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Oppsummering - Bakgrunn

DIGIN startet prosjektet ‘DSOenes fremtidige behov for datautveksling’ høsten 2021 med en første fase kalt 
«Runway 1». Denne ble avsluttet mars 2022.

Målet med prosjektet har vært å kartlegge og analysere DSOenes behov for informasjonsutveksling med andre 
DSOer og aktører for å gjennomføre sine nåværende og fremtidige oppgaver. Ut fra kartleggingen ønsker man 
å identifisere mulige nye arbeidspakker som kan utføres som en del av DIGIN.

Prosjektet har vært koordinert av personell engasjert av DIGIN. En kjernegruppe bestående av ressurspersoner 
fra selskaper som deltar i DIGIN har sørget for retning, viktige innspill og prioritering til prosjektet.

Høsten 2021 har prosjektet analysert dagens behov og fremtidige behov for datautveksling. Dagens behov er 
identifisert gjennom en analyse av dokumentasjon fra Statnett-prosjekt Nasjonal metode for datautveksling 
KORRR (Key Organizational Requirements, Roles and Responsibilities), mens fremtidige behov er identifisert 
gjennom intervjuer med nøkkelpersoner i bransjen.
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Oppsummering - Resultat

Resultatene av analysene er bearbeidet videre og prioritert i workshops med kjernegruppen, og de tre temaene med høyest 
prioritet er:

• For å kunne utnytte nettkapasitet bedre, og å fordele arbeidet med flaskehalshåndtering (Jf. Ekspertgruppen) må man sikre 
at driftsentralen hos DSO har lik tilgang til informasjon om snitt som TSO. Dette kan gjøres ved å gi tilgang til 
snittovervåking i sanntid, det vil si at man har en utveksling av belastning i snitt i sanntid som innebærer komponenter slik 
at Statnett og DSO ser den samme informasjonen.

• Driftsoperatørene hos DSOene trenger bedre oversikt over tilstanden i tilknyttede nett enn de får i dag. Derfor bør man 
sikre sømløs datautveksling mellom DSO databaser og Fosweb. Dette kan muliggjøre datautveksling fra ulike databaser. 
F.eks kan ‘min’ driftssentral kombinere data fra egen database i nettselskapet med data fra Fosweb. Tilsvarende kan 
Statnetts sentral kombinere data fra Fosweb med data fra nettselskapenes egne databaser. Man kan se for seg forskjellige 
løsningsalternativer i den videre vurderingen.

• Driftssentralen har behov for produksjonsprognoser fra produsenter for å kunne kjøre lastflytanalyser frem i tid for å 
avdekke flaskehalser og uheldige koblingsbilder, slik at nettet kan driftes tryggere med mindre sikkerhetsmarginer. DIGIN 
kan bidra med å se på hvordan utveksling av produksjonsprognoser kan skje og hvordan nettselskap kan bruke / skape 
verdi når de endelig får infoen. 
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Oppsummering – Anbefaling
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Prosjektet anbefaler følgende: 
1. Detaljere de 3 ideene som er listet under ‘prioritet 1’. Målsetninger bør være å 

videreutvikle disse til prosjektforslag som kan vurderes og behandles av DIGIN 
styret. Videreutviklingen bør i større grad fokusere på å utrede og detaljere 
målbilde/use case og peke på hvordan digital 
samhandling/informasjonsutveksling som er identifisert er en del av løsningen

2. For å sikre at DIGIN kontinuerlig har fokus på å lage gode og relevante løsninger 
for bransjen, bør det vurderes å etablere en kontinuerlig idégenereingsprosess, 
lignende det som har vært gjort i dette prosjektet.

3. Sørge for aktuelle pågående DIGIN prosjekter er kjent med relevant innhold og 
tematikk fra dette arbeidet
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Hensikt med denne presentasjonen er å oppsumere og 
dokumetere arbeidet gjort i ‘Runway 1’ i prosjektet ‘DSOenes 
fremtidige behov for datautveksling’ 

1. Innhentet informasjon og analyser
• Oppsummere resultat fra analysen av 

KORRR1 ark
• Oppsummere tema diskutert i 

intervjuene
• Detaljere prioriterte ideer og 

interessante ideer (Appendix).  

2. Kategorisering av tematikk fra 
intervjuer
• Innledende kategorisering av tema og 

ideer igjennom workshoper
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3. Kjernegruppens  prioritering
Videre prioritering av tema og ideer basert på 
tidsdimensjon og vesentlighet
Prioritet 1: Topp 3 ideer som anbefales som å utvikle 
videre til mulige pilotprosjekter
Prioritet 2: Ideer som anbefales, men ikke nå - totalt 5 
ideer 
Prioritet 3: Ideer som er interessante, men ikke anbefales 
prioritert – totalt 6 ideer
Parkeringsplass: 

• Ideer som anbefales som innspill til nåværende 
prosjekter – totalt 10 ideer

• Vurdert som utenfor DIGINs nåværednde ambisjon 
– totalt 13 ideer

1 KORRR = Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities
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1. Mål og prosess
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Målet er å kartlegge og analysere DSOenes behov for digital 
samhandling, utover nåværende DIGINomfang, med andre 
DSOer og aktører.

Hovedoppgaver
• Kartlegge og bygge videre på allerede utført arbeid på tematikken.
• Ny kartlegging og idégenerering fra arbeidsgruppen.
• Identifisere mulige pilotområder som speiler behovet til bransjen.
• Anbefale og prioritere piloter som har størst potensiale.
• Levere et prioritert grunnlag for nye DIGIN arbeidspakker.
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Prosjektet kan ses på som en idégenerator for 
fremtidige arbeidspakker i DIGIN

Prosjektet leverer en løpende 
vurdering med prioritert behov for 
datautveksling og 
underlagsmateriale for konkrete 
nye arbeidspakker i DIGIN. 
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Nye 
DIGIN(Pilot)arbeidspakker 

Konsept

Ide
Behov
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Prosjektoppsett
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Team Kjernegruppe Arbeidsgruppe Rådgiving

Hvem • Jan Rondeel (Lede)
• Kristoffer Sletten (Agder)
• Otto Rustand (Glitre) 
• Eivind Gramme (Lede) 
• Martin Hviid Nielsen(DIGIN) 
• Jens Tore Holene (Elvia) 
• Morten Sjaamo (Føye)

• Martin Hviid 
Nielsen(DIGIN) 

• Jens Tore Holene (Elvia) 
• Daniel Brenden (DNV) 
• Aasta Andreassen (DNV)
• Pål Rylandsholm (DNV)

• Jørgen Bjørndalen 
(DNV)

• Christopher Wiig 
(DNV)

Hva «Eie» nye prosjektforslag til DIGIN 
ledelse, kilde til informasjon, 
sentrale avklaringer, «vetting»,  
QA/QC, forankring, kontaktnett

Planlegge, utføre, analysere, 
dokumentere, rapportere

QA/QC, ekspertråd

Møtetakt Annenhver uke/Ved behov? Ukentlig Ved behov
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Sammendrag av prosjektets anbefalte prioriteringer
Prioritet 1 (Gjør nå) Prioritet 2 (Gjør senere) Prioritet 3 (Gjør dersom tid)

Innspill til pågående DIGIN Prosjekter

Deling av 
informasjon 

om snitt

Utveksling av strukturell 
anleggsinformasjon og plandata 

(TSO-DSO og DSO-DSO)

Produksjons-
prognoser

Tariffkalkulator 
for nettleie 

Informasjon om 
planer og 

kapasitet til/fra 
kommune

Revisjons-
koordinering

Datautveksling 
til NVE/DSB etc

Bransje-
spesifikke 

standarder på 
data

Publisering av 
ledig 

nettkapasitet

Betinget 
tilknytning 

Automatisert 
installatørdialog

Bedre oversikt 
på 

netttilknytnings-
saker

NIS 
dokumentasjon 

utveksling

Utveksling av 
forbruks-prognoser

Tilgang til sanntidsdata fra 
konsesjonær (Nettselskap 

og Produsenter)

Annleggsbidrag

Sanntids-
informasjon til 

feilsøking

Dokumentasjon av løpende driftskoordinering 
mellom DSO-TSO, DSO-DSO, DSO-SGU etc. Felles 

Logg

Samhandling med 
entreprenør

Data (modell, 
format, etc)  i KIS-

systemer

Samhandling med 
fellesførings-aktører

Nettkomponent 
livssyklus

Standardisert 
datautveksling for 

fleksibilitets-markeder
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Informasjonsinnhentning

Kartlegging av DSOenes
behov for digital samhandling
/informasjonsutveksling i dag 
og i fremtiden med hensyn 
på statiske, operative og 
planlagte aktiviteter med 
aktuelle interessenter.

• Dagens behov: Analyse av 
Statnett-prosjekt for 
datautveksling (KORRR)

• Fremtidige behov: Intervjuer
med nøkkelpersoner i
bransjen

• Aktuelle interessenter:
• DSO (drift, IT, utvikling...)
• Interesseorganisajoner
• Produktleverandører

12
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Steg 1.2: Intervjuer

Prosess 

Workshops med 
kjernegruppen 

Innsnevring 
til pilot-ideer

Innspill fra bransjen

Intervjuer med nøkkelpersoner i bransjen

Gjennomgang av KORRR-arket for inspill på 
eksisterende kommunikasjon som kan forbedres.

Resultater samles i Idea Longlist

Resultater sjekkes fortløpende 
av kjernegruppen

Bearbeiding og prioritering av 
temaene workshoper

Resultater oversettes til 
potensielle pilotideer som 
blir kvalifisert 

Steg 1 Steg 2 Steg 3

Steg 1.1 KORRR
- Innspill til nye idéer
- Innspill til eksisterende prosjekter
- Andre (ikke i KORRR-ark)
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2. Analyse av Nasjonal 
metode for datautveksling
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Steg 1.1. Analyse av Nasjonal metode for 
datutveksling
Statnett-prosjekt Nasjonal metode for 
datautveksling KORRR (Key Organizational 
Requirements, Roles and Responsibilities):
• I følge EU-reguleringer skal det utarbeides 

retningslinjer for kommunikasjon mellom 
TSO, DSO og SGU (Significant Grid users). 
Datautvekslingen skal gjenspeile den reelle og 
forventede statusen i transmisjonssystemet.

• Innspill fra Agder Energi Nett, Elvia, Tensio, 
Sygnir.

• Oversikt over eksisterende kommunikasjon 
ligger i KORRR-arket (data, aktører, frekvens, 
format, prevalens, etc…).

• Arbeidsprosess for analysen:
• Gjennomgang av datautvekslinger i KORRR-

arket
• Kategorisering under eksisterende DIGIN-

prosjekt, mulig prosjekt og ikke aktuelt for 
DIGIN

• Detaljering av kommunikasjonsmetode i 
fremtiden og identifisering av fremtidens behov

15
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SGUDSO
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Steg 1.1. Fugleperspektiv på KORRR-arket: 
underkategorier 
• ~81 linjer med datautvekslinger er identifisert 

etter at duplikater har blitt filtrert ut. 
• Underkategorien driftsstans har flest 

utvekslinger med 14. 

Plandata; 28

Sanntidsdata; 25

Strukturelle data ; 28

Antall utvekslinger per datatype

0
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6

8
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12

14

16 Antall utvekslinger per underkategori

16



DIGIN

Steg 1.1. Fugleperspektiv på KORRR arket: 
aktører 
• SGU (P) til DSO, samt DSO-DSO har 

flest utvekslinger med 16 totalt 
hver. 

• 10 utvekslinger er identifisert fra 
TSO-DSO med fosweb som format. 
Det er uklart hvordan denne 
utvekslingen gjøres

• DSO-SGU har totalt 23 utvekslinger, 
SGU-DSO har 26 utvekslinger 

DSO-DSO; 16

DSO-SGU (F); 12

DSO-SGU (P); 11

DSO-TSO; 8

SGU (F)-DSO; 10

SGU (P)-DSO; 16

TSO-DSO; 10

Antall utvekslinger mellom aktører
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Steg 1.1. Fugleperspektiv på KORRR arket: 
Potensiell link til DIGIN-pakker

Driftstans-
koordinering; 6

Grunnprofil ; 13

Produksjons-
planer ; 4

Autofos ; 2

Tilknytnings-
saker ; 11

Digital KSU ; 1

Antall utvekslinger potensielt dekket av DIGIN-
pakke

• 37 datautvekslinger har blitt identifisert til å ha en 
potensiell link til eksisterende DIGIN pakker/arbeid. 

• E-post og telefon er det klart mest brukte formatet

0

5

10
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20

25

Utvekslingsformat
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16

Frekvens
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DSO

Kunde

Installatør

EntrepenørAndre

Fellesførings-
aktør

Steg 1.1. Nye ideer for datautveksling utenfor 
KORRR-arket

Analysen dekker lignende datautvekslinger som 
skjer mellom DSO og aktører som ikke er dekket av 
KORRR. Disse er inkludert for å få et helhetlig bilde 
av dagens datautvekslinger.

Mulige temaer for nye DIGIN-prosjekter basert på 
utvekslinger utenfor KORRR-arket:

1. Samhandling med 
installatør/fellesføring/entrepenør (f.eks. jordfeil, 
melding om installasjonsarbeid, Utveksling med 
fellesføringsaktører)

2. CIMifisert/standardisert anleggsdokumentasjon

19

Aktører som ikke er dekket av KORRR, men som er inkludert i 
analysen:



3. Intervjuer
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Steg 1.2: 
Intervjuprosess
Prosjektet har tatt kontakt med nøkkelpersoner i 
bransjen og organisert intervjuer for å få 
perspektiv på hva som er behovet i bransjen, og 
hvor skoen trykker mest.
• Intervju: Samtale (1 time) basert på 

eksempelspørsmål (se høyre side)
• 23 stk kontaktet, 14 intervjuer gjennomført
• Notatene ble gått gjennom med eksperter, og 

resultatene ble samlet i Idea Longlist under fem 
kategorier (‘Utveksling av drift-informasjon’, 
‘Sanntidsdata’, ‘Nettinformasjon’,‘Informasjons-
utveksling med kunder’ og ‘Nettilknytning’)  

• Rånotater fra intervjuer: Intervju Guide med 
resultater

21

Eksempelspørsmål

1. Hva slags arbeid gjør du i dag og hvordan er dette 
relevant i forhold til datautveksling mellom DSOer og 
andre?

2. Generelt sett, hvordan kommuniserer du med 
nabonett, produsenter og forbrukere i dag? Hvordan 
dette kan gjøres på en mer sømløs måte?

3. Hvilke digitale samhandlings behov har du i dag –
med tanke på all annen dialog du har i bransjen? 

4. Hvordan burde denne samhandlingen gjøres ut ifra 
deres perspektiv?

5. Hva vil du si er de største utfordringene du har når 
det gjelder datautveksling i dag? Hva ville gjort din 
arbeidshverdag enklere?

6. Hvilke digitale samhandlings behov ser du i morgen?

7. Hvis du ser bort i fra i dag, hva er ditt drømmecase 
for digital samhandlig?

https://nhosp.sharepoint.com/:p:/r/sites/DIGINProsjekter/Shared%20Documents/Fremtidig%20datautveksling/Informasjonsinnhenting/DSOenes%20fremtidige%20datautveksling%20-%20Idea%20Longlist.pptx?d=w7b8b72e220484aa29b79d478ade406e2&csf=1&web=1&e=uCYBAM
https://nhosp.sharepoint.com/:x:/r/sites/DIGINProsjekter/Shared%20Documents/Fremtidig%20datautveksling/Informasjonsinnhenting/DIGIN_Intervju_Guide_med_resultater_oppdatert0211.xlsx?d=w60212715fa4f417287adbd9516c56bf6&csf=1&web=1&e=pAFwa9
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1.Eivind Gramme Overingeniør rammevilkår

2.Otto Rustand Ansvar for systemdrift

3.Martin Hviid Nielsen DIGIN

4.Jørgen Bjørndalen Tilkytningsaker, Tariffer, mm.

5.Mads Hansen Møllerud Beredskap: operatør og leder for sentralen

6.Sjur Messel Nafstad Produktstrategi og -portefølje

7.Ellen Strøm Juliussen Leder utvikling og plan

8.Hilmar Fredriksen Teknisk sjef, Valideringsråd

9.Morten Småstuen Prosjektleder arkitektur og prosjektstyring

10.Morten Sjaamo Leder driftsentralen

11.Trond Eriksen Ansvar for regionalnett, KSU
12.Camilla Landro Berntsen Driftansvarlig regionalnett

13. Jo Morten Sletner Leder for digitalisering
14.Julien Moisan Leder Smart Senja

Steg 1.2 Intervjuer

22



DIGIN

Utveksling av 
utvekslingsplaner

Utveksling av 
Produksjonsprognoser 

Reaktiv effektflyt

Dokumentasjon av 
nettinformajon (NIS)

Nettinformasjon Sanntidsdata

Nettilknytning Utveksling av Driftsinformasjon

Nettinmelding

Sterkt leverandør-
market 

Sanntidsinformasjon 
til Feilsøking

Revisjons-
koordinering

Nettkomponent 
livsyklus

NIS dokumentasjons-
utveksling

Sanntidsdata fra Scada til 
eksterne analyseplattformer

Tilgang til sanntidsdata 
fra konsesjonær

Utveksling av 
Forbruksprognoser

Betinget 
tilknytning

Anleggs-
bidrag

Publisering av ledig 
nettkapasitet

Uforutsette 
situasjoner

Beredskap for 
informasjonsutveksling

Uforutsette 
situasjoner

Utveksling mot DSO og 
konsesjonær

Steg 1.2 Temakategorisering av funn fra intervjuer
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CRM 
System 

Datautveksling 
til NVE/DSB 

Informasjon om planer og 
kapasitet til/fra kommune

Utveksling av driftsinformasjon(
TSO -DSO og DSO-DSO)

Deling av 
informasjon om snitt 

Datavask 
Statnett/DSO

Bransjespesifikke 
standarder på data

Nettoversikt

Informasjonsutveksling med kunder

Dokumentasjon av løpende 
driftskoordinering mellom 
DSO-TSO, DSO-DSO, DSO-

SGU etc – Felles Logg 

Utveksling av sanntids-
informasjon og planbilder for “i 

morgen” mellom DSO-TSO, 
DSO-DSO, DSO-SGU etc

Beredskap og 
utveksling av 
menneskelige 

ressurser

Standardisert datautveksling 
for fleksibilitetsmarkeder

Varmtvannsbereder 
fleksibilitet

Tariffkalkulator 
for nettleie

Dataformat i KIS-
systemer



4. Workshoper
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Innsnevring til pilotidéer

Prosessen fra funn og idéer til pilotforslag

Kategorisere funn fra
KORRR og intervjuer Prioritering av idéer Detaljering av top 3

Mål: kjernegruppen får 
oversikt over funn fra 
intervjuer og KORRR-analyse

Mål: Ta relevante idéer 
videre mhp. verdipotensiale 
og tidshorisont

Mål: Danne et grunnlag 
for valg av pilotidéer
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Dekkes av DIGIN Allerede DIGIN Bør komme i gang med dette kjapt 

Ikke tydelig/ikke interessant

Steg 2: Innledende kategorisering av funn
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Interessant, men bør detaljeres

Utveksling av 
Forbruksprognoser

Utveksling av 
Produksjonsprognoser 

Tariffkalkulator 
for nettleie

Revisjons-
koordinering

Bransjespesifikke 
standarder på data

Informasjon om planer og 
kapasitet til/fra kommune

Datautveksling 
til NVE/DSB 

Bedre oversikt på 
nett-tilknytingssaker

Publisering av ledig 
nettkapasitet

NIS dokumentasjons-
utveksling

Betinget 
tilknytning

Dokumentasjon av løpende 
driftskoordinering mellom 
DSO-TSO, DSO-DSO, DSO-

SGU etc – Felles Logg 

Utveksling av sanntids-
informasjon og planbilder for “i 

morgen” mellom DSO-TSO, 
DSO-DSO, DSO-SGU etc

Utveksling av 
Forbruksprognoser

Standardisert datautveksling 
for fleksibilitetsmarkeder

Deling av informasjon 
om snitt 

Anleggs-bidrag Sanntidsinformasjon 
til Feilsøking

Utveksling av 
driftsinformasjon (

TSO -DSO og DSO-DSO)
Nettkomponent 

livsyklus
Dataformat i KIS-

systemer

Uforutsette 
situasjoner

Utvidet bruk 
av AMS data

Beredskap og utveksling av 
menneskelige ressurser

Datavask 
Statnett/DSO

Sterkt leverandør 
market Nettinmelding

Beredskap for 
informasjonsutveksling

Sanntidsdata fra Scada til 
eksterne analyseplattformer
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Steg 3: Videre prioritering av idéer –
oversikt 

Prioritet 2 – Gjør senere

Prioritet 3 – Gjør dersom tid

Samhandling med 
entreprenør

Dataformat i KIS-
systemer

Samhandling med 
fellesførings-aktører

Nettkomponent 
livssyklus

Standardisert datautveksling 
for fleksibilitetsmarkeder

Utveksling av forbruks-
prognoser

Tilgang til sanntidsdata fra 
konsesjonær (Nettselskap 

og Produsenter)

Annleggsbidrag

Sanntids-informasjon til 
feilsøking

Dokumentasjon av løpende driftskoordinering mellom DSO-
TSO, DSO-DSO, DSO-SGU etc. Felles Logg

Prioritet 1 – Gjør nå

Deling av 
informasjon om 

snitt

Utveksling av strukturell 
anleggsinformasjon og plandata (TSO-

DSO og DSO-DSO)

Produksjons-
prognoser
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Høy verdi

Kort sikt Lang sikt

Lav verdi

Ikke gjør det

Se neste slide
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Steg 3: Resterende idéer – oversikt

4. Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 5. Vurdert som utenfor DIGINs nåværednde ambisjon

Tariffkalkulator 
for nettleie 

Prognoser 
fra/til 

kommunene

Revisjons-
koordinering

Datautveksling 
til NVE/DSB 

etc

Bransje-
spesifikke 

standarder på 
data
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Disse kan bearbeides videre i samarbeid 
med aktuelle DIGIN prosjektgrupper

Publisering av 
ledig 

nettkapasitet

Betinget 
tilknytning 

Bedre oversikt 
på 

netttilknytning
s-saker

NIS 
dokumentasjo

n utveksling

Datavask 
mellom statnett 

og DSO 

Nett-
innmelding

Sterkt 
leverandør-

marked

Beredskap for 
informasjons-

utveksling

Beredskap for 
informasjons-

utveksling

Driftsinfo 
utveksling –
uforutsette 
situasjoner

Beredskap og 
utveksling av 
menneskelige 

ressurser

Utveksling av 
utvekslings-

planer

Sanntidsdata fra 
Scada til 
eksterne 

analysplattform

Utvidet bruk av 
AMS data

Dokumentasjon 
av 

nettinformasjon 
(NIS) 

Nett-oversikt 
Automatisert 

installatør-
dialog
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Prosjektet anbefaler å konkretisere 3 
idéer videre som potensielle prosjekt
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Prioritet 1 – Gjør nå

• Deling av informasjon om snitt
• Utveksling av driftsinformasjon(TSO -DSO og DSO-DSO)
• Produksjonsprognoser
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Anbefalt idé 1/3
Deling av informasjon om snitt
Bakgrunn

• Et snitt kan bestå av to eller flere komponenter, f. eks. én 
linje i regionalnettet og én i transmisjon.

• Måleverdiene er de samme hos Statnett og nettselskap, 
men forutsetningene for beregningene kan være 
annerledes. Sanntidsverdiene tar utgangspunkt i 
målingene, men ulike grenseverdier basert på 
komponenter og f.eks spenning kan påvirke resultatene.

• Forskriften sier bare at det er systemansvarlig som har 
ansvaret for snitt. Konsesjonæren burde også ha tilgang 
på denne informasjonen siden dette er nødvendig 
informasjon for flaskehalshåndtering. 

Målbilde
Sikre at nettkapasiteten kan utnyttes bedre, og arbeidet 
med flaskehalshåndtering fordeles mer effektivt enn i dag 
(Jf. Ekspertgruppen) ved at at driftsentralen hos DSO har lik 
tilgang til informasjon om snitt som TSO.

Løsning
Tilgang til snittovervåking i sanntid: man burde ha en 
utveksling av belastning i snitt i sanntid som innebærer 
komponenter slik at Statnett og DSO ser den samme 
informasjonen. 

Sponsorer
Regionale DSOer og Statnett?
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Anbefalt idé 2/3
Utveksling av strukturell anleggsinformasjon og 
plandata (TSO-DSO og DSO-DSO)
Bakgrunn
• Fosweb er Statnetts infosystem for anleggsdata. Det forteller om hvilke 

anlegg som finnes, om anlegget er i drift eller frakoblet for 
vedlikehold, eller skal frakobles i nær fremtid, etc. Autofos er den 
automatiske portalen til Fosweb.

• Andre selskaps driftssentraler har tilgang på de delene av Fosweb som 
er relevant for dem (f.eks kan ikke Agder se noe om anlegg i Finnmark).

• Fosweb er i dag brukt til å samle anleggsdata for Statnett. Dette er en 
enveis innsamling av data. 

• Fosweb har fokus på Statnetts anlegg, men inneholder også 
informasjon om deler av DSOenes nett. 

Målbilde
• Sikre at driftsoperatørene hos DSOene får bedre oversikt over 

tilstanden i tilknyttede nett ved å sørge for sømløs datautveksling 
mellom DSO databaser og Fosweb.

• Dette kan muliggjøre datautveksling fra ulike databaser. F.eks kan ‘min’ 
driftssentral kombinere data fra egen database i nettselskapet med 
data fra Fosweb. Tilsvarende kan Statnetts sentral kombinere data fra 
Fosweb med data fra nettselskapenes egne databaser.

Løsning
• En distribuert løsning der Statnett har Fosweb, de andre har Ledeweb, 

Glitreweb, Elviaweb, Agderweb, osv, vil muligjøre deling av oppdatert 
data, der hvert nettselskap vedlikeholder sin database. Statnett har 
tidligere ønsket å ha alle data ‘fysisk’ i sin database; men i denne 
løsningen kan andre nettselskap dele sin info automatisk om de 
motsatt kan integrere det som er relevant for dem fra Fosweb.

• Alternativt åpne FosWeb for deling av informasjon mellom TSO-DSO 
og DSO-DSO, og vurdere omfanget av informasjondelingen utfra 
DSOenes behov.

• En annen løsning(?) er et online anleggsregister med både strukturell 
info (navn, egenskap, etc) og plan-info (drift/vedlikehold/skade/…).

Sponsorer
• Skal diskuteres

31



DIGIN

Anbefalt idé 3/3
Produksjonsprognoser
Bakgrunn

• Man har lite kontroll på lasten og produksjonen i dag, man vet hva den 
var i går men ikke i morgen. Informasjon om produksjon og forbruk er 
nødvendig for lastflyt prognoser for å avdekke problemøyeblikk med 
ev. overlast eller flaskehalser.

• Det pågående prosjektet Produksjonsplaner handler allerede om å 
tilrettelegge for at produsenter skal kunne dele de 
produksjonsplanene de har med relevante nettselskap. Produsenter 
har ikke alltid en konkret plan for den enkelte kraftstasjon, selv om de 
har en samlet plan for en gruppe stasjoner for morgendagen.

• Pågående høring hos RME vil resultere i at nettselskap får rett til den 
informasjonen som produsentene har

• For å forbedre prognosene ift. Produksjonsplaner kan man:
• Be produsenter lage mer detaljerte planer på et tidligere stadium enn 1 

time før drift
• Lage et prognoseverktøy som gjetter detaljert plan på basis av en plan for 

en gruppe stasjoner
• Lage sitt eget prognoseverktøy for uregulert produksjon (vind, sol, elv) og 

for forbruk

• De siste punktene går ikke under DIGINs mandat, hvor fokuset ligger 
på datautvekslinger og ikke utvikle programvare. men en 
bransjemessig løsning for situasjoner der planer ikke eksisterer bør 
drøftes.

Målbilde

• Driftssentralen har behov for produksjonsprognoser fra 
produsenter for å kunne kjøre lastflytanalyser frem i tid for å 
avdekke flaskehalser og uheldige koblingsbilder, slik at nettet kan 
driftes tryggere med mindre sikkerhetsmarginer.

Løsning

• DIGIN bør fokusere på:
• Hvordan utveksling av info kan skje
• Hvordan nettselskap kan bruke / skape verdi når de endelig får infoen. 

Dette har ikke vært i fokus til nå

Sponsorer

• DSOer med flere produsenter i sitt nettområde

32



7. Erfaringer fra prosessen 
og anbefalte neste skritt
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Erfaringer fra prosessen

• Man burde sørget for å intervjue flere fra driftssentralene. 

• DSOenes behov og mulige use case har ikke hatt nok fokus. Ved et eventuelt videre arbeid bør en ha mer 
fysiske WS med personell fra driftssentralen fra ulike selskap hvor det identifiseres konkrete utfordringer 
relatert til vurderinger, aktiviteter og samhandling pluss mulige løsninger.

• Relativt åpne spørsmål gir mye forskjellig input, men det kan være vanskelig å kunne spesifikt peke på 
samhandlingsbehov og gevinster. Mange forskjellige temaer blir identifisert, men det er ofte et ganske 
fragmentert og bredt informasjonsgrunnlag. 

• For fremtidige prosesser er det nok nyttig å enten i) utarbeide mer spesifikke spørsmål, der en temaekspert 
leder intervjuet for å mer effektivt avdekke behov, eller ii) Ha to runder med intervjuer eller evt påfølgende 
workshoper som inkuderer intervjuobjektene for å raffinere materialet fra intervjurunde 1. Det gjør en 
prioriteringsprosess enklere. 
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Anbefalte neste skritt

1. Detaljere de 3 ideene som er listet under ‘prioritet 1’. Målsetninger bør 
være å videreutvikle disse til prosjektforslag som kan vurderes og 
behandles av DIGIN styret. Videreutviklingen bør i større grad fokusere 
på å utrede og detaljere målbilde/use case og peke på hvordan den 
digital samhandling/informasjonsutveksling som er identifisert er en del 
av løsningen (Se eget forslag til formulering her )

2. For å sikre at DIGIN kontinuerlig har fokus på å lage gode og relevante 
løsninger for bransjen, bør det vurderes å etablere en kontinuerlig 
idégenereingsprosess, lignende det som har vært gjort i dette prosjektet.

3. Sørge for aktuelle pågående DIGIN prosjekter er kjent med relevant 
innhold og tematikk fra dette arbeidet
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Forslag til struktur for beskrivelse av tema/idé 
som blir mer måblide/use-case fokusert av 
tema/ide/prosjektforslag

• Tittel: [Rammeverk for desentralisert informasjonsutveksling for DSO-DSO og DSO-andre som 
DSO-ene kan implementere i fellesskap.] 

• Behov: [Eks: Mange digitale samhandlingsløsninger trenger en enkel og god desentralisert 
tilnærming for informasjonsutveksling med et kontaktpunkt. Bl.a. løsninger som implementerer 
arbeid i DIGIN.]

• Bakgrunn: 
• Nødvendig datautveksling: 
• Antatt gevinst: [Eksempel: Nødvendig for å realseer mye pågående arbeid. Uten en god tilnærming 

så blir de ikke brukervennlige nok. 
• Steg i en stegvis tilnærming:
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Underlagsinformasjon 

Foto: Camilla M. Granheim

DSO datautveksling, egen kanal i TEAMS under DIGIN Prosjekter
• Longlist: Idea Longlist
• Prioriteringspresentasjon: Trafikklys Longlist
• KORRR-ark: Statnett datautveksling
• Rånotater fra intervjuer: Intervju Guide med resultater
• Miro-workshop: DSOenes Behov for datautveksling, Online 

Whiteboard
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Tilgang begrenset til DIGINs deltagere. Ta kontakt https://diginenergi.no/kontakt/ dersom du ønsker tilgang.

https://nhosp.sharepoint.com/:p:/r/sites/DIGINProsjekter/Shared%20Documents/Fremtidig%20datautveksling/Informasjonsinnhenting/DSOenes%20fremtidige%20datautveksling%20-%20Idea%20Longlist.pptx?d=w7b8b72e220484aa29b79d478ade406e2&csf=1&web=1&e=uCYBAM
https://nhosp.sharepoint.com/:p:/r/sites/DIGINProsjekter/Shared%20Documents/Fremtidig%20datautveksling/Informasjonsinnhenting/DSOenes%20fremtidige%20datautveksling%20-%20prioriteringspresentasjon.pptx?d=w90e03941a6b441f2837010347c07ec1f&csf=1&web=1&e=KZibGS
https://nhosp.sharepoint.com/:x:/r/sites/DIGINProsjekter/Shared%20Documents/Fremtidig%20datautveksling/DIGIN%20Overlap%20med%20Statnett%20nasjonal%20metode%20for%20datautveksling/Statnett%20Datautveksling%20--%20DSO-DSO-SGU%20--%20DIGIN%20Overlap%20oppdatert%2016.11.xlsx?d=w8ce4648db74a49158bae5acda2d8bdb9&csf=1&web=1&e=HVnIHp
https://nhosp.sharepoint.com/:x:/r/sites/DIGINProsjekter/Shared%20Documents/Fremtidig%20datautveksling/Informasjonsinnhenting/DIGIN_Intervju_Guide_med_resultater_oppdatert0211.xlsx?d=w60212715fa4f417287adbd9516c56bf6&csf=1&web=1&e=pAFwa9
https://miro.com/app/board/uXjVOdgQkYA=/?invite_link_id=518776350401
https://diginenergi.no/kontakt/
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Detaljering av idékategori med Prioritet 2
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Prioritet 2

• Utveksling av forbruks-prognoser
• Annleggsbidrag
• Tilgang til sanntidsdata fra konsesjonær
• Sanntids-informasjon til feilsøking
• Dokumentasjon av løpende driftskoordinering mellom DSO-TSO, 

DSO-DSO, DSO-SGU etc. Felles Logg
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Idékategori med Prioritet 2 1/5
Utveksling av forbruksprognoser

Bakgrunn
• Man har lite kontroll på lasten og produksjonen i dag, vet 

hva den var i går men ikke i morgen. Produksjon og 
forbruk er nødvendig for lastflyt prognoser for å avdekke 
problemøyeblikk med evt overlast eller flaskehalser.

• Det man ønsker seg er produksjonsplaner fra 
produsenter, og forbruk frem i tid, for å kunne kjøre 
lastflytanalyser frem i tid for å avdekke flaskehalser og 
uheldige koblingsbilder

• Plusskunder kan gi varierende forbruk og et mer stresset 
nett. Har ikke vært et stort historisk problem, men med et 
mer fleksibelt nett trenger man mer prognoser på 
produkjon og forbruk.

• Industrikunder har ofte oversikt over forbruk frem i tid, få 
informasjon fra SGU-forbrukere om forbruksplaner?

Løsning
• Utvikle en standardisert og automatisk måte å dele 

forbruksplaner, tilsvarende det som blir gjort i 
Produksjonsplaner.

• Må være minst mulig jobb for forbrukerne, koble seg til 
allerede eksisterende delingskanaler

Bør addresseres i DIGIN pakke: 
• Produksjonsplaner

• Grunnprofil
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Idékategori med Prioritet 2 2/5
Anleggsbidrag

Bakgrunn
• Man ser en økt kompleksitet på dette fremover, 

men også noen nye vrier på deling av 
anleggsbidrag som håndteres i «proprietære» 
lokale beregninger(F.eks personlige regneark).

• I dag utveksles data på epost eller regneark på 
Teams, og i ukentlige møter

Løsning
• Visjonen er et system hvor annleggsbidrag 

kalkuleres automatisk, og som gjør det mulig å vite 
hvilken komponent som har hvilken 
anleggsbidragforskuttering der man kan få vite hva 
prisen er per punkt. 

• Hvis Statnett kunne publisert hva anleggsbidraget 
kunne vært per punkt fremover i tid, og DSOene 
hadde det gjort det samme for underliggende 
selskaper, så hadde mye admin tid blitt spart. 

Bør addresseres i DIGIN pakke: 
• Tilknytningssaker
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Idékategori med Prioritet 2 3/5
Tilgang til sanntidsdata fra konsesjonær 
(Nettselskap og Produsenter)
Bakgrunn
• Alt er på e-post og telefon, skulle gjerne hatt mer 

sanntidsdata fra konsesjonærene for å få bedre oversikt.

• Når man har tunglast/makslast dagene hadde vært fint å 
skjønne hvor etterspørsel er og distribusjon av 
produksjon

• Hvis man har produksjonsplanene fra småverkene så 
hadde det vært naturlig å forstå hva produsentene i 
underliggende nett gjør også. Hvis man skal rette noe 
ganske kjapt for feilretting er det nyttig.

Løsning
• En felles overføringsmodell som i pakken 

Produksjonsplaner, der sanntidsdata over produksjon blir 
delt. Her kan annen sanntidsinformasjon om nettstatus 
bli inkludert.

Bør addresseres i DIGIN pakke:
• Produksjonsplaner?
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Idékategori med Prioritet 2 4/5
Sanntidsinformasjon til Feilsøking

Bakgrunn
• Alt henger sammen, så det å kunne forstå forbindelsen i 

sanntid i sentralnettet og i nabonettet er veldig relevant.

• Sanntidsinformasjon kan bidra til en raskere feilsøking.

Løsning
• I en feilsituasjon så er det mye bedre å kunne ha et 

sanntidsbilde for statusen, både for feilsøking osv. Mot 
Statnett har man koordinasjon gjennom ICCP - man skulle 
gjerne hatt noe tilsvarende mot DSO.

Bør addresseres i DIGIN pakke: 
• “Ses i sammenheng med felles 

informasjonsmodell/Autofos?”

• Mulig inn på grunnprofil longlist 
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Idékategori med Prioritet 2 5/5
Dokumentasjon av løpende driftskoordinering mellom 
DSO-TSO, DSO-DSO, DSO-SGU etc – Felles Logg 

Løsning
• Dokumentasjon av adhoc beslutninger for koblinger -

burde være en felles logg mellom Statnett og DSO for 
gjennomsiktighet. 

• Sanntidsinformasjon og planbilder for i morgen. På 
pilotstadiet og bør detaljeres mer

Bakgrunn
• Det bør være en felles utveksling av driftinfo mellom 

DSOer, TSO, produsenter og forbrukere
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Detaljering idékategori med Prioritet 3

45

Prioritet 3

• Samhandling med entreprenør
• Nettkomponent livssyklus
• Dataformat i KIS-systemer
• Samhandling med fellesførings-aktører
• Standardisert datautveksling for fleksibilitets-markeder
• Automatisert installatørdialog
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Idékategori med Prioritet 3 1/6
Samhandling med entrepenør 

Problem og løsning:
• Mange aktører bidrar til å bygge nett, alle bidrar med 

dokumentasjon. Men det leveres ofte på ulike formater og til 
ulike standarder. 

• Standardisert interaksjon og dokumentasjon fra entrepenør –
bransjen blir enig om standard. 
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Idékategori med Prioritet 3 2/6
Nettkomponent livssyklus 

Problem og løsning:
• Har ikke jobbet med livssyklusene til komponenter (f.eks 

nettstasjon) – dette må defineres likt mellom alle. Er mye hull i 
data pga ufullstendig innmelding

• Optimalt sett er det 15-20 statuser. Elektriske, operasjonelle, 
asset, etc etc
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Idékategori med Prioritet 3 3/6
Dataformat i KIS-systemer

Problem og løsning:
• Alle lager egne løsninger på kommunikasjon og dialog med 

kunder. Bør lage en ala nettbankløsning for kunder på «min side» 
som er mer av en one-stop-shop enn det vi ser i dag. 

• Kan DIGIN gi standardiserte API til KIS leverandører som de kan ta 
i bruk og kan få inn kundebehandling i mye større grad på «min 
side» (f.eks søknader, strømkvalitet, strømbrudd info etc). 
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Idékategori med Prioritet 3 4/6
Samhandling med fellesføringsaktør

Problem og løsning:
• Mange aktører bidrar til å bygge nett, alle bidrar med 

dokumentasjon. Men det leveres ofte på ulike formater og til 
ulike standarder. 

• Standardisert interaksjon og dokumentasjon fra fellesføringsaktør 
– bransjen blir enig om standard. 
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Idékategori med Prioritet 3 5/6
Standardisert datautveksling for 
fleksibilitetsmarkeder 
Problem og løsning:
• ikke modent. En stor utfordring er integrasjon av løsninger, er ikke 

noen gode standarder. Trenger mer erfaring, har for lite 
erfaringer. 

• Standard for samhandling på fleksibilitet er interessant. 

• Nodes har en løsning – så det finnes løsninger. Men per dags dato 
er dette for det meste umodent i Norge. Mye er også gjort –
operativt i Storbritannia og Stockholm. 

Bør addresseres i DIGIN pakke: 
• Langsiktig grunnprofil 
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Idékategori med Prioritet 3 6/6
Automatisert installatørdialog

Problem og løsning:
• Mange aktører bidrar til å bygge nett, alle bidrar med 

dokumentasjon. Men det leveres ofte på ulike formater og til 
ulike standarder. 

• Standardisert dokumentasjon fra installatør – bransjen blir enig 
om standard. 
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Detaljering av innspill til pågående DIGIN 
prosjekter
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4. Innspill til pågående DIGIN Prosjekter

• Tariffkalkulator for nettleie
• Revisjons-koordinering
• Informasjon om planer og kapasitet til/fra kommune
• Datautveksling til NVE/DSB etc
• Bedre oversikt på netttilknytnings-saker
• Bransje-spesifikke standarder på data
• Publisering av ledig nettkapasitet
• NIS dokumentasjon utveksling
• Betinget tilknytning
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Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 1/10
Tariffkalkulator for nettleie

Problem og løsning:
• Tariffkalkulator - forutsigbarhet for kundene på 

hvordan nettleien kommer til å se ut. 

• Industrikunder er ikke i nettleie API piloten. Denne 
type kunde lurer på mye forskjellig. Kan dette 
utvides?

Adresseres i DIGIN-pakke:
• Nettariff API 
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Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 2/10 
Revisjonskoordinering

Problem og løsning:
• Dette handler om å dele informasjon, er mange 

trinn - DSO skal stokke sine planer også skal 
Statnett stokke sine planer. Lede er i en pilot med 
bl.a Ringerikskraft og Glitre. Det er på 
regionalnettsnivå, men er jo også behov mot 
Statnett - er ikke mot Statnett riktig enda. 

• Vi er avhengig av å få beskjed når vi har revisjon av 
et anlegg, må koordineres med de forskjellige 
produsentene.

Adresseres i DIGIN-pakke:
• Driftsstanskoordinering 
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Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 3/10 
Informasjon om planer og kapasitet til/fra
kommune
Problem og løsning:
• Det å få prognoser fra kommunene inn til 

nettselskapene. Når kommunen får noe på utbygging, 
boligfelt, bensisstasjon så krever de strøm etterhvert 
og nettsekslapet sitter med skylden når de ikke har 
kapasitet nok. Kommunen trenger samtidig data om 
nettet for å bruke i byplanlegging, slik at dette kan bli 
unngått til å begynne med. 

• Det å få noe fra kommunene tidlig er veldig viktig. 
Hvem genererer behov, hvor mye, når – helt fra 
kommuneplan til Statnett gjør sine ting. Det å gi noe 
tilbake til kommunene er også viktig, slik at de ikke 
bygger skoler der det er dårlig kapasitet. 

Adresseres i DIGIN-pakke:
• Tilknytningssaker  
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Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 4/10 
Datautveksling til NVE/DSB etc

Problem og løsning:
• NVE skal ha samme data flere ganger. 

Beredskapsavdelig skal ha data, så skal 
økonomiavdelingen ha data, så skal DSB ha underlag 
for statistikk og fakturagrunnlag (det kunne de alle fått 
fra Fosweb). Akkurat samme data, bare på et litt 
annen format. 

• Vi må få et sentralt register der alle kan hente data, så 
vi slipper å sitte å generere data for hvem som helst 
som spør. 

Adresseres i DIGIN pakke:
• DIGIN

• Tilknytningssaker 
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Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 5/10 
Bedre oversikt på nettilknytningssaker

Problem og løsning:
• Det er mange tilknytningssaker. Statnett behandler 

alle, og må gjøre beregninger til alle sine 
tilknytningspunkter. De gjøre masse bortkastet arbeid. 
Vi jobbet med kommune for batterifabrikk, de sendte 
ut til 80-90 steder. Vi brukte masse ressurser, til slutt 
så trakk de seg ut. Nabokommuner snakket ikke 
sammen. 

• Vi burde dele tilknytningsarkene våres, det burde 
kunne vært delt sentralt. Vi hadde vært veldig tjent på 
å koordinert spørsmålene våres på tvers mellom DSO, 
TSO - behandle det fortere fordi vi ikke behandler det 
samme mange ganger. 

• Får bedre oversikt over tilknytninssaker og allerede 
utdelte effektrettigheter

Adresseres i DIGIN pakke:
• Tilknytningssaker 
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Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 6/10 
Bransjespesifikke standarder på data 

Problem og løsning:
• På nettdokumentasjon, ber man ofte om 

dokumentasjon og ikke data. Noen trenger 
dokumentasjon, andre skal ha data for å moddellere. 
De som sitter der i verdikjeden ser ikke behovet på å 
få data, de skal ha PDF for å dokumentere. 

• Hvis vi kan komme opp med bransjespesifikke 
standarder på data, så sitter ABB på data som vi kan 
bruke om nettet. Parameterne i et produktblad bør 
kunne importeres. Kan man standardisere 
maskinlesbare formater fra begynnelsen av 
verdikjedene så slipper man manuell registrering, da 
er dataene på plass og ting flyter bedre.

• Sett krav til leverandører av maskiner, vi må sette krav 
til ABB hvordan de leverer dataene på en 
transformatorstasjon.

Adresseres i DIGIN pakke:
• Produktdata
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Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 7/10 
Publisering av ledig nettkapasitet
Problem og løsning:

• Det kommer i dag mange spørsmål om nettilknytning, og en oversikt 
på reservekapasitet i nettet har vært savnet i mange år. Man kan ha 
lite kapasitet i nettet og ikke vite om det. I dag skaffer man seg stort 
sett oversikt manuelt. 

• En løsning er å vise hvor det åpenbart er ledig kapasitet og hvor det 
åpenbart er fullt. Man kan ha en grovere tilnærming med gråsoner. 
Gule soner som blir mindre og mindre ettehvert som tiden går kan 
være nyttig. 

• Et tilgjengelig digitalt kart kan vært nyttig, men kanskje ikke nyttig for 
hele landet initiellt. Trolog fornuftig å ha noe på høyspent 
distribusjonsnett først. Når man etterhvert får bedre verktøy kan man 
muliggjøre å snevre inn på mindre områder etterhvert. 

• Det å kunne få kontinuerlig planer om hva et relevant nettselskap x 
skal gjøre hadde vært veldig nyttig. Må være flinkere på å utveksle 
informasjon opp og ned. 

• De fleste jobber med opp til 10 års budsjetter, dette er planer vi burde 
være flinkere til å utveksle. På tvers av geografi og tidsmessig. Hadde 
gjort hverdagen mye lettere, kunne koordinert mer lokalt. 

• Det å utveksle planer om anleggsendringer med en kvitteringsløsning 
på at dette er greit for berørte nettselskap. 

• Eksempel: Western Power distribution har lagt ut hele sin nettmodel 
basert på CIM.

Adresseres i DIGIN pakke:

• Tilknytningssaker

• Digital KSU

Mulig ny DIGIN prosjektide:

• Kapasitetskart? (Allerede en styresak..)
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Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 8/10
NIS dokumentasjonsutveksling

Problem og løsning:
• Fra NIS gjengen er det mye dokumentasjonsutveksling 

- autofos til statnett og NVE. Det vi gjør mest er å 
jobbe med leverandører, ta ut info sende pdf. 

• GIS System til GIS system, burde kunne utveksle info 
og stramme inn på informasjonssikkerhet. 

Adresseres i DIGIN pakke:

• Grunnprofil 
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Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 9/10 
Betinget tilknytning
Problem og løsning:
• Koordinert løsning for tilknytning på særvilkår der flere 

nettselskap kan koble ut eller begrense strømforsyningen til 
samme sluttbruker (effektuere tiltaket). Dvs. digital 
samhandling. 

• I dag gjøres mye effektuering manuelt, med tekniske 
løsninger som er kun involverer ett nettselskap og en 
sluttbruker, m.m. Vi har et tilfelle der en tilknytning på 
særvilkår involverer 3 ulike nettselskap. I ulike piloter har det 
vært krevende å integrere opp mot ulike smarte 
kundeløsninger som muliggjør effektuering fordi det ikke 
finnes standardiserte grensesnitt.

• Noe må gjøres for å standardisere ordningen, og et scope for DIGIN 
burde i det minste være å holde oversikt på hva som er tilknyttet med 
og uten vilkår. 

Stikkord: 
• Utfordringer: teknologiske løsninger, datautveksling, m.m. 

Nyttig med et FoU prosjekt der DIGIN er involvert? 
Vidreutvikling av Sintef-sitt forslag?

• Direkte og om nødvendig automatisert utkobling og 
strømbegrensning fra flere driftssentraler som har behov. 
Flere netteiere bør altså kunne effektuere. 

• En løsning hos sluttbrukeren som er etablert av tilknyttende 
nettselskap. Andre nettselskap kan få tilgang til denne på en 
trygg, stabil og koordinert måte via nødvendige grensesnitt 
/ samhandlingsløsninger (=DIGIN)

• Utkobling er ikke nødvendigvis utkobling: 
Programvaredrevet nedstengning vs. direkte frakobling. 
Hvordan håndtere ulike tilnærminger?

• Utkobling av relevante sluttbrukerlaster må være mulig ved 
strømbrudd, dvs. slik at de ikke ligger inne når strømmen 
kommer tilbake. Dette er vel kurant med UPS-baserte 
løsninger.

Adresseres i DIGIN pakke:
• Tilknytningssaker 
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Innspill til pågående DIGIN Prosjekter 10/10
Samhandling med installatør

Problem og løsning:
• Mange aktører bidrar til å bygge nett, alle bidrar med 

dokumentasjon. Men det leveres ofte på ulike 
formater og til ulike standarder. 

• Standardisert dokumentasjon fra installatør – bransjen 
blir enig om standard. 

Adresseres i DIGIN pakke:

• Tilknytningssaker

Click to add text
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