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1 Hensikten med dette dokumentet 
Dette dokumentet oppsummerer arbeidet gjort i fase 1 av DIGINs pilotprosjekt Produksjonsplaner, som 

har gått fra høsten 2021 til sommeren 2022. Rapporten beskriver formålet med piloten, resultater og 

hvilke utfordringer vi har støtt på. Kapittel 7.2 og 7.3 er det vist en del tekniske detaljer mhp. 

Filformater, mapping og overføringer av filer, men vi mener dette er nyttig for gjenbruk av erfaringene 

vi har gjort. Til slutt gis det noen anbefalinger om hva som bør jobbes videre med. 

Mer informasjon om prosjektet finnes her: https://diginenergi.no/hva-gjor-vi/deling-av-

produksjonsplaner/ 

2 Bakgrunn 
Dersom DSOene skal bli i stand til å møte det grønne skiftet uten unødige store nettinvesteringer må  

all tilgjengelig og relevant informasjon om kraftnettet deles med DSOene. Jo mer tilgjengelig data om 

nettet, desto større observerbarhet har DSOen, og nettet kan drives nærmere sine reelle grenser. Mer 

informasjon i sanntid og fram i tid, vil også øke bevisstheten om det aktuelle risikobildet. Fram til i dag 

har regionalt- og lokalt distribusjonsnett i hovedsak blitt bygget med så stor kapasitet at det har vært 

få eller ingen flaskehalser i nettet, mens transmisjonsnettet alltid har blitt driftet med kontinuerlig 

flaskehalshåndtering, der Statnett har systemansvarsvirkemidler. Dette fordi det har vært opplagt at 

det ikke vil være lønnsomt å bygge et transmisjonsnett uten flaskehalser. For å møte den voksende 

etterspørselen etter elektrisk kraft, må det tenkes på samme måte for regionalt distribusjonsnett og 

etterhvert for lokalt distribusjonsnett. Den teknologiske utviklingen og økte tilgangen på informasjon 

vil muliggjøre dette. 

De siste årene har informasjonstilgangen økt med bl.a. AMS-målerne. Tilgang på forbruk time for time 

gir muligheter til å utnytte forbrukerfleksibilitet i drift og utvikling av nettet. Produksjonsplaner i 

regionalt og lokalt distribusjonsnett vil være en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for å 

møte forventingene om sikker levering og stadig økende behov for strøm til samfunnet. Frem til i dag 

har det ikke vært vanlig i Norge at DSOene har bedt om produksjonsplaner fra produsentene.  

Et konkret eksempel på behovet for produksjonsplaner er den nye ordningen med tilknytning av 

forbruk på vilkår som kom i april 2021. Hensikten med dette er at det skal være mulig for kunder å 

komme på nettet, selv om det i noen perioder i året kan være begrenset kapasitet, slik at kunden må 

kobles bort fra nettet. For at DSOen skal vite når kunden skal kobles ut, må nettsentralene vite når 

nettet kommer i overlast og være i stand til å predikere dette. Figur 1 viser et beregnet scenario i 2023 

der kulde i februar medfører overlast på et snitt1 begrenset til 280 MW. Bak snittet er det flere kunder 

tilknyttet nettet på vilkår. Når væromslaget inntreffer må man være i stand til å forutsi at lasten vil 

overgå grensen. Produksjonen bak dette snittet vil være helt avgjørende for om snittet vil bli 

overbelastet eller ikke, sammen med forbruksprognosen. Mens forbruket endrer seg saktere og er mye 

enklere å forutsi, kan produksjonen endre seg momentant i store sprang f.eks. når et vannkraftverk 

stopper en stor generator. Dette medfører at ordningen med forbruk på vilkår vil være uhåndterbar 

uten produksjonsplaner. 

 
1 Snitt er en samling av 2 eller flere komponenter i nettet som sammen utgjør en flaskehals. 

https://diginenergi.no/hva-gjor-vi/deling-av-produksjonsplaner/
https://diginenergi.no/hva-gjor-vi/deling-av-produksjonsplaner/
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Figur 1. Figuren viser et beregnet belastning på et snitt i 2023 (grønn kurve) der overlast (rød kurve) unngås ved at forbruk på 
vilkår kobles bort og resultatet blir den blå kurven 

På samme måte er også en del produksjon koblet til nettet (spesielt mindre kraftverk i svake nett) med 

vilkår om at de vil bli koblet ut ved flaskehalser pga. feil, revisjoner eller overlast. På nettsentraler er 

det mange eksempler på at det ville vært svært nyttig med produksjonsplaner slik at overlast kunne 

vært unngått, spesielt ifm. at nettet blir lagt om. 

Produksjonsplaner er en av flere informasjonskilder som er viktige inn i nettdriften og 

nettdriftsplanleggingen. Figur 1 viser informasjon som er ønskelig inn i driftssentralsystemene og 

som kan brukes i nettanalyseverktøy. Hos Agder Energi Nett (AEN) hentes i dag sanntidsdata over til 

et DMS system (Distribution Management System), mens produksjonsplaner og forbruksplaner 

mangler. Produksjonsplaner har blitt pilotert i dette prosjektet, mens forbruksplaner og forbedrede 

forbruksprognoser må det jobbes videre med i andre prosjekt. Det samme gjelder prognosering av 

elektrisk kraft fra sol og vind som vil få stadig større betydning for kraftnettet. 

 

Figur 1. Skissen viser hvordan forbruksplaner, sanntidsdata og forbruksprognoser er ønskelig å få inn i ulike systemer       
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Oppsummert trenger DSOene produksjonsplaner, sammen med forbedrede forbruksprognoser for å 

kunne planlegge for effektiv nettdrift i øyeblikket, neste døgn og forhåpentligvis etter hvert også lengre 

fram i tid. Dette er essensielt for at DSOene skal kunne utnytte kapasiteten i nettet i årene framover. 

3 Mål for prosjektet 
I dette pilotprosjektet ønsker Elvia og Agder Energi Nett (AEN) å tilrettelegge for, og teste hvordan 

produksjonsplaner automatisk kan overføres direkte inn i aktuelle driftssentralsystemer og brukes som 

beslutningsstøtte for nettsentralene.  

Det langsiktige målet er å kunne bruke produksjonsplanene direkte i den kortsiktige 

nettdriftsplanleggingen (timer og dager), og sammen med annen informasjon forutsi driftsutfordringer 

i nettet og forenkle arbeidet på nettsentralene. Dette er som nevnt viktig for å forutsi og unngå 

flaskehalser, håndtere forbruk på vilkår og kunne utnytte et fleksibilitetsmarked og andre virkemidler. 

Målet i dette pilotprosjektet er å demonstrere hvordan utveksling av produksjonsplaner fra produsent 

til nettselskap kan foregå. Gjennom arbeidet skal man komme opp med en standardisert og 

framtidsrettet metode, som kan gjenbrukes av andre DSOer i Norge. Dette gjøres ved å: 

• Samarbeide med aktuelle produsenter for å finne og teste ut en metode få å utveksle 

produksjonsplaner. Videre er det viktig å finne ut hvor stor arbeidsbelastning det er for en 

produsent å sende produksjonsplanen direkte til en DSO, i tillegg til TSO 

• Utrede hva som skal til for å ta i bruk CIM standarden for disse overføringene, samt se på 

hensiktsmessig overføringsformat 

• Vise at utvekslingen av disse dataene fungerer 

• Evaluere nytten av faktiske planer, driftsstanser og prognosering som beslutningsstøtte i den 

operative driften av kraftsystemet. 

Elvia og AEN mener det er en fordel å kunne hente inn produksjonsplaner direkte fra produsentene 

framfor via en tredjepart. Dette sikrer rett oppløsning (på generator nivå) og rask oppdatering (uten 

mellomledd). 

Prosjektet er egentlig to piloter, med samme mål, hvor henholdsvis Elvia og Agder Energi Nett skal få 

planer fra produsent(er) i sitt område.  

 

Figur 2: To piloter med samme mål. 
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4 Leveranser 
Leveransene fra prosjektet «Deling av produksjonsplaner» er: 

1. En operativ «pilotimplementasjon» som inkluderer:  

• Mekanisme for regulær og automatisk uttrekk og eksport av produksjonsplaner fra 

en eller flere produsenter 

• Finne et egnet format på produksjonsplanene som kan sendes fra produsentens 

systemer og mottas av DSOenes systemer 

• Sikker overføring av produksjonsplaner til DSO over en egnet kommunikasjonskanal  

• Mekanisme for å implementere produksjonsplaner inn i DSOens operative systemer  

2. Rapport til DIGIN som oppsummerer arbeid gjort, erfaringer fra arbeidet, utfordringer man har 

møtt på underveis og anbefalinger videre (denne rapporten). 

5 Prosjektgruppe 
Prosjektets kjernegruppe har vært brukt til erfaringsoverføring og samarbeid om leveranse mellom de 

to parallelle linjene hos Elvia og Agder Energi Nett. Gruppen har hatt ukentlige møter, hvor fremdrift, 

resultater og utfordringer hos de to nettselskapene har vært diskutert. Spesifikk støtte og rådgivning 

har vært hentet inn sporadisk fra resurser utenfor kjernegruppen. 

Kjernegruppe: 

• Kristoffer Sletten (Agder): eier av prosjektforslag, teknisk innsikt 

• Jens Tore Holene (Elvia): eier av prosjektforslag, teknisk innsikt 

• Lisbeth Vingås (Elvia): ekspert på regulatorisk rammeverk 

• Ståle Sveia Heitmann (Elvia): Systemutvikling 

• Aasta Andreassen (DNV): Prosjektplanlegging, rapportering 

Diverse støtte og rådgiving fra: 

• Jørgen Bjørndalen (DIGIN/DNV): Bransjespesifikk rådgivining 

• Martin Hviid Nielsen (DIGIN/Energi Norge): Bransjespolitisk rådgivning, DIGIN interesse 

• Pål Rylandsholm (DIGIN/DNV): Prosjektledelse 

6 Forventet verdigevinst 
En av hoveddriverne for denne piloten er forventningen om at deling av produksjonsplanene vil gi verdi 

både for nettselskapene og for kraftprodusentene. Med lite ekstra implementasjonsarbeid er denne 

utvekslingen en fordel for både produsent og nettselskap på flere punkter: 

For produsent 

• Ved at DSO får mer informasjon og derigjennom bedre prognoser for belastningen på nettet, vil 
det bli mer kapasitet tilgjengelig og færre produksjonsbegrensninger, spesielt ved avvik fra 
normal drift (normalt koblingsbilde) 

• For produsenter tilknyttet på vilkår vil dette gi større mulighet for i det hele tatt å få tilkobling til 
nettet. Videre vil det gi mindre omfattende bruk av vilkårene/større frihet til å produsere når det 
passer produsenten 

• På sikt vil det totale kostnadsbildet for kraftsystemet bli lavere enn dersom DSOene får tilgang til 
mer informasjon generelt og produksjonsplaner spesielt; altså lavere nettleie enn de ellers ville 
ha blitt 
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• Hypotesen og målbildet er at arbeidsomfanget for produsentene for å overføre 
produksjonsplaner skal bli lite 

• I piloten er det planlagt å bruke ECP2. I fremtiden skal produsentene bruke denne 
kommunikasjonskanalen mot Statnett. Produksjonsselskapene som er med i denne piloten får nå 
på forhånd muligheten til å sette opp ECP og erfaring med å bruke dette 

• I piloten er det ønskelig å se på bruk av Common Information Model (CIM). Dette er et format 
som i nær framtid skal overta for formatet som benyttes mellom produsent og TSO i dag 
 

For DSO 

• Med tilgang på produksjonsplaner i driftsområdet, vil DSOene ha et mer detaljert bilde av 

driftssituasjonen, som fører til forenkling av utkoblinger og omkoblinger ved driftsstanser 

• Med et bedre bilde av driftssituasjonen i sanntid og fremover i tid, vil DSO kunne lettere 

identifisere og unngå flaskehalser 

• DSOene får et bedre underlag for driftsplanleggingen gjennom bedre kraftflytanalyser og 

prognostisering, som vil føre til bedre utnyttelse av nettet 

• Bedre informasjon om driftsituasjonen fremover muliggjør tilknytning av mer forbruk med og uten 

vilkår 

• Gjenbruk av ECP kommunikasjonskanal, som er tenkt å være hovedkanal for datautveksling 

mellom aktører i kraftbransjen 

 

7 Resultater og erfaringer fra pilotprosjektet 
Prosjektets foreløpige erfaringer ble delt under DIGIN Webinaret den 12. april. Opptaket fra 

webinaret kan ses her: https://diginenergi.no/se-tidligere-webinar-deling-av-produksjonsplaner/ 

Siden piloten har vært kjørt parallelt i AEN og i Elvia, er det i enkelte av kapitlene nedenfor rapportert 

på hver sine resultater og erfaringer. Erfaringene er delt inn i fire bolker som følger: 7.1 Tilgang til 

produksjonsplaner fra produsent, 7.2 Format for produksjonsplaner, 7.3 Kommunikasjonskanal og 7.4 

Implementering av produksjonsplaner i nettselskapets egne applikasjonerImplementering av 

produksjonsplaner i nettselskapets egne applikasjoner. 

7.1 Tilgang til produksjonsplaner fra produsent 
Elvia 

Elvia har vært i dialog med en større produsent i nettområdet. På tross av positiv dialog har det ikke 

lykkes å få produsenten til å dele produksjonsplaner. Det ble i piloten fremsatt ønske om planer fra to 

kraftverk. Det er usikkert om det til slutt var mangel på intern kapasitet hos produsenten, eller motvilje 

til å dele planer som gjorde at man ikke kom videre. Det var også juridiske avklaringer internt hos 

produsenten, men Elvia vet ikke resultatet av disse. Elvia erfarer at en tydeliggjøring av lovverket er 

nødvendig for at både DSO og produsent skal få klarhet i hvilket regelverk som gjelder for deling av 

produksjonsplaner. 

Agder Energi Nett 

AEN gjennomførte i 2019-20 en pilot i regi av samarbeidsforumet til Statnett som gikk ut på å teste 

hvordan DSOer kan ta et større ansvar for spenningen i regionalt regionalnett (DSO-pilot). I den piloten 

var det også behov for produksjonsplaner og AEN fikk tilgang til produksjonsplanene via Statnett, se 

Figur 3. Flere produsentene ga den gang tillatelse til Statnett om å sende disse videre. AEN fikk 

 
2 Energy Communication Platform / https://www.entsoe.eu/data/ecp/) 

https://diginenergi.no/se-tidligere-webinar-deling-av-produksjonsplaner/
https://www.entsoe.eu/data/ecp/
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produksjonsplanene fra søsterselskapet Agder Energi Vannkraft (AEVK) og en privat kraftprodusent. 

En annen privat produsent som ble forespurt ønsket ikke å dele planene den gangen.  

Tilgangen til produksjonsplaner i forbindelse med DSO-pilotene gjaldt for en begrenset periode og 

ingen av pilot-selskapene får dette lengre.  

 

 

Informasjonsflyt: DSO-pilot
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Figur 3. Dataflyt i “DSO-piloten” 

For denne piloten ble det valg å forespørre de samme to produsentene som hadde delt planer tidligere. 

Siden AEN hadde vært gjennom denne prosessen tidligere, var det enkelt å få forståelse fra disse 

produsentene om behovet og begrunnelsen for å samle inn produksjonsdata.  For AEVK medførte 

dette noe arbeid for å sende produksjonsplanene (se nedenfor), men selve tillatelsen til å få dem var 

ikke noe problem. Den private produsenten som hadde levert planer tidligere, var mer enn villig til å 

gi oss produksjonsplaner, men siden de stod foran skifte av systemet som genererer 

produksjonsplanene, var det ikke hensiktsmessig å ta dem med i denne piloten. 

I dag går produksjonsplanene inn til Statnett på e-post fra produsenten. I «DSO-piloten» ble planene 

videresendt på samme måte og format til AEN (Figur 3).  I denne «DIGIN-piloten» har vi landet på at 

planene går mer direkte fra produsent til DSO, slik som det er vist i Figur 4.  
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Figur 4. Dataflyt i DIGIN-piloten 

 

7.2 Format for produksjonsplaner 
Produksjonsplaner og annen ekstern informasjonsutveksling mellom aktører i kraftmarkedet sendes i 

dag i EDIFACT format. EDI står for Electronic Data Interchange og EDIFACT3. EDIFACT meldinger for 

produksjonsplaner sendes ofte i dag per epost til Statnett. En overgang til elektronisk overføring med 

bruk av EDX/ECP og overgang til CIM-format er planlagt i nær fremtid.  

Produksjonsplaner går inn under det som i CIM kalles “Market schedules” og dagens prosess benytter 

“ENTSO-E ESS Schedule document” rammeverk og filer er på XML format. Klassediagram for dagens 

format, ESS Schedule document versjon 4.1 hentet fra Examples of mapping of Nordic XML documents 

from ENTSO-E to CIM format4 , er vist i Figur 5.  

 
3 En internasjonal standard for datautveksling utviklet under oppsyn av FN (De Forente Nasjoner) – Se 
https://no.wikipedia.org/wiki/EDIFACT  
4 https://ediel.org/wp-content/uploads/2019/02/Mapping-from-ENTSO-E-to-CIM-v1r1C-20170419.pdf 

https://no.wikipedia.org/wiki/EDIFACT
https://ediel.org/wp-content/uploads/2019/02/Mapping-from-ENTSO-E-to-CIM-v1r1C-20170419.pdf
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Figur 5. Diagram ESS Schedule Document versjon 4.1 

Et eksempel på en XML fil med dagens format hentet fra Electronic Data Interchange (EDI) Library5 er 

vist i Figur 6. Som vist i figuren er oppløsningen av data i planen her per 15 min. Se også eksempelfil 

fra AEN i Vedlegg 1 . 

 
5 https://www.entsoe.eu/publications/electronic-data-interchange-edi-library/ 

https://www.entsoe.eu/publications/electronic-data-interchange-edi-library/
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Figur 6. ESS Schedule document v4.1 XML format 

Det har vært ønskelig i piloten å kunne benytte CIM-XML format på produksjonsplaner siden dette er 

det foretrukne framtidige formatet. Statnett har ikke krevd av SGUer at dette formatet skal benyttes 

ennå, men det ligger i plan om en overgang i nær framtid. Siden det ikke er et krav fra Statnett om å 

bruke CIM-format i dagens løsning og at produsentenes systemer enda ikke støtter dette, var det mest 

hensiktsmessig å benytte dagens format (EDIFACT). Dette for å unngå mye merarbeid i pilotfasen. Både 

dagens format og det framtidige CIM-formatet benytter .xml. Endringen som må gjøres på DSO-siden 

for å gå over til CIM-xml er beskjedent. Klassediagram for CIM-XML hentet fra Examples of mapping of 

Nordic XML documents from ENTSO-E to CIM format6 er vist i Figur 7. Nevnte dokument viser 

eksempler på mapping av XML dokumenter fra ENTSO-E til CIM format.  

 
6 https://ediel.org/wp-content/uploads/2019/02/Mapping-from-ENTSO-E-to-CIM-v1r1C-20170419.pdf 

https://ediel.org/wp-content/uploads/2019/02/Mapping-from-ENTSO-E-to-CIM-v1r1C-20170419.pdf
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Figur 7. Diagram CIM ESS Schedule Document Assembly modell 

 

Produksjonsplaner som sendes til DSOene bør benytte samme format som mot Statnett. Men 

produksjonsplanen må for vannkraftverk deles opp i plan for hvert aggregat/generator. For 

vindkraftparker kan og bør planer aggregeres til en eller flere enheter. Produksjonsplanen i MW har 

en oppløsning på 15 min og sendes over minst 1 gang i timen (skal sendes på nytt ved hver endring). 

Formatet som ble sendt i DSO-piloten der AEN fikk produksjonsplaner direkte fra Statnett, var et 

PlannedResourceScheduleDocument versjon 5.0. Det ble utført en relativt enkel endring i koden i DMS 

samt endring i mapping fil for å kunne lese inn produksjonsplan (se Figur 3). Begge filtyper var XML. En 

overgang til CIM XML vil være en tilsvarende kodeendring som ikke vil kreve store endringer i verken 

prosessflyten eller DMS verktøyet.  
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Løsningen i denne piloten bruker “CapacityAgreementIdentification” som unik identifikator for å 

mappe opp mot korrekt generator i nettmodellen i DMS/nettinformasjonssystem. For CIM-XML vil 

tilsvarende identifikator være “marketAgreement.mRID”. Som tidligere nevnt vil unike identifikatorer 

for de ulike generatorene ofte være forskjellig hos en SGU og i NIS system hos AEN. Dette vil ikke 

endres ved innføring av CIM. Eier av produksjonsenheten vil som oftest være master for unik 

identifikator av sine komponenter. Når så DSOene skal modellere samme komponent i sine 

nettmodeller, vil den ofte ha en annen unik identifikator. Det vil derfor være behov for et 

ObjectRegistry (kryssreferanseobjektregister) hos DSOene tilsvarende innholdet i mapping fil som vist 

tidligere.  

 

7.3 Kommunikasjonskanal 
ECP/EDX er en kommunikasjonsplattform som er utviklet og brukes av alle TSOer i Europa gjennom 

organisasjonen ENTSO-E. Den består i hovedsak følgende software: ENTSO.E Data Exchange (EDX) og 

Energy Communication Platform (ECP). Mer informasjon kan hentes ut på 

https://www.entsoe.eu/data/. For de nordiske landene er det Nordic ECP/EDX Group (NEX) som 

forvalter EDX/ECP.  Dokumentasjon på oppsett og bruk av tjenesten i Norge finnes på 

https://ediel.org/nordic-ecp-edx-group-nex/nex-statnett/. I Figur 8 under vises de ulike 

komponentene i en EDX/ECP datautveksling.  

 

Figur 8: Oversikt EDX/ECP (hentet fra https://ediel.org/wp-content/uploads/2022/05/NEX-Installation-and-Upgrade-Guide-
for-an-ECP-and-EDX-endpoint-in-NEM-v4.8.2.7.pdf). Her kan A være produsenten og B DSOen 

Som Figur 8 viser er det sentrale komponenter hos Statnett som datautvekslingen må igjennom for å 

flyte mellom f.eks en SGU (her: produsent) og en DSO. SGUer skal etterhvert benytte EDX/ECP for å 

sende over produksjonsplaner til Statnett på gitt format. Når dette er etablert vil det medføre minimalt 

https://www.entsoe.eu/data/.F
https://ediel.org/nordic-ecp-edx-group-nex/nex-statnett/
https://ediel.org/wp-content/uploads/2022/05/NEX-Installation-and-Upgrade-Guide-for-an-ECP-and-EDX-endpoint-in-NEM-v4.8.2.7.pdf
https://ediel.org/wp-content/uploads/2022/05/NEX-Installation-and-Upgrade-Guide-for-an-ECP-and-EDX-endpoint-in-NEM-v4.8.2.7.pdf
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med ekstra arbeid for en SGU for å sette opp tilsvarende informasjonsutveksling av samme 

informasjon på samme format til en DSO.  

EDX/ECP komponenter hos DSO eller SGU kan hostes av en tredjepart. Dette blir i dag gjort av for 

eksempel Volue for overføring av feil- og avbruddstatistikk (FASIT) mellom DSOer og Statnett.  

EDX/ECP kan i prinsippet benyttes av DSOer, SGUer og TSO til strukturelle data og plandata. 

Sanntidsdata vil gå på ICCP (IEC 60870-6/TASE.2). 

Dersom EDX/ECP skal benyttes av DSOene til datautveksling må en være klar over at dette krever 

kompetanse for etablering og drift. Det kan ikke forventes at alle kan inneha denne kompetansen. I 

dag hostes sentrale komponenter av EDX/ECP av Statnett og all trafikk vil gå gjennom deres hub. I 

utgangspunktet skal det ikke være kapasitetsutfordringer i plattformen. Som nevnt tidligere kan 

EDX/ECP settes opp som en tjeneste for mindre DSOer. Det kan vurderes om det skulle vært etablert 

en felles ressurspool på EDX/ECP for de deltagende selskapene og også sørge for å profesjonalisere  og 

standardisere driften. Dette er noe DIGIN kan vurdere i det videre arbeidet. 

AEN har satt opp EDX/ECP som et testmiljø i piloten mot Statnetts testmiljø. Det er utført i virtuelt 

miljø i Microsoft Azure. Installasjon av komponenter og software har ikke vært rett fram og tatt litt tid. 

Det har vært en del utfordringer med oppsett og parametere ved routing av trafikken. Tett dialog med 

Statnetts EDX/ECP-ressurser og dobbeltsjekk av dokumentasjon har vist seg å være nødvendig for å 

kunne feilsøke effektivt. I løpet av pilotperioden har AEN også måtte oppgradere sin versjon av 

software. Prosessen for oppgradering oppleves litt tungvint. Det vil også bli satt opp et 

produksjonsmiljø for EDX/ECP. Dette miljøet vil bli benyttet for datautveksling i AutoFoS mellom AEN 

og FosWeb til Statnett, samt for overføring av FASIT data. Med andre ord så er EDX/ECP en 

kommunikasjonsplattform som kan benyttes og benyttes i dag til flere formål for datautveksling 

mellom aktører i den norske kraftsektoren.  

7.4 Implementering av produksjonsplaner i nettselskapets egne applikasjoner 

Elvia 

Elvia mangler i dag en knytning mellom produksjonsplaner og systemer for driftskontroll. Dette må 

videreutvikles enten med en tredjeparts leverandør eller med interne ressurser. 

Agder Energi Nett 

Det er i utgangspunktet DMS som vil være beslutningsstøtte og system som skal benytte 

produksjonsplaner i ulike prosesser og funksjonalitet hos AEN. En nettmodell som innehar korrekte 

strukturelle data, plandata og sanntidsdata er en forutsetning for god beslutningsstøtte og et av mange 

viktige verktøy for å kunne utøve rollen som DSO.  

Produksjonsplaner kommer inn som separate filer per produksjonsenhet i ECP-endepunkt og sendes 

videre over til on-premise filstruktur via ftp-tjeneste. Det er satt opp en sikker overføring inn til en 

felles mappestruktur som benyttes av DMS software. I DMS software flyttes filer over i en spesifikk 

mappe som leses av en intern service. I tillegg er det konfigurert en mapping-fil som kobler mottatt 

produksjonsplan for spesifikk generator sammen med intern unik ID fra NIS-system i DMS. Det er også 

konfigurerbart hvor ofte nye produksjonsfiler hentes inn og hvor lengde disse skal beholdes i systemet. 

I Figur 9 under vises et eksempel på mapping fil. Ved bruk av CIM og MRID (Master Record 

Identification) vil det være behov for et ObjectRegistry for å knytte sammen MRID som SGUen har og 

MRID som DSO har på samme komponent dersom disse ikke er like.  
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Figur 9: Mappingfil DMS 

Innholdet i produksjonsplan-filene blir av DMS lagt inn i visning per aggregat som vist i Figur 10 under. 

Normalt vil produksjonsplan inneholde de nærmeste 24 timer, men i piloten er det kun tatt fram de 

første 4 timene. 

  

Figur 10: Visning av produksjonsplaner i DMS verktøy 

I DMS verktøyet vil produksjonsplaner kunne benyttes direkte inn i kraftflytmodellen og videre i 

simuleringsmodus. Nettmodellen i DMS inneholder lastprofiler for alle lastpunkter i nettet, nominell 

aktiv og reaktiv effekt for produksjonsenheter, sanntidsdata (målinger og indikeringer) fra SCADA-

system. Med dette kan det utføres analyser på aktuelt og ønsket fremtidig koblingsbilde. Når en nå vil 

utføre analyse fram i tid, vil nominelle verdier for produksjonsenheter kunne bli erstattet av planlagt 

produksjon fra mottatte produksjonsplaner. Dvs. at AEN kan simulere ulike driftsscenario i eget nett 

fram i tid med mye større nøyaktighet med produksjonsplanene som nå kommer inn i DMS. Figur 11 

viser et tenkt eksempel på simulerte belastninger på komponenter og snitt fram i tid. Her vil 

operatøren se prognoserte overlaster fram i tid og på grunnlag av denne informasjonen bli gitt 

muligheten til å iverksette tiltak i god tid. 
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Figur 11. Produksjonsplaner i DMS for simuleringsfunksjonalitet 

Arbeidsomfang for produsenten for å tilrettelegge for å sende produksjonsplaner til AEN 

Siden produsenten ikke har brukt ECP som kommunikasjonskanal tidligere, måtte det brukes noen 

timer på å finne ut av hvordan dette fungerte. Dette er arbeid som produsenten uansett må gjøre når 

ECP skal tas i bruk for å sende produksjonsplanene til Statnett i nær framtid. Dette til tross, har 

produsenten kun brukt ca. 15 arbeidstimer totalt, for å få deres system til å sende AEN 

produksjonsplaner automatisk hver time. Etter at dette kom opp og i gang, er det ikke annet 

vedlikehold enn dersom en feil i systemet stopper utsendelsene av planene. 

8 Tilgang til produksjonsplaner – juridiske betraktninger 
At DSOene mottar produksjonsplaner er essensielt for at DSOen skal kunne bruke fleksibilitet i sin 

nettdrift og som et verktøy til å utsette eller unngå nettinvesteringer. Diskusjonen hvorvidt DSOene 

skal ha lov til å få produksjonsplaner har pågått i flere år. Det blir i disse diskusjonene ofte stilt spørsmål 

ved om DSOenes nøytralitet, som i hovedsak henspiller seg på at noen DSOer fortsatt har felles nett- 

og produksjonssentral.  

Det er viktig å være klar over at DSOene allerede i dagens regulering har krav til selskapsmessig og 

funksjonelt skille og er relativt detaljert regulert på nøytralitet. Det innebærer blant annet at det 

allerede i dag er forbudt for en DSO å gi informasjon, data, produksjonsplaner eller andre fordeler til 

konserninterne produsenter som kan gi disse konkurransefortrinn i markedet.  

RME bestilte i 2022 en rapport av Thema Consulting Group og Devoteam som skulle se på håndtering 

av markedssensitiv informasjon hos DSOene og om det kunne være fordelaktig med ytterligere krav 

eller regulering for å skape tillit til at DSOen kan håndtere slik informasjon. I rapporten7 er det listet 

opp noen forslag til praksis og organisering som kan bidra til å øke tilliten rundt en DSOs håndtering av 

produksjonsplaner. RME har i skrivende stund ikke kommet med en konklusjon etter den aktuelle 

rapporten. 

I retningslinjer fra tredje energipakke fra EU beskriver «Systemoperations guidelines (SO-GL)» hva som 

er DSOenes rettigheter når det gjelder produksjonsplaner, se Figur 12. 

 
7 Rapport: Nettselskapenes håndtering av markedssensitiv informasjon, RME EKSTERN RAPPORT Nr. 8/2021, 
Thema Consulting Group & Devoteam 
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Figur 12. SO-GL artikkel 49 om DSOenes rettigheter til produksjonsplaner (dansk oversettelse) 

Denne retningslinjen er nå implementert i Norge og gir således DSOene rett på produksjonsplaner. 

9 Oppsummering av hovedfunn 
Målet i dette pilotprosjektet var å demonstrere hvordan utveksling av produksjonsplaner fra 

produsent til nettselskap kan foregå. Dette har piloten lyktes med gjennom AEN sin pilot. Det har blitt 

gjort erfaringer på hvordan utvekslingen av produksjonsplaner bør gjennomføres, og hva som er 

hovedutfordringene på veien. Mye av tiden har gått til å forstå hvordan man kan få tilgang til 

produksjonsplanene. Videre har valg av format, kommunikasjonskanal og implementering i egne 

applikasjoner blitt gjort som oppsummert under. 

9.1 Tilgang til produksjonsplaner fra produsent 
Både produsent og nettselskap har en gjensidig interesse av at informasjon blir delt for å kunne drifte 

nettet optimalt og for å unngå unødvendige begrensninger i nettet. Deling av produksjonsplaner 

mellom produsenter og nettselskap er derfor å se som fordelaktig for begge parter og som en 

samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av kraftsystemet. Dette har AEN erfart gjennom et godt 

samarbeid med kraftprodusenter. 

Piloten erfarer at arbeidsomfanget for å implementere løsningen hos produsenten er liten. Dette er 

arbeid som produsenten uansett må gjøre når ECP skal tas i bruk for å sende produksjonsplanene til 

Statnett i nær framtid. Produsenten brukte kun ca. 15 arbeidstimer totalt, for å få deres system til å 

sende AEN produksjonsplaner automatisk hver time.  

Prosjektet anser videre at norske nettselskap, i henhold til SO-GL som er gjeldende i Norge, har rett til 

å motta produksjonsplaner på tilstrekkelig oppløsning løpende fra produksjonsselskapene, og at kravet 

til nøytralitet for nettselskapene er tilstrekkelig i dag. Piloten har studert hvordan dette blir 

implementert i Sverige, hvor det er vanlig å dele produksjonsplaner med DSOer. Piloten erfarer at det 

råder en usikkerhet rundt dette regelverket hos en del produksjonsselskap i Norge og at dette er en 

barriere for nødvendig informasjonsutveksling. 

9.2 Format for produksjonsplaner 
Standardisering av format er essensielt for å sikre implementering. Statnett bruker i dag EDIFACT for 

produksjonsplaner og annen ekstern informasjonsutveksling mellom aktører i kraftmarkeder. Dette er 

på vei til å byttes ut med CIM XML format. Siden det ikke er et krav fra Statnett om å bruke CIM i 



       
Nettbransjens eget digitaliseringsinitiativ 

Side | 17 
 

 

     

dagens løsning og at produsentenes systemer enda ikke støtter dette, var det i piloten mest 

hensiktsmessig å benytte dagens format. 

Både dagens løsning og det framtidige CIM-løsningen er i .xml format. Disse filene inneholder 

produksjon i MW og en oppløsning på 15 min og sendes over minst 1 gang i timen i tillegg til ved 

endring. Endringene som må gjøres på DSO-siden for å gå over fra EDIFACT-xml til CIM-xml er 

beskjedent. 

9.3 Kommunikasjonskanal 
ECP/EDX er en kommunikasjonsplattform som er utviklet og brukes av alle TSOer i Europa gjennom 

organisasjonen ENTSO-E. Produsentene vil i framtiden benytte ECP/EDX mot Statnett for overføring av 

blant annet produksjonsplaner. Piloten valgte å bruke ECP/EDX da denne allerede var innarbeidet 

plattform hos Statnett og at AEN har brukt/bruker denne for andre formål (FASIT/AutoFos/DSO-pilot 

spenningsregulering). Prosjektet har ikke sett på alternativer for ECP.  

Prosjektet bruker Statnett sin hosting av kommunikasjonsplattformen, og det har vært litt usikkerhet 

om kapasiteten her er stor nok til fremtidig bruk. Det kan være mulig at en tredjepart skal hoste 

kommunikasjonsplattformen, slik at bransjen i fellesskap kan eie og videreutvikle plattformen.  

Uansett må det legges til rette for at aktørene kan ha felles drift av endepunktene, slik at ikke alle må 

ha egne ressurser til dette.  

 

9.4 Implementering av produksjonsplaner i nettselskapets egne applikasjoner 
AEN har implementert en sikker overføring av produksjonsplanene til sitt DMS system. På denne måten 

har AEN nå tilgang til produksjonsplaner som kan benyttes i drift og planlegging. Erfaringene med 

implementering i eget system kan benyttes av andre nettselskap som ønsker å gjøre det samme. 

Systemleverandørene vil kunne sette opp implementeringen for nettselskapene. 

10 Anbefalinger for veien videre 

10.1 Tilgang til produksjonsplaner fra produsent 
RME bør tydeliggjøre nettselskapenes rett til å motta produksjonsplaner fra produsentene.  

Bransjeorganisasjonene bør informere produksjonsselskapene om allerede eksisterende regelverk for 

nøytralitet som klart sier det er forbudt for DSOen å dele informasjon fra en produsent som kan 

utnyttes i markedet med andre. I tillegg kan bransjeorganisasjonene bidra med å informere 

produsentene om hvorfor DSOen har behov for produksjonsplaner, produsentenes fordeler av å dele 

produksjonsplaner, samt hvor liten arbeidsmengden er å implementere dette for produsentene. 

Bransjen bør følge opp på disse punktene ved å gå i dialog med RME for å tydeliggjøre nettselskapenes 

nøytralitet og rettigheter ved å dele erfaringene fra denne piloten.  

10.2 Format for produksjonsplaner 
Piloten har ikke brukt CIM format for utvekslingen av produksjonsplaner til DSO. CIM har blitt vurdert, 

men pga. tidsmessige begrensninger ble det valgt å bruke formatet som i dag benyttes mot Statnett. 

Det vil det være naturlig at en standardisering av utvekslingsformat for DSOer også følger CIM 

standarden i fremtiden, som etter hvert alle aktører og systemer vil bruke for utvekslingen av 

kraftsystemdata. DIGIN jobber allerede med dette og andre prosjekter i DIGIN legger CIM til grunn i 

sine modelleringer. En overgang til CIM format vil trolig kreve noen utvidelser som bør defineres og 

standardiseres av DIGIN, og sees i sammenheng med Grunnprofilarbeidspakken.  
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10.3 Kommunikasjonskanal 
Det bør være en standard kommunikasjonskanal mellom nettselskap og produsenter. Valg av 

kommunikasjonskanal bør avklares og forankres i DIGIN. I denne piloten har vi kommet frem til at ECP 

er den mest hensiktsmessige kommunikasjonskanalen. Dette bør imidlertid avklares nærmere med 

tanke på om andre løsninger kan være bedre egnet. 

Det bør også avklares om Statnett har kapasitet og ønske om å hoste denne typen infrastruktur for 

nettselskapene eller om det bør settes opp en egen tjeneste for nettselskapene. Dette kan sees i 

sammenheng med fremtidige behov for ECP-løsninger for DSOene. ECP-kanalen bør ikke bli en faktor 

som fører til utsettelser av implementering av løsninger for denne typen anvendelser. 

10.4 Implementering av produksjonsplaner i nettselskapenes egne applikasjoner 
DIGIN bør bidra til å gjøre kjent løsningen og at den tas i bruk av nettselskap, ved profilering gjennom 

DIGINs kanaler. Dette inkluderer, sammen med medlemmene, å bidra til at nettselskaper og 

softwareleverandører lager gode løsninger for bruk av dataene på en integrert måte for 

beslutningstaking.  

10.5 Annet 
Et naturlig oppfølgingsprosjekt som kan vurderes å kjøres i parallell med standardisering og 

implementering av resultatene fra denne piloten er å se på standarder for utveksling av forbruksplaner 

og prognoser. Dette er et tema som blir nevnt i undersøkelsen av DSOenes fremtidige behov under 

prosjektet DSO Datautveksling8 som et tema som bør jobbes videre med. Det kan tenkes at denne 

datautvekslingen kan baseres på arbeidet i denne piloten. 

Etter hvert som sol og vind får en større andel av produksjonsvolumet også i Norge, må det jobbes 

med gode prognoseverktøy for disse energikildene. Dette kan også være en oppgave for DIGIN. 

 

  

 
8 https://diginenergi.no/hva-gjor-vi/dso-datautveksling/ 
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Vedlegg 1  Eksempelfil produksjonsplan 
Her er det vist ei eksempel-fil på produksjonsplan i .xml-format. Fila viser plan for tre kraftverk, her 

kalt "SMÅKRAFT_G1", "KRAFTSTASJON_G1" og "KRAFTSTASJON_G2". Denne produksjonsplanen har 

timesoppløsning, altså 24 verdier pr. generator. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ScheduleDocument xmlns="urn:entsoe.eu:wgedi:ess:scheduledocument:4:1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="urn:entsoe.eu:wgedi:ess:scheduledocument:4:1 urn-entsoe-eu-wgedi-ess-

scheduledocument-4-1.xsd"> 

  <DocumentIdentification v="d5db09c4575e6d63e0533811620af34a" /> 

  <DocumentVersion v="1" /> 

  <DocumentType v="A01" /> 

  <ProcessType v="Z05" /> 

  <ScheduleClassificationType v="A02" /> 

  <SenderIdentification v="7080005051286" codingScheme="A10" /> 

  <SenderRole v="A08" /> 

  <ReceiverIdentification v="7080005056069" codingScheme="A01" /> 

  <ReceiverRole v="A05" /> 

  <CreationDateTime v="2022-01-18T12:29:39Z" /> 

  <ScheduleTimeInterval v="2022-01-16T23:00Z/2022-01-17T23:00Z" /> 

  <Domain v="10Y1001A1001A91G" codingScheme="A01" /> 

  <ScheduleTimeSeries> 

    <SendersTimeSeriesIdentification v="202201181329450674381" /> 

    <SendersTimeSeriesVersion v="1" /> 

    <BusinessType v="A08" /> 

    <Product v="8716867000030" /> 

    <ObjectAggregation v="A01" /> 

    <InArea v="" codingScheme="A01" /> 

    <OutArea v="" codingScheme="A01" /> 

    <CapacityAgreementIdentification v="SMÅKRAFT_G1" /> 

    <MeasurementUnit v="MWH" /> 

    <Period> 

      <TimeInterval v="2022-01-16T23:00Z/2022-01-17T23:00Z" /> 

      <Resolution v="PT1H" /> 

      <Interval> 

        <Pos v="1" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="2" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="3" /> 
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        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="4" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="5" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="6" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="7" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="8" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="9" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="10" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="11" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="12" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="13" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="14" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 
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      <Interval> 

        <Pos v="15" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="16" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="17" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="18" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="19" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="20" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="21" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="22" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="23" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="24" /> 

        <Qty v="3.4" /> 

      </Interval> 

    </Period> 

  </ScheduleTimeSeries> 

  <ScheduleTimeSeries> 

    <SendersTimeSeriesIdentification v="202201181329450674382" /> 

    <SendersTimeSeriesVersion v="1" /> 

    <BusinessType v="A08" /> 
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    <Product v="8716867000030" /> 

    <ObjectAggregation v="A01" /> 

    <InArea v="" codingScheme="A01" /> 

    <OutArea v="" codingScheme="A01" /> 

    <CapacityAgreementIdentification v="KRAFTSTASJON_G1" /> 

    <MeasurementUnit v="MWH" /> 

    <Period> 

      <TimeInterval v="2022-01-16T23:00Z/2022-01-17T23:00Z" /> 

      <Resolution v="PT1H" /> 

      <Interval> 

        <Pos v="1" /> 

        <Qty v="28.1" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="2" /> 

        <Qty v="28.1" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="3" /> 

        <Qty v="30" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="4" /> 

        <Qty v="28.1" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="5" /> 

        <Qty v="28.1" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="6" /> 

        <Qty v="28.1" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="7" /> 

        <Qty v="28.2" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="8" /> 

        <Qty v="28.8" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="9" /> 

        <Qty v="28.2" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 
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        <Pos v="10" /> 

        <Qty v="28.2" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="11" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="12" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="13" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="14" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="15" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="16" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="17" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="18" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="19" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="20" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="21" /> 

        <Qty v="22.5" /> 
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      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="22" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="23" /> 

        <Qty v="22.5" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="24" /> 

        <Qty v="25" /> 

      </Interval> 

    </Period> 

  </ScheduleTimeSeries> 

  <ScheduleTimeSeries> 

    <SendersTimeSeriesIdentification v="202201181329450674383" /> 

    <SendersTimeSeriesVersion v="1" /> 

    <BusinessType v="A08" /> 

    <Product v="8716867000030" /> 

    <ObjectAggregation v="A01" /> 

    <InArea v="" codingScheme="A01" /> 

    <OutArea v="" codingScheme="A01" /> 

    <CapacityAgreementIdentification v="KRAFTSTASJON_G2" /> 

    <MeasurementUnit v="MWH" /> 

    <Period> 

      <TimeInterval v="2022-01-16T23:00Z/2022-01-17T23:00Z" /> 

      <Resolution v="PT1H" /> 

      <Interval> 

        <Pos v="1" /> 

        <Qty v="24.1" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="2" /> 

        <Qty v="24.1" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="3" /> 

        <Qty v="22.2" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="4" /> 

        <Qty v="24.2" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="5" /> 
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        <Qty v="24.2" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="6" /> 

        <Qty v="23.6" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="7" /> 

        <Qty v="23.9" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="8" /> 

        <Qty v="24.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="9" /> 

        <Qty v="23.2" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="10" /> 

        <Qty v="23.4" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="11" /> 

        <Qty v="22" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="12" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="13" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="14" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="15" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="16" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 
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      <Interval> 

        <Pos v="17" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="18" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="19" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="20" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="21" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="22" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="23" /> 

        <Qty v="19" /> 

      </Interval> 

      <Interval> 

        <Pos v="24" /> 

        <Qty v="21" /> 

      </Interval> 

    </Period> 

  </ScheduleTimeSeries> 

</ScheduleDocument> 
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