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1a RME om status og videre arbeid knyttet til driftskoordinering i kraftsystemet 

OED ga nylig tilbakemelding på RMEs anbefalinger i RME-rapport 7/2020 "Driftskoordinering i kraft-
systemet". OED er enig i hovedtrekkene i RMEs anbefaling. Sentralt er at det ansvaret som system-
ansvarlig har i dag skal ligge fast. Videre skal ansvaret hvert enkelt nettselskap har for eget nett 
klargjøres i forskrift. OED fremhever at selv om hovedprinsippet er at virkemidler i driften skal være 
markedsbaserte må bransjen vektlegge hensiktsmessig bruk av avtaler, med et samarbeid mellom 
bransjen og aktører om utarbeidelse av standardavtaler. OED slår også fast at forskrift om system-
ansvar (fos) og europeisk regelverk (SOGL) vil eksistere side om side, og at aktørene må forholde 
seg til begge regelverk. Som en forlengelse av disse anbefalingene ga OED to bestillinger til RME:   
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a. Bestilling om forslag til forskriftsendringer 
OED ber RME om å igangsette prosess for å presisere nettselskapenes ansvar og oppgaver knyttet 
til drift og driftskoordinering, herunder nettselskapenes ansvar for spenningsregulering i eget nett, 
ansvar for koordinering av driftsstanser i samarbeid med tilknyttede aktører, samt ansvar for å 
kartlegge forhåndsdefinerte koblingsbilder for eget nett.  
 
RME tar sikte på innspillsmøte med bransjen om forskriftspresiseringene før sommeren, og en 
foreløpig vurdering er at høringen på forskriftsendringer vil skje 2. halvår 2021.   
 
RME spurte Samarbeidsforum om det er i orden at RME informerer bransjen om dette forskrifts-
arbeidet gjennom møter i Samarbeidsforum. Både Energi Norge, Distriktsenergi og Statnett støttet 
forslaget. Tema vil derfor være fast agendapost på Samarbeidsforum fra nå av. I tillegg til 
diskusjoner i Samarbeidsforum er RME åpen for dialog når selskapene tar direkte kontakt.  
 
b. Bestilling om gjennomføringsplan for digital informasjonsutveksling 
OED ber RME om å igangsette arbeidet med å etablere en gjennomføringsplan for digital 
informasjonsutveksling i forbindelse med driftsoppgaver. Som del av arbeidet vil RME også etablere 
et digitaliseringsforum, som skal bidra til utarbeidelse og forankring av gjennomføringsplanen.  
 
RME vil utarbeide forslag til organisering, mandat og deltakelse i digitaliseringsforumet. Fremdrifts-
plan skal legges frem for OED innen 1. juni 2021. RME vil i løpet av våren lyse ut konsulentoppdrag 
for å støtte RME med å etablere digitaliseringsforum/gjennomføringsplan.  
 
RME informerte om at digitaliseringsforum skal fokusere på driftsoppgaver for eksisterende 
transmisjons- og regionalnettnett. Selv om strukturelle data både inngår i driftsplanlegging og 
nettplanlegging er ikke nettplanlegging en del av scope for digitaliseringsforum. Videre informerte 
RME om at digitaliseringsforum vil hensynta pågående initiativ, eksempelvis DIGIN.  
 
Om implementering av SOGL i Norge 
RME understreket at de europeiske nettreglene ennå ikke er innlemmet i norsk lov. Stortinget må gi 
sitt samtykke før innlemmelse, og det er ikke klart når saken blir behandlet i Stortinget. RMEs 
tilnærming er derfor en to-sporstilnærming, hvor man implementere EU-regelverk etter best evne, i 
takt med at dette implementeres i norsk lov, samtidig som man videreutvikler nasjonalt regelverk 
parallelt, eks. retningslinjer for fos.  
 
Energi Norge løftet frem problemstillingen om frivillighet knyttet til implementering av SOGL. Energi 
Norge påpekt at selv om SOGL ennå ikke er trått i kraft i Norge har ikke dette hindret egen-
implementering av deler av SOGL, for eksempel på etablering av nordisk RSC funksjon etc. Energi 
Norge stiller derfor spørsmål om hvorfor man ikke ser på resten av SOGL også. Dette mener de 
uansett vil måtte tas i forbindelse med kommende forskriftsarbeidet av fos. Eventuelle uoverens-
stemmelse må klargjøres, og Energi Norge etterlyste et målbilde på dette området.  
 
RME påpekte at det er viktig med koordinering med hensyn til nordiske og europeisk deltakelse, 
blant annet for å unngå etterslep i internasjonalt samarbeid. RME og bransjen bør samtidig ikke gå 
lenger enn hva man har juridisk grunnlag for. For eksempel må Stortinget først si ja før 
implementering av SOGL. RME vil vektlegge å videreutvikle fos, hvor man også ser til SOGL. Både 
RME og OED ser at det er en viss overlapp mellom regelverkene, men ser ikke at det er motstrid. 
Samtidig utrykte RME at mangel på implementeringsvedtak ikke er til hinder for å igangsette 
nasjonalt arbeid på tema og se til europeisk regelverk der dette er hensiktsmessig og mulig innenfor 
rammene av dagens norske energilovgivning. 
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1b Andre tema som ble drøftet av RME 
Gjennomgang av KILE-ordningen: RME har etablert en interngruppe som ser på tema og som vil 
komme med sine vurderinger i løpet av året.  
 
Nøytralitet/håndtering av markedssensitiv informasjon: RME har lyst ut et konsulentoppdrag på 
tema (leverandør ennå ikke valg), som blant annet skal se på krav til systemer og rutiner, samt 
hvordan krav skal følges opp. Relevante aktører vil intervjues som del av arbeidet. Forventet 
leveranse er 1. november.  
 
KORRR-oppdraget (se også punkt 2 under): RME informerte om at man i første omgang ønsker en 
beskrivelse av dagens status (nå-situasjonsbeskrivelse). RME understreket at KORRR/SOGL ennå 
ikke er norsk rett, og at det er en viss usikkerhet når dette skjer. RME ønsker en grundig prosess, og 
hvor arbeidet avstemmes med gjennomføringsplan/digitaliseringsforum.  
 
Avtaler: I både ekspertgruppens rapport og RMEs anbefalinger vektlegges avtaler som virkemiddel 
for nettselskapene for å kunne løse sine oppgaver på en god måte. RME understreket at bransjen 
selv må utforme avtaler som sikrer nødvendig kjøp av tjenester for driften, samt at bransje-
organisasjonene her må bistå sine medlemmer.  
 
RME spurte nettselskapene om det bør være krav til avtaler om koordinering mellom nett-
selskapene. Glitre, Elvia, BKK, Tensio og Agder svarte at de ikke ser behov for ytterligere avtaler for 
koordinering mellom nettselskapene. Dagens koblingsavtale og driftsavtaler fungerer godt. I den 
grad det er behov for ytterligere avtaler mellom selskapene så løser selskapene dette når det er 
behov.  
 
Mørenett påpekte at selv om man har avtaler med tilknyttede selskap vil forskriftsendringene med 
tilknytning med vilkår (forbruk og produksjon, NEM § 3.2) kreve at avtalene mot tilgrensende nett 
ses over, og at standardavtaler er ønskelig. Statnett støttet dette synet, og tror at det kommer mer 
avtaler etter hvert som driften blir mer kompleks. 
 

2 Om utvikling av nasjonale metode for datautveksling iht. SOGL 
Statnett presenterte og ba om innspill på foreløpig tilnærming og plan for arbeidet med KORRR.  
 
Energi Norge er positive til at arbeidet nå settes i gang. Men de etterlyste en tydeligere beskrivelse 
av hva man skal komme frem til. Energi Norge vil gi et skriftlig innspill til Statnett på dette, hvor 
man vektlegger å arbeide mer direkte på det som står i SOGL (rettigheter og krav). Energi Norge vil 
også gi innspill på sammensetning av arbeidsgrupper samt gi innspill på bruk av DIGIN i KORRR-
arbeidet. Det skriftlige innspillet vil trolig ikke kunne gis før påske. Energi Norge spurte om det er i 
orden for RME og/eller Statnett å skyve på fristen, for eksempel med en måned.  
 
Agder, Elvia og Lede støttet Energi Norge. De ser fase 1 som en beskrivelse av dagens løsninger, og 
etterlyste større vyer. De ba derfor om at første fase ikke blir for detaljert, men ser overordnet på 
dette, og man vektlegger fremtidens behov. Premisset for videre arbeid bør være bredere enn 
oppdragsbrevet fra RME, ellers taper man tid. Videre løftet de problemstillingen om forholdet 
mellom digitaliseringsforum, DIGIN og KORRR-arbeidet. Slik de ser det er DIGIN det samlende i det 
videre arbeidet, og de uttrykte bekymring med hensyn til overlapp.  
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Statnett påpekt at første leveranse er en konkret beskrivelse av dagens situasjon. Videre 
understreket Statnett:  
- Gjennom RMEs oppdragsbrev opplever Statnett at de ikke har fått myndighet til å utrede mål-

bildet som bransjen etterspør. Det er mye som skjer på digitaliseringsområdet, og kommende 
digitaliseringsforum vil kunne være en "joker" i dette arbeidet, blant annet gjennom å etablere 
et felles målbilde for bransjen.  

- Statnett ser ikke leveranse fra første fase som en fullverdig metode-beskrivelse, og bransjen må 
uansett samarbeide videre for å utvikle forslag til metode i henhold til KORRR (leveranse fra 
neste fase). Selv om ikke første leveranse er en formell metode anbefales det at kartleggingen 
gjøres tilgjengelig for innspill (høringen), hvor formålet er aktører får gi sine supplerende. 

- Dialogen med SGUer viser at det er ønskelig med en prosess som også hensyntar deres rolle og 
kapasitet. SGUer er bekymret for kostnader, og ønsker å være med i arbeidet for å finne 
hensiktsmessige løsninger.  
 

Med hensyn til utsettelse av svarbrev innen 31.3 svarte Statnett at de foretrekker å svare innenfor 
oppgitt frist, og at Energi Norges innspill (som vektlegger innholdet i neste fase) kan være grunnlag 
for en god og grundig dialog i kartleggingsfasen.  
 
RME påpekte at de ønsker en grundig beskrivelse av nå-situasjon, og de registrer at nettselskapene 
ønsker en raskere prosess. RME ser at arbeidet med fremtidsbildet også vil skje i digitaliserings-
forum og man må avstemme aktiviteter med hverandre. Selv om RME ikke kan si når gjennom-
føringsplanen foreligger mener de at det ikke vil være en forsinkelse i arbeidet med KORRR.  
 

3 Om spenningsregulering i de nye nettavtalene 
Statnett har som del av arbeidet med å oppdatere nettavtalene for tilknytning for transmisjons-
nettet sett på hvordan forhold knyttet til spenningsregulering og reaktiv flyt kan reguleres i avtalen. 
En sentral del av dette arbeidet er å etablere et "normalbånd" for produksjon (se presentasjon). I 
dialog med nettselskap har Statnett fått innspill på at normalbåndet er best egnet for transmisjons-
nettet samt for enkelte stive/maskede regionalnett. Statnett tar som del av ny nettavtale sikte på 
en mer aktiv oppfølging av hvordan produksjon brukes for reaktiv støtte.  
 
Statnett vil ha en prosess med bransjen om nettavtalen i løpet av våren. Det vil bli holdt et webinar 
for alle aktører i løpet av april, samt en høring på nye avtale i løpet av våren/før sommeren. På 
høsten tar man sikte på å inngå/revidere avtaler med den enkelte kunde.  
 
Nettselskapene er positive til en tydeliggjøring av spenning og reaktiver forhold i nettavtalen. 
Samtidig belyste flere nettselskap (Tensio, Lyse og Agder) gjennom eksempler at avtaler ikke er 
tilstrekkelig for å løse nettselskapenes spenningsutfordringer. Endret produksjonsmiks (vind vs. 
vann) gir større endringer i reaktiv flyt i regionalnettet, og uten tilgang til produksjonsplaner er det 
vanskelig for nettselskapene å kunne forutse og planlegge spenningsutfordringer. Videre påpekte 
nettselskapene at Statnett styrer trinningen på transformatorene mellom transmisjons- og 
regionalnettet (se supplerende kommentar under). Agder viste til at i DSO-piloten (2019/20) var 
man avhengig av produksjonsplaner, samt endring av innstillinger i spenningsregulatoren hos 
regionale produsenter. Dette bygger i dag på velvilje hos produsentene. Nettselskapene ser ikke at 
de har tilstrekkelige virkemidler, og etterlyste tilgang til produksjonsplaner samt kunne regulere 
spenning på trinnkoblere.  
 
Statnett informerte om at ved behov kan systemansvarlig kreve oppstart av produksjon (spesial-
regulering) for å støtte reaktive forhold. Samtidig er det viktig at de netteierne sikrer seg tilstrek-
kelig egen reaktiv støtte, og at man ikke alltid kan forvente å få all reaktive støtte fra produksjon 
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og/eller transmisjonsnettet. Når det gjelder trinning mellom transmisjons- og regionalnettet skjer 
dette automatiske mot en gitt spenning som er satt av det regionale nettselskapet.  
 
Supplerende kommentar gitt i etterkant av møtet, som en tydeliggjøring av tema: Nettselskapene 
påpeker at siden nettene drives med stadig mindre marginer vil det oftere være behov for kjappe 
manuelle aksjoner, for eksempel for å justere spenning etter uforutsette hendelser. For å avhjelpe i 
slike kritiske situasjoner må man ha gode rutiner på tvers av nettselskapene og Statnett for å 
fjernstyre trinnkobleren fra "auto" til "hånd" og via fjernstyring trinne opp spenningen manuelt til 
et høyere nivå i regionalnettet. Dette må skje raskt, og trinnkobleren styres i "auto" igjen når den 
oppståtte situasjonen er avklart.  
 

4 Neste møte i Samarbeidsforum 
 
Aksjon: Statnett sender Doodle med aktuelle datoer (mai eller juni).  
- Statnett vil før neste møte i Samarbeidsforum vil diskutere agenda med organisasjonene.  
- Alle inviteres til å gi beskjed til Anne Sofie på ønskede tema.  
- RME vil fast bruke Samarbeidsforum som arena for diskusjoner rundt forskriftspresiseringer. 

 
Vedlegg: Foiler vist i møtet, fra RME og Statnett. 


