettselskap

 Kan også her bygge på rammeverket for kraftsensitiv 
informasjon

 Vanskelig å logge hvem som har hatt tilgang til informasjon

 Stort og komplekst kontrollarbeid

 Ett standardisert brukergrensesnitt/format

 Styring av informasjonstilgang v. rollestyring (bare mulig å 
logge inn med én rolle) 

 Logging av hvem som har hatt tilgang til informasjon

 Sikkerhetsprosedyrer ett sted, kan bygge på etablert 
rammeverk for kraftsensitiv informasjon i det enkelte 
nettselskap som henter ut informasjon

 Praktisk for de som er nettkunde i flere områder 

 Ny hub, utvidelse av Elhub, eller Statnetts systemer

 Dersom det skjer innbrudd vil det ha større konsekvenser 
(men den risikoen tar man allerede med sentrale systemer)

DesentralisertSentralisert



Tilknytningskodene

Oppdraget

Tekstinnspill til høringsnotat til 
gjennomføringsforskrifter

Avdekke ev. motstrid mellom 
tilknytningskodene og eksisterende 
norsk regelverk

Gjennomgang og forklaring av 
eventuelle utfordrende bestemmelser



Tilknytningskodene

Prosessen

30.1 – Bestilling fra OED

19.3 – Første innspillsrunde

11.6 – Andre innspillsrunde

5.11 – Ny frist for oversending 
av forslag til OED

Oppdraget

Tekstinnspill til høringsnotat til 
gjennomføringsforskrifter

Avdekke ev. motstrid mellom 
tilknytningskodene og eksisterende 
norsk regelverk

Gjennomgang og forklaring av 
eventuelle utfordrende bestemmelser



Levere innstilling innen 15. 
juni 2022

Åpen dag 

Referansegruppe

https://nettsteder.regjeringen.n
o/stromnettutvalget/

Strømnettutvalget Tre overordnede tema

 Tiltak for å redusere tiden det tar å 
utvikle og konsesjonsbehandle nye 
nettanlegg.

 Prinsipper for å ivareta en 
samfunnsøkonomisk utvikling av 
strømnettet i en tid med stor 
usikkerhet om forbruksutviklingen.

 Mulige forbedringer i systemet med 
tilknytningsplikt.
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GEVINSTREALISERING AV DSO-ROLLEN

TSO/DSO-samarbeidsforum 24. september 2021

Ved Åsmund Jenssen, THEMA Consulting Group



THEMA Consulting Group

Gevinstrealisering av DSO-rollen; Identifisere, systematisere 
og kvantifisere hvor store gevinster som kan realiseres

Formålet er å synliggjøre gevinster av bedret drift
Det er mer kvalitative enn 

kvantitative beskrivelser av nytteverdier

• Formålet med prosjektet er å identifisere, systematisere og 
kvantifisere nettmessige samfunnsøkonomiske gevinster 
av endringer i organiseringen av driftskoordineringen i 
kraftsystemet

• ..til bruk overfor NVE, OED og andre inn i diskusjonen om 
en framtidig DSO-rolle

• Vi beskriver nåsituasjonen og framtidige utfordringer –
framtidens utfordringer blir større enn i dag

• Deretter definerer vi alternativer til dagens løsninger, og 
analyserer kvalitativt og kvantitativt 

• Til slutt vurderer vi potensialet for gevinstrealisering, hva 
som er barrierer mot gevinstrealisering
• Vi har identifisert gevinster kvantitativt der det finnes 

tall
• ..men stort sett beskrevet kvalitativt

36
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THEMA Consulting Group

10 nettselskaper og Statnett har redegjort for sine utfordringer i driften av regionalt 
distribusjonsnett

10 nettselskaper og Statnett 
har vært involvert i arbeidet Nettselskapene opplever utfordringer på flere områder

Betydelige utfordringer finnes innen områdene: 

• Driftsstanskoordinering

• Fastsettelse av koblingsbilder

• Spenningsregulering 

• Flaskehalshåndtering 

To områder som er inkludert i ekspertgruppens rapport er ikke 
tatt med i dette arbeidet:

• Jordstrømskompensering – viktig spørsmål, men komplisert 
og litt på siden av de andre områdene vi har analysert

• Tvangsmessig utkobling av forbruk – lite/ingen innspill på 
dette i arbeidet

37



THEMA Consulting Group

Flere faktorer gjør det nødvendig å vurdere oppgavefordelingen

• Mer uforutsigbar og uregulerbar produksjon på alle nettnivåer

• Mer effektkrevende forbruk og større underliggende variasjoner i forbruket

• Økt utenlandshandel

• Sterk økning i etterspørselen etter nettilknytning

• Mer fleksibelt forbruk og lagring

• Digitalisering legger til rette for en mer effektiv systemdrift som utnytter ressurser på alle nettnivåer

• Generelt økt verdi av mer detaljert og hyppig informasjon om forhold i nettet, krever kompetanse og 
kapasitet for å utnytte dette effektivt (enten hos systemansvarlig eller andre)

• KILE-risikoen i underliggende nett påvirkes av Statnetts beslutninger som systemansvarlig

• KILE som følge av vedtak fattet av systemansvarlig belastes netteier

38

MER KOMPLEKS 
SYSTEMDRIFT

SKJEVE INCENTIVER

NYE LØSNINGER



THEMA Consulting Group

Det største potensialet for gevinstrealisering ligger i å løse en utfordring som er felles 
for alle nettselskapene

Mange av utfordringene er ikke 
generelle på tvers av nettselskapene…

…men den utfordringen med størst 
potensiell gevinst gjelder for alle nettselskapene

• De fleste nettselskapene opplever utfordringer knyttet til 
organiseringen av kraftsystemet, men innholdet i 
utfordringene varierer
• Områder med mye produksjon tilknyttet i regionalt 

distribusjonsnett har andre utfordringer enn områder 
som primært har forbruk, f.eks. knyttet til 
flaskehalshåndtering

• Mange av utfordringene handler om grensesnittet mellom 
nettselskapene i regionalt distribusjonsnett og Statnett
• Det er usikkerhet om hvor dagens grensesnitt går mot 

Statnett
• …og i noen tilfeller også reelle forskjeller i hvor 

grensesnittet går mot Statnett 

• (For) mange vil ha nettkapasitet raskt – dagens nett må 
utnyttes bedre

• Drift nærmere kapasitetsgrensen øker risikoen for utfall –
krever en mer aktiv drift

• Alle nettselskapene trenger å unngå for store 
investeringer og å være i stand til å koble på nye kunder 
raskt nok i årene framover
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Det er potensielt store gevinster ved bedre drift på flere områder (men vi har ikke sett 
på totalkostnadene ved tiltakene inkl. kostnader for Statnett og nettkundene)

Potensielt størst gevinster ved 
redusert risiko eller reduserte investeringer ..men også gevinster fra økt effektivitet

• Flere eksempler på store gevinster ved driftstiltak som gjør 
at investeringer kan unngås eller utsettes:
• Arva: 200+ MNOK i sparte investeringer ved en 

kombinasjon av driftstiltak
• Agder Energi Nett: 30 MNOK spart på å utsette 

investering i trafo gjennom bl.a. lokal fleksibilitet
• Agder Energi Nett: ~100 MNOK kan spares på bruk av 

betinget tilknytting

• Eksempler på unngått utfall ved at nettselskapene har tatt 
en selvstendig vurdering av pålegg fra systemansvarlig 
(koblingsbilde). Ingen kvantitative estimat på gevinst

• Nettet kan driftes med lavere kostnader:
• Redusert tap og reaktiv effekt:

• Agder Energi Nett estimerer reduserte tap 
tilsvarende 1-2 MNOK årlig (0,25 MNOK pr. kV 
spenningsøkning)

• Redusert tidsbruk i nettselskapene: Ikke kvantifisert
• Riktig nivå på risiko i driften og riktige incentiver til 

Statnett og nettselskapene: Ikke kvantifisert 
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 Uklarhet om handlingsrommet innenfor 
dagens og kommende regelverk – det er 
mange endringer som skjer samtidig

 Manglende digitale verktøy og systemer for 
informasjonsutveksling, informasjon om bl.a. 
produksjonsplaner

 Manglende kapasitet til utvikling og lite              
erfaring med fleksibilitetsvirkemidler

Det er flere barrierer som står i veien for realisering av gevinstene, men mye er mulig 
innenfor dagens handlingsrom og grensesnitt

 Usikkerhet om Statnetts incentiver 
og forpliktelser til å finne samarbeids-
løsninger er sterke nok 

 Ikke formaliserte eller standardiserte 
prosesser for samarbeid mellom 
Statnett (systemansvarlig og netteier)                                        
og nettselskaper 

 Nettselskapene har delt case som viser at man ikke trenger å vente til etter at disse barrierene er løst før man finner gode 
løsninger, men med dagens barrierer krever det mer smidighet fra alle parter – og disse casene er fortsatt enkelttilfeller

 Samarbeid mellom Arva, Statnett og kunde gjorde at man unngikk nettinvesteringer for rundt 200 millioner

 Tensios DSO-enhet for samarbeid om driften mellom nettområdene
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Tre hovedstrategier for å realisere gevinstene som ikke er gjensidig utelukkende

Gjennomføre vedtatte endringer Utnytte mulighetsrommet Endre oppgavefordelingen
• Inneholder det samme som 

alternativ 1, men aktørene utnytter i 
tillegg handlingsrommet innenfor 
dagens og kommende regulering 
fullt ut

• Et eksempel kan være å benytte seg 
av muligheten man har til å inngå 
avtaler mellom nettselskapet og 
systemansvarlig og mellom 
nettselskapet og tilknyttede 
produsenter/forbrukere i området

• Utvikling av verktøy for 
informasjonsutveksling

• Innebærer i stor grad å fortsette med 
dagens praksis, men samtidig som 
må aktørene må opptre i henhold til 
vedtatte endringer i reguleringen

• Gjennomføre endringene i 
systemansvarsforskriften som OED 
har bestilt, samt SO GL og andre 
relevante nettkoder

• Klargjøre og kommunisere 
ansvarsfordeling

• Endringer i oppgavefordelingen 
mellom nettselskaper og 
systemansvarlig

• For eksempel overføring av ansvar 
for flaskehalshåndtering i regionalt 
distribusjonsnett fra systemansvarlig 
til regionale nettselskaper
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Nettselskapene bør ta en aktiv rolle i å utvikle framtidens drift i regionalt 
distribusjonsnettet – dette kan og bør gjennomføres stegvis

Pågående prosesser i bransjen:

• RME:
• Digitaliseringsforum
• Endring av 

systemansvarsforskriften
• Avklaring mht. tilgang på 

informasjon, inkl. markedssensitiv 
informasjon som 
produksjonsplaner

• Mulige endringer i KILE
• Konkretisering av nettkodene og 

retningslinjer
• Inkl. nasjonal metode for 

datautveksling
• Nettselskapene: DIGIN

Forslag til virkemidler – trinn 1:

• Formalisering av samarbeidet mellom 
nettselskap og systemansvarlig, f.eks. 
avtaler

• Ansvarsdeling mellom RME, 
Statnett og nettselskaper må 
avklares – ønskelig med klare 
frister

• Ekstern revisjon av Statnetts utøvelse 
av systemansvaret

• Rådgivende informasjonskoordinatorer
• Kompetansesentre regionalt 

og/eller nasjonalt, f.eks. for 
regelverksforståelse eller utvikling 
av verktøy i systemdriften

• Informasjonsformidling

På sikt:

• Vurdere endringer i 
oppgavefordelingen, men 
det krever en nærmere 
vurdering av nytte vs. 
kostnader

• Plikter og rettigheter henger 
sammen – behov for 
endringer i incentiver for 
både systemansvarlig og 
nettselskaper

• Forslagene her vil sammen 
med pågående prosesser 
utgjøre en plattform for 
videre endringsarbeid, 
samtidig som risikoen for 
uheldige valg reduseres



• Åpen informasjon / Public information

Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum 
fredag 24.9 kl. 09:00-12:30 (MS Teams)

Tema Ansvarlig Varighet

Introduksjon/ velkommen Statnett 5

– Statnetts strategi og re-organisering, og betydning for samarbeid med DSOene Statnett 30

– Nytt om RME/re-organisering
– Forskriftsendringer og regelverksimplementering (ref. nettkoder og bestilling fra OED)
– Digital samhandling – NVEs planer for å svare ut OEDs bestilling (PwC deltar)
– Arbeid om nøytralitet/markedssensitiv informasjon (Thema deltar)
– Tilknytningskoder –status
– Strømnettutvalget (Nakstad-utvalget)  

RME 60

Benstrekk/epost-pause 15

– Energi Norge: Orientering om gevinstrealisering av DSO-rollen (rapport av Thema)
– Runde-rundt-bordet

Energi Norge
Alle 45

– Avtaler på vilkår – "betinget tilknytning". Status og videre aktivitet.
– Datautveksling iht SOGL/KORRR (kartleggingen, veien videre mm) Statnett 40

Eventuelt, oppsummering og neste møte Statnett 15



Tilknytning med vilkår

Samarbeidsforum, 24. september 2021



• Åpen informasjon / Public information

Tilknytning med vilkår

• Et helt nytt virkemiddel for hele bransjen

• Åpner for å utnytte kundenes fleksibilitet 
som alternativer til nettinvestering og 
raskere tilknytning

• Behov for tett samarbeid for å utarbeide en 
praksis som legger til rette for effektive 
prosesser

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Statnett jobber med å ta i bruk tilknytning med 
vilkår

• I første omgang se på muligheten for å tilby vilkår i de enklere tilfellene
• Utkobling i høylastperioder
• Radielle tilknytninger
• Utkobling ifm planlagte driftsstanser
• Sesongutkobling

• I tilfeller vi allerede er i gang med å få på plass nettiltak, kan midlertidige 
vilkår åpne for tidligere tilknytning

• Vi ønsker å inngå avtaler med DSOene, om oppfølging av vilkår til 
kunder som tilknyttes til deres nett

• Ca 90 pst av tilknytningene kommer ikke direkte i transmisjonsnettet
Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Vilkår gjennom frivillige avtaler

• Tydelige avtaler
• Hva er vilkåret for kunden
• Når inntreffer vilkåret
• Hvem følger opp vilkåret

• Partenes rett til å si opp avtalen, og konsekvens (anleggsbidrag)

• Bransjen må samarbeide om å finne effektive og gode løsninger

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Systemansvarlig er involvert ved bruk av vilkår 

• Vi ønsker å vinne erfaringer med de enkle tilfellene først

• For begrensninger i

• Distribusjonsnettet kan netteier bruke vilkår uten å involvere systemansvarlig

• Regionalnettet kan netteier 
• Finne løsninger som ikke innebærer bruk av systemansvarliges virkemidler
• løser flaskehalser i planfasen
• tidlig involvere systemansvarlig for å avklare om løsningen er akseptabel

• Transmisjonsnettet vil Statnett integrere netteiers og systemansvarliges 
vurderinger i vår saksbehandling

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Vi er i gang med å inngå avtaler

• Avtaler med et fåtall DSOer i starten

• Vi ønsker mer erfaring

• Mulighet for forbedring underveis

Fremtiden er elektrisk



Status og videre arbeid med nasjonal 
metode for datautveksling iht. SOGL art. 40(5)
TSO/DSO-Samarbeidsforum, 2021-09-24



Tilnærming for å svare på oppdrag fra RME

• "RME ber om at Statnett sammen med nettselskap og nettbrukere definert som betydelige 

nettbrukere setter i gang arbeidet med å foreslå omfang og anvendelsen ved utveksling av 

strukturelle, plan- og sanntidsdata" 

• Tilnærming:

"Høring" 
i bransjen

Videreutvikle forslag til 
nasjonal metode: 

gap og tilpasninger 

Beskrive 
gjeldende praksis

RME god-
kjenner 
metode

RME vurderer 
beskrivelse

Leveranse fra fasen:
1. Beskrive gjeldende praksis
2. Plan for videre arbeid/neste fase 

Høring i 
bransjen

• Høring: aug/sep
• Sendes RME:  okt.

1: Kartleggings- og planfase 2: Metodeutviklingsfase
Leveranse fra fasen:
1. Gapsanalyse og anbefalinger
2. (Plan for implementering)

nov.'21 – apr. '22



To (supplerende) tilnærminger 
for å beskrive gjeldene praksis:  

DSO

1

5 3 26

SGU(P) SGU(F)

4 DSO

TSO

Data til/fra TSO, per SOGL art. 
43-53, dekker datastrøm 1,2 og 3

Data til/fra DSO
Dekker datastrøm: 4, 5 og 6

Datastrømmer



Hva kartleggingen viser 
"Rettigheter" iht SOGL/KORRR

Aktør Strukturelle data Plan- og prognosedata Sanntidsdata

TSO

• Data for forbruksanlegg
• Data for HVDC-anlegg
• (Aggregerte data om 

produksjon type A)

• Forbruksplaner (D-2, som 
også gjelder produksjon)

• Driftsstanser for forbruk

• (Data for forbruks-
anlegg?)

DSO
• Strukturelle data for 

tilgrensende nett (inkl. 
Statnett) og SGUer

• KORRR, article 12(2): Each 
DSO shall have access to 
the scheduled data of 
SGUs connected to its 
network

• Sanntidsdata i 
tilknytningspunkt for 
tilgrensende DSOer, TSO 
og relevante SGUer

SGU-
produksjon

• Strukturelle data 
(TSO/DSO) i 
tilknytningspunkt

• Utilgjengelighet av 
nettverkselementer i 
tilknytningspunkt 
TSO/DSO

• Sanntidsdata i 
tilknytningspunkt med 
TSO/DSO

SGU-
forbruk

• Strukturelle data 
(TSO/DSO) i 
tilknytningspunkt

• Utilgjengelighet av 
nettverkselementer i 
tilknytningspunkt 
TSO/DSO

• Sanntidsdata i 
tilknytningspunkt med 
TSO/DSO

Sum:
• Stor del av data iht. SOGL samles 

allerede inn (iht. fos/enf) 
• Største gap er knyttet til tilgang/ 

deling av data – spesielt data til 
DSOene (samt prosess/ tidsfrister 
iht. KORRR) 

Største mangler for TSO: 
• Strukturelle data for HVDC 

og forbruksenheter
• Driftsstans fra forbruk
• Forbruksplaner (D-2, gjelder 

også produksjonsplaner)



"Høring" 
i bransjen

Videreutvikle forslag 
til nasjonal metode: 
gap og tilpasninger 

Beskrive 
gjeldende praksis

RME god-
kjenner 
metode

RME 
vurderer 

beskrivelse

Leveranse fra fasen:
1. Beskrive gjeldende praksis
2. Plan for videre arbeid/neste fase 

Høring i 
bransjen

• Oppstart: medio april
• Kartlegge ca. til 1. juli

• Høring: aug/sep
• Sendes RME:  okt.

1: Kartleggings- og planfase 2: Metodeutviklingsfase
Leveranse fra fasen:
1. Gapsanalyse og anbefalinger
2. (Plan for implementering)

Tentativ: nov.'21 – apr. '22

SO GL er fra 1.8.2021 norsk lov – RME har igangsatt prosess for 
nasjonal godkjenning av europeiske metoder – KORRR en premiss 
for nasjonal metode

Utarbeide nasjonal 
metode iht. 40(5)

Europeisk metode KORRR 
skal fremmes jan/feb. 2022 
for RME for godkjenning

• RME bedt Statnett om å formelt oversende metoder og tilhørende vurderinger
• RME vil høre metodeforslagene med bransjen, bl.a. behov for tilpasninger
• Tidsplan: 7 bolker (3-5 metoder/bolk) til våren 2022 – primært europeiske og 

regionale metoder
• KORRR (europeisk metode iht. SOGL art. 40.6) oversendes til RME i 4. feb. 2022, 

og RME vil ha høringsprosess med bransjen i februar/mars 2022 



Foreløpig: skisse til plan for det videre arbeidet

Sende RME 
metode SOGL 
40(6) - KORRR

RME hører 
metode SOGL 

40(6) i bransjen

RME tydeliggjør krav 
til deling av markeds-
sensitiv informasjon 

RME utarbeider 
styringsmodell for forum 
for digital samhandling 

med bransjen

RME føringer 
samt forum 
for digital 
samhandling

Felles arbeid:

Innspill på vurder-
ing av KORRR (SOGL 
40(6), europeisk 
metode) 

samt 

SOGL 40(5) 
nasjonal metode 
for datautveksling

okt nov des jan feb mar apr mai

Oversende 
RME metode-

forslag

Fase 1: Beskrivelse av 
gjeldende praksis 

(ref. oppdragsbrev)

Fase 2b: 
Konkretisere 
nasjonal 
metode iht.
SOGL 40.5

Plandata – produksjons-
og forbruksplaner

Plandata – deling av 
driftsstanser

Strukturelle data

Sanntidsdata

Høringsprosess 
i bransjen på 

forslag

Fase 2a: 
Vurdere hva KORRR 

innebærer/rettigheter 
og forpliktelser

jun

? < Utarbeide veikart for videre digitalisering bransjen > ? 
Oppstart forum 

for digital 
samhandling?


