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SAMMENDRAG 
Prosjektets mandat og omfang 

NVE har i samarbeid med EBL utarbeidet følgende mandat for prosjektet: 

"Prosjektet skal kartlegge/ans!§ netto kostnader for nettselskap ved B innfri krav 
om timembtinq til alle måtepunk: med forventet §r/ig energiuttak eller 
energiinnmating mellom 100.000 kWh og 400.000 kWh. Prosjektet skal ans!§ 
gjennomsnittlig nettokostnad per m§!epunkt samt kartlegge spredning i 
resultatene. Eventuell spredning skal diskuteres og søkes forklart." 

NVE ønsker at en i prosjektet skal kartlegge den løsning for nettselskapene som 
gir lavest nettokostnad for å oppfylle kravet. Netto kostnad er lik brutto kostnad 
fratrukket nytteverdier ved timemåling. Bruttokostnader omfatter 
investeringskostnader for nødvendig utstyr for timemåling. 

Prosjektet skal således anslå hvor store netto kostnader et nettselskap vil ha per 
målepunkt knyttet ti l det aktuelle kravet ut fra forutsetningen om utbygging t i l  et 
ulikt antall målepunkt. Netto kostnad skal spesifiseres som en fast kostnadsdel 
og en variabel kostnadsdel. 

Resultatene i foreliggende rapport er basert på en spørreundersøkelse som er 
gjennomført mot 56 norske nettselskaper. 30 av disse besvarelsene er lagt ti l 
grunn for analysen. 

Antall målepunkt omfattet av spørreundersøkelsen 

Kravet om timemåling av alle målepunkt med forventet årlig forbruk mellom 
100 000 kWh og 400 000 kWh omfatter ca. 35 000 målepunkt, som igjen utgjør 
ca. 10 % av det norske kraftforbruket. De 30 besvarelsene som er lagt t i l  grunn i 
prosjektet omfatter ca. 28 200 av de ovennevnte målepunkt. Ih t .  besvarelsene 
er 46 % av disse målepunktene allerede timemålt (ca. 12 900 målepunkt). 

Av de 30 besvarelsene er det 24 besvarelser som kun refererer kostnader for 
utbygging/reinvestering av nødvendig utstyr for timemåling for målepunkt med 
årlig energiforbruk mellom 100 000 og 400 000 kWh. 

Disse 24 besvarelsene omfatter ca. 23 100 av de 35 000 målepunkt som 
omfattes av NVE sitt forskriftskrav, hvorav de kostnader som er angitt i 
besvarelsene er angitt for ca. 18 400 målepunkt. Sistnevnte forhold skyldes at 
disse nettselskapene i tillegg til å etablere timemåling for nye målepunkt, også 
reinvesterer eksisterende utstyr for målepunkter som allerede er timemålt. 

Tabellen under viser hvordan de 30 besvarelsene representer norske nettselskap 
mht. antall målepunkter som blir berørt av det nye forskriftskravet. 

Antall målepunkt berørt Antall selskap Antall besvarelser 
av nytt forskriftskrav benyttet i prosjektet 
10-100 64 selskap 7 
100-250 27 selskap 5 
250- 500 14 selskap 6 
500-1500 7 selskap 7 
>1500 6 selskap 5 

Omfang av måteounkt som berøres av det nye forskriftskravet fordelt pj antall 
nettselskap, og antall besvarelser fra spørreundersøkelsen for de ulike grupper av 
nettselskap. 
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Bakgrunn og forutsetninger for valg av parametere som 
enhetskostnad skal være referert til 

For et nettselskap vil det være flere parametere som vil være avgjørende for den 
resulterende nettokostnaden for billigste løsning for å tilfredsstille det nye 
forskriftskravet. De viktigste parametrene vil være: 

1. Antall målepunkt som omfattes av det nye forskriftskravet, samt om 
nettselskapet skal reinvestere eksisterende timemålere og i tillegg etablere 
timemåling for sluttbrukere utover forskriftskravet. 

2. Konsentrasjon/tetthet av de ovennevnte målepunkt 

3. Topografi mht. valg av kommunikasjonsmedium 

4. Valg av teknologisk løsning for timemåling. Valg av teknologisk løsning vil i 
stor grad bli avgjort av de forannevnte punkter. 

5. I hvilken grad det allerede er tilrettelagt for timemåling ved at 
infrastruktur for toveiskommunikasjon allerede er etablert eller delvis 
etablert for de målepunkt som omfattes av forskriftskravet 

I foreliggende rapport har en valgt å legge punkt 4 og punkt 1 t i l  grunn som 
referanseparameter for enhetskostnad. Punkt 2 og punkt 3 anses som indirekte 
hensyntatt, ettersom disse vil være avgjørende for valg av teknologisk løsning. 
Punkt 5 er ikke hensyntatt i foreliggende analyse. 

Mht. valg av teknologisk løsning har en valgt å referere enhetskostnad til 
følgende løsninger: 

1. Punkt til punkt måling. En skiller ikke mellom valg av 
kommunikasjonsmedium, hhv. fasttelefoni, GSM eller radio, ettersom 
utvalget på 30 nettselskaper anses som for lite t i l  å kunne angi en 
representativ fordeling av kommunikasjonsløsning på landsbasis. Det 
samme forholdet er gjeldende mht. antall målere per terminal. 

2. Timemåling med konsentratorer. En skiller ikke mellom valg av 
kommunikasjonsmedium mellom konsentrator og sentralnivå, hhv. 
fasttelefoni, GSM eller radio, ettersom utvalget på 30 nettselskaper anses 
som for lite ti l å kunne angi en representativ fordeling av 
kommunikasjonsløsning på landsbasis. En skiller heller ikke mellom valg 
av lavspennings- eller høyspenningskommunikasjon i elnettet fra terminal 
t i l  konsentrator av samme årsak. Det samme forholdet er gjeldende mht.  
antall målere per terminal. 
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Oppsummering av resultater 

En har beregnet følgende gjennomsnittsverdier: 

a. Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt. 

i. Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt for 
selskaper med utbygging til mindre enn 500 målepunkt 

ii. Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt for 
selskaper med utbygging til mer enn 500 målepunkt. 

b. Gjennomsnittlig nytteverdi per målepunkt. Nytteverdi er differansen av 
driftskostnader med og uten timemåling av de aktuelle målepunkter. 

iii. Gjennomsnittlig nytteverdi per målepunkt for selskaper med 
utbygging t i l  mindre enn 500 målepunkt 

iv. Gjennomsnittlig nytteverdi per målepunkt for selskaper med 
utbygging t i l  mer enn 500 målepunkt 

Ovennevnte gjennomsnittsverdier angitt i punkt a og b er beregnet for følgende 
konstellasjoner av nettselskap: 

1. Samtlige 30 nettselskap 

2. De nettselskaper som skal bygge ut punkt t i l  punkt måling, og som har 
referert kostnader og nytteverdier ti l målepunkt mellom 100 000 og 
400 000 kWh (14 stk.). 

3. De nettselskaper som skal bygge ut timemåling med konsentratorer, og 
som har referert kostnader og nytteverdier t i l  målepunkt mellom 100 000 
og 400 000 kWh (10 stk.). 

Tabellen under viser en sammenstilling av enhetskostnader og nytteverdier per 
målepunkt for de konstellasjoner av nettselskap som er angitt i punkt 1 - 3. For 
hver av konstellasjonene er det så angitt enhetskostnader og nytteverdier iht. 
punkt a - b som angitt over. Nettselskaper som har angitt kostnader for punkt t i l  
punkt måling er referert ti l som gruppe A og C i tabellen. Tilsvarende er 
nettselskaper som har angitt kostnader for timemåling med konsentrator angitt 
som gruppe B og D i tabellen. 

Gruppe AIie nettselskap AIie nettselskap med antall AIie nettselskap med antall 
punk t<  500 punk t>  500 

Investerings- Nytteverdi Investerings- Nytteverdi Investerings- Nytteverdi 
kostnad [kr / [kr/år, kostnad [kr/ [kr/år, kostnad [kr/ [kr/år, 
målepunkt] målepunkt] målepunkt] målepunktl rnåleounktl målepunktl 

A,B,C,D 6 530 -900 7 500 -1 280 6 330 -830 

A og C 6 230 -1 220 9 840 -1 800 5 650 -1 120 

B o g  D 7 150 -230 4 250 -570 7 950 -140 

Sammenstilling av brutto enhetskostnader og nytteverdier per måteounta for hhv. ulike 
konstellasjoner av nettselskap, og antall måtepunk: som det enkelte nettselskap skal 
etablere timem§ling for. 
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Med de angitte verdier i tabellen over, kan nettokostnad per målepunkt 
fastsettes for nettselskaper for ulikt omfang av utbygging av timemåling, samt 
ulikt valg av teknologi for timemåling iht. følgende formel: 

Nettokostnad per målepunkt = ( Bruttokostnad - årlig nytteverdi) per målepunkt 

Bruttokostnad per målepunkt er gitt ved årlig kapitalkostnad for investering per 
målepunkt. Nytteverdi er definert som differansen i årlige drifts og 
vedlikeholdskostnader med og uten timemåling av de aktuelle målepunkter. I 
tabellen under fremkommer årlig nettokostnader per målepunkt som brutto 
investeringskostnad fratrukket årlig nytteverdi. Ved fastsettelse av årlig 
kapitalkostnad er det benyttet en diskonteringsrente på 7,5% og en 
avskrivningsperiode på 10 år. 

Gruppe Årlig Nettokostnad= årlig bruttokostnad (investering) - årlig nytteverdi 

AIie nettselskap AIie nettselskap med antall AIie nettselskap med antall 
punk t<  500 punk t>  500 

Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig 
kapital kostnad Nettokostn. kapitalkostnad Nettokostn. kapitalkostnad Nettokostn. 
(Investering) [kr/pkt,år] (Investering) [kr/pkt,år] (Investering) [kr/pkt,år] 

Ikr /nkt  årl [kr/pkt år] [kr/pkt år] 

A,B,C,D 950 1 850 1 090 2 380 920 1 750 

A o g  C 910 2 130 1 430 3 230 820 1 950 

B o g  D 1 040 1 270 620 1 1 9 0  1 160 1 300 

Sammenstilling av §rtig kapitalkostnad per måtepunkt (investeringskostnad) og §rlig nettkostnad 
per m§lepunkt 

Dersom NVE velger å oppjustere inntektsrammene for nettselskapene i henhold 
ti l § 8-5 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, anbefales det at 
verdiene i ovenstående tabell legges t i l  grunn som justeringsparametere. Det 
understrekes at verdiene er gjennomsnittsverdier iht. de forutsetninger som er 
angitt tidligere i sammendraget. 
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1 INNLEDNING 

1 . 1  N Y T T  FORSKRIFTSKRAV FRA N V E  VEDRØRENDE T I M E M Å L I N G  

I henhold t i l  forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet 
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (forskrift om 
måling, avregning m.v.) skal alle målepunkt med forventet årlig energiuttak eller 
energiinnmating større enn 100.000 kWh timemåles. Kravet gjaldt opprinnelig 
fra 1. januar 2004, men NVE har funnet det hensiktsmessig å innvilge ett års 
utsettelse av denne fristen. Det vil si at kravet gjelder fra 1. januar 2005. 

Bakgrunnen for at NVE stiller krav t i l  timemåling av alle målepunkt med 
forventet årlig energiuttak eller energiinnmating større enn 100 000 kWh er at 
en oppnår en mer korrekt avregning. Nettselskapene vil dessuten oppnå en 
raskere og sikrere innhenting av måleverdiene, bedre oversikt over forbruk og 
også kunne få bedre oversikt over jordfeil. Sluttbrukere vil få mulighet t i l  å bli 
mer prisfleksibel i forbruket, slik at nettselskapene kan redusere effekttopper og 
dermed utsette investeringer i overføringskapasitet. Økt grad av timemåling kan 
gi mer presis registrering av avbrudd, noe som kan komme ti l  nytte mht. KILE- 
ordningen. 

1 . 2  NETTSELSKAPENES KOSTNADER OG NYTTEVERDIER FORBUNDET MED 

NYTT FORSKRIFTSKRAV 

For å innfri det nye kravet fra NVE, påføres nettselskapene ekstra kostnader som 
følge av investeringer t i l  nødvendig utstyr samt installasjons-, drifts- og 
vedlikeholdskostnader, i§ 8-5 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk 
og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, heter 
det i første ledd: 

"Dersom statlige myndigheter pålegger tiltak som medfører kostnader ut over 
det som med rimelighet må påregnes dekket innenfor årlig inntektsramme for 
eget nett, kan Norges vassdrags- og energidirektorat ved enkeltvedtak vedta en 
endring i fastsettelsen av årlig inntektsramme for eget nett." 

Pålegg om timemåling av alle målepunkt med forventet årlig energiuttak eller 
energiinnmating større enn 100 000 kWh kan være et eksempel på et slikt statlig 
pålegg. Med bakgrunn i dette har NVE gjennomført et prosjekt for å kartlegge 
nettselskapenes netto kostnader forbundet med å innfri kravet. Dette for å 
kunne avgjøre om dette er et pålegg som medfører kostnader utover det som 
med rimelighet må påregnes dekket innenfor nettselskapenes årlige 
inntektsrammer. 

Prosjektet er gjennomført i regi av NVE og EBL, med E-CO Tech som utførende 
konsulent. 

1. 3 PROSJEKTBESKRIVELSE 

NVE har i samarbeid med EBL utarbeidet følgende mandat for prosjektet: 

"Prosjektet skal kartlegge/ans/§ netto kostnader for nettselskap vea B innfri krav 
om timemhtlnq til alle mhtepunkt med forventet §rlig energiuttak eller 
energiinnmating mellom 100. 000 kWh og 400. 000 kWh. Prosjektet skal ans/§ 
gjennomsnittlig nettokostnad per måtepunkt samt kartlegge spredning i 
resultatene. Eventuell spredning skal diskuteres og søkes forklart." 
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NVE ønsker at en i prosjektet skal kartlegge den løsning for nettselskapene som 
gir lavest nettokostnad for å oppfylle kravet. Netto kostnad er lik brutto kostnad 
fratrukket nytteverdier ved timemåling. Bruttokostnader omfatter investerings- 
kostnader for nødvendig utstyr for timemåling. 

Prosjektet skal således anslå hvor store netto kostnader et nettselskap vil ha per 
målepunkt knyttet t i l  det aktuelle kravet utfra forutsetningen om utbygging t i l  et 
ulikt antall målepunkt. Netto kostnad skal spesifiseres som en fast kostnadsdel 
og en variabel kostnadsdel. 

Resultatene i foreliggende rapport er basert på en spørreundersøkelse som er 
gjennomført mot 56 norske nettselskaper. 30 av disse besvarelsene er lagt t i l  
grunn for analysen. 

Tabell 1-1 viser hvordan de 30 besvarelsene representer norske nettselskap mht. 
antall målepunkter som blir berørt av det nye forskriftskravet. 

Antall målepunkt berørt Antall selskap Antall besvarelser 
av nytt forskriftskrav benyttet i prosjektet 
10-100 64 selskap 7 
100-250 27 selskap 5 
250- 500 14 selskap 6 
500-1500 7 selskap 7 
>1500 6 selskap 5 

Tabell 1-1 Omfang av m§lepunkt som berøres av det nye forskriftskravet fordelt p§ 
antall nettselskap, og antall besvarelser fra spørreundersøkelsen for de 
ulike grupper av nettselskap. 

Kravet om timemåling av alle målepunkt med forventet årlig forbruk mellom 
100 000 kWh og 400 000 kWh omfatter ca. 35 000 målepunkt, som igjen utgjør 
ca. 10 % av det norske kraftforbruket. De 30 besvarelsene som er lagt ti l grunn i 
prosjektet omfatter ca. 28 200 av de ovennevnte målepunkt. Av besvarelsene for 
de 30 nettselskapene fremgår det at 46% av de 28 200 målepunktene er 
timemålt per oktober 2003. 
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2 TIMEMÅLING AV SLUTTBRUKERE 

2 . 1  TEKNOLOGIER FOR T I M E M Å L I N G  AV SLUTTBRUKERE 

I Figur 2-1 er det skissert 4 hovedtyper av løsninger (A, B, C og D) for 
timemåling med 3 nivåer, hhv. kundenivå, dataoverføringsnivå, og sentralnivå 
(1, 2 og 3). De 4 hovedtyper av løsninger er: 

A. Måler med integrert terminal (eller "ryggsekk") som automatisk 
overfører måleverdiserier t i l  måleverdisentral via ulike typer 
kommunikasjonsmedium (eks. GSM/Tele/Radio/Elnett/signal 
kabel/Fiber etc.) 

B. Flere målere med integrerte terminaler (eller "ryggsekk") overfører 
måleverdiserier t i l  en konsentrator (via ulike typer 
kommunikasjonsmedier) som fungerer som et mellomlager. All 
overføring til måleverdisentral skjer via konsentratorer via ulike typer 
kommunikasjonsmedier. 

C. Flere målere (ofte i lokale nettverk) jobber mot en terminal. AIie 
måleverdiserier samles inn til terminalen, og disse data overføres 
direkte fra terminal ti l måleverdisentral via ulike typer 
kommunikasjonsmedier. 

D. Som hovedtype C, bortsett fra at det benyttes konsentratorer for å 
samle inn måleverdidata fra flere terminaler, og disse data overføres 
fra konsentrator t i l  måleverdisentral via ulike typer 
kom mu ni kasjonsmed ier. 
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i 2. Dataoverføringsnivå i 
i ·-························-········· ! 

···············-··--·················--- 
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2.1.1 Investeringskostnader forbundet med timemåling 
En samlet investering i et innsamlingssystem omfatter følgende poster 

- Måler 

- Innsamlingssystem 

- Installasjon i felt (målere, terminaler og konsentratorer) 

- Anbud, prosjektledelse og administrasjon 

2.1.1.1 Måler 

En moderne elektronisk måler koster ca. 300 - 400 kroner. En del av de 
eksisterende målere i nettet har pulsutgang og kan derfor ti lknyttes terminaler, 
og behøver dermed ikke skiftes ut. Det har allikevel vist seg at ved storskala 
prosjekt er det viktigere at installasjonene og logistikken kan gjøres så enkel 
som mulig, enn at eksisterende målere beholdes. Det er i tillegg en trend at 
terminaler og målere integreres til en enhet for billigere produksjon og enklere 
installasjoner. 

2.1. 1.2 Innsamlingssystem 

I de fleste større prosjekt som gjennomføres eller er gjennomført har alle deler 
av innsamlingssystemet inngått i en samlet leveranse fra leverandør. Det kan 
derfor være vanskelig å spesifisere kostnadene for hver spesifikk del. Et 
innsamlingssystem består ofte av terminaler, konsentratorer, repeaterer og et 
sentralt innsamlingssystem. 

Terminaler samler inn måleverdier fra målere (oftest i form av pulser) og 
beregner og lagrer informasjon om energi og målerstander lokalt. De er utrustet 
med modem for kommunikasjon med konsentratorer eller direkte med det 
sentrale innsamlingssystemet. Prisen for terminaler er ti l en viss grad avhengig 
av leverandør og har vært avhengig av hvilken type kommunikasjonsmodem 
som benyttes. Tidligere har for eksempel GSM-modem vært mye dyrere enn 
modem for fast tele. Prisene for terminaler har generelt sett minket de seneste 
årene og spesielt GSM-modemene har falt mye i pris. Et spesialtilfelle er i noen 
flerbolighus der alle husets målere er samlet på ett sted. Her kan en terminal 
benyttes for flere målere og kostnaden per måler blir betydelig billigere en når 
det kreves en terminal per måler. Det er relativt store kostnadsforskjeller mellom 
by, forsted og distrikter for utstyret pga. blant annet dyrere 
kommunikasjonsløsninger. Prisen på terminaler er generelt fortsatt fallende. 

Behovet for konsentratorer er helt avhengig på hvilken type av kommunikasjon 
som benyttes. Ved GSM, fast tele og IP er det ikke behov for konsentratorer 
ettersom terminalene kommuniserer direkte med det sentrale 
innsamlingssystemet. For lavfrekvent strømnettskommunikasjon behøves det 
relativt få konsentratorer, typisk 1 000 målere per konsentrator. For annen 
strømnettskommunikasjon og ved radiokommunikasjon behøves et større antall 
konsentratorer, og i visse tilfeller repeaterer for å forsterke signaler mellom 
terminaler og konsentratorer. 

Det sentrale innsamlingssystemet, i likhet med installasjon og idriftsettelse, 
inngår normalt ved større prosjekt. Derimot har en i tillegg en lisens- og/eller 
support-kostnader. 
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2.1.1.3 Installasjon i felt 

For installasjon i felt forekommer det relativt store kostnadsvariasjoner. Dette 
avhenger t i l  dels på at det er store forskjeller mellom installasjonskostnader i 
byer (flerbolighus), forsteder (eneboliger og rekkehus) og i distriktene ettersom 
det tar lengre tid å reise både til og mellom anleggene i distriktet enn i byen. Det 
avhenger også av at det er store forskjeller i timepriser for installatører i de 
større byene enn i distriktet. 

2.1.1.4 Anbud, prosjektledelse og administrasjon 

Anbud, prosjektledelse og administrasjon i forbindelse med større prosjekt er 
ikke en neglisjerbar kostnad. Denne kan allikevel være vanskelig å tallfeste 
ettersom den ofte utføres av nettselskapets eget personell og derfor ofte ikke blir 
synliggjort i prosjektkalkyler. 

2.1.2 Drift og vedlikeholdskostnader 
Drift og vedlikehold består av følgende kostnadsposter: 

- Drift og vedlikehold i felt 

- Drift og vedlikehold av sentralt innsamlingssystem 

- Kommunikasjon 

- Lisenser og supportavtaler 

Drift og vedlikehold i felt innebærer at servicepersonell reiser ut t i l  timemålte 
anlegg som innsamlingssystemet ikke har fått inn måleverdier i fra. Anledningen 
ti l  feilen kan være selve måleren eller terminalen eller kommunikasjonsproblem. 
Kostnaden vil avhenge av om en befinner seg i by, forsted eller distrikt, og av 
hvor bra innsamlingssystemet fungerer. 

Kostnaden for kommunikasjon er helt avhengig av hvilken type av system som 
benyttes. For systemer basert på strømnett - eller radiokommunikasjon er 
eksterne kommunikasjonskostnader svært lave. I disse systemene inngår 
allikevel et internt kommunikasjonsnett som skal vedlikeholdes. Selv ved 
innsamling i store områder med flerbolighus kan kommunikasjonskostnadene bli 
lave. Systemer basert på fast tele eller GSM har betydelig høyere 
kommunikasjonskostnader. I Sverige ligger kommunikasjonskostnadene mellom 
0 -18 kr per kunde per å r [ l ] .  

Lisenser og supportavtaler har alle leverandører i en eller annen form. I Sverige 
varierer disse kostnadene mellom 0 - 25 kroner per kunde per år. 

2 . 2  S T A T U S  MHT.  T I M E M Å L I N G  AV SLUTTBRUKERE 

I Norge er det ca. 2,5 millioner målepunkt for el-forbruk i Norge. For sluttbrukere 
med forventet årlig forbruk over 400 000 kWh er det krav om timemåling. Dette 
omfatter om lag 50 000 målepunkt, som igjen utgjør ca. 50 % av norsk 
kraftforbruk. Når kravet om timemåling av alle målepunkt med forventet årlig 
forbruk over 100 000 kWh trer i kraft, vil ca. 85 000 målepunkt som utgjør ca. 
60 % av det norske kraftforbruket være timemålt. 

2 .3  GENERELLE NYTTEVERDIER FORBUNDET MED T I M E M Å L I N G  

Generelle nytteverdier for de ulike aktører ved timemåling antas å være 
følgende: 
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2.3.1 Nettselskap 
- Timemålinger gir bedre oversikt over nettet og nettbelastningen, og kan 

således være beslutningsgrunnlag mht. valg av tidspunkt for planlagte 
utkoplinger i nettet. Dette vil igjen kunne medføre reduserte KILE- 
kostnader for nettselskapet 

- Timemålinger gir bedre oversikt over nettet og nettbelastningen, og kan 
således være beslutningsgrunnlag mht. sluttbrukertiltak mht.  reduksjon av 
topplast, nettap og nettinvesteringer 

- Timemåling medfører forenklet system for innsamling og kontroll av 
måledata. 

- Timemåling kan gi nettselskapene bedre grunnlag mht. etablering av 
tidsdifferensierte tariffer. 

- Timemåling gir bedre målenøyaktighet, noe som vil redusere de 
nettapene. Eldre mekaniske målere går med tiden for sakte. Denne 
målefeilen medfører økte nettap for nettselskapene. 

2.3.2 Sluttbruker 
- Timemåling gir bedre kvalitet på avregningen 

- Timemåling medfører at sluttbruker slipper å avlese måler selv 

- Timemåling medfører at sluttbruker får bedre oversikt over sitt forbruk, og 
kan se nytteverdi og faktisk konsekvens av sluttbrukertiltak 

2.3.3 Kraftleverandør og systemansvarlig 
Timemåling gir kraftleverandørene bedre oversikt over forbruket til 
kundene/sluttbrukerene. En bedre oversikt over forbruket kan benyttes til 
følgende av kraftleverandører og systemansvarlig: 

- Kraftleverandørene kan få sendt ut strømregningen tidligere, noe som vil 
ha en positiv likviditetseffekt for leverandøren. 

- Kraftleverandørene kan inngå avtaler med sluttbrukere om salg av 
effektreserver t i l  systemansvarlig. 

- Kraftleverandører kan planlegge sine innkjøp av kraft mer korrekt, og 
således redusere regulerkraftkostnader. 

- Statnett kan ha nytte av toveiskommunikasjon i forbindelse med utøvelse 
av systemansvaret. 

2 . 4  U T B Y G G I N G  AV T I M E M Å L I N G  SETT I SAMMENHENG MED UTBYGGING AV 

TOVEISKOMMUNIKASJON 

Mange nettselskaper står overfor utfordringer når det gjelder 
investeringsbeslutninger for å oppfylle NVE sitt nye krav til timemåling. 
Utfordringene er knyttet ti l følgende forhold: 

- Teknologier for timemåling som benyttes ved flere nettselskaper er basert 
på punkt t i l  punkt kommunikasjon basert på t i l  dels gammel teknologi. 
Flere av disse nettselskapene ønsker ikke å utvide bruken av denne 
teknologien både av tekniske og økonomiske årsaker. De må således 
vurdere hvilke løsninger som skal benyttes for de nye målepunktene som 
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omfattes av forskriftskravet, og om de i tillegg skal erstatte eksisterende 
løsninger for de målepunktene som allerede er timemålt. 

- NVE sitt nye forskriftskrav omfatter målepunkt med årlig energiuttak eller 
innmating over 100 000 kWh. De har samtidig uttalt [2 ]  at de ikke vil på 
eget initiativ i fremtiden forskriftsfeste nye krav til timemåling utover 
grensen på 100 000 kWh. Nettselskapene må således forholde seg t i l  om 
de kun skal benytte en minimumsløsning for timemåling som inkluderer de 
målepunktene som omfattes av forskriftskravet, eller om de skal foreta en 
mer omfattende utbygging. En mer omfattende utbygging vil omfatte et 
utfallsrom både mht. antall målepunkt som berøres og type 
teknologiløsning som legges t i l  grunn. Naturlige beslutningsparametre for 
nettselskapene i den sammenheng vil være: 

o Enhetskostnader (både investering og drift) som funksjon av antall 
målepunkt de velger å bygge ut for 

o Nytteverdier knyttet t i l  funksjonalitet for de ulike typer 
teknologiløsning. 

NVE har selv signalisert [2]  at hvorvidt et nettselskap skal bygge ut 
timemåling kun t i l  målepunkt som omfattes av forskriftskravet, eller ta 
sikte på en mer omfattende utbygging, er etter NVEs syn først og fremst 
et bedriftsøkonomisk spørsmål som nettselskapene selv må ta stilling til. 

- Myndighetenes forhold t i l  finansieringsmodell for toveiskommunikasjon 
mellom strømkunde, leverandør og nettselskap. Det er usikkerhet knyttet 
knyttet ti l den pågående politiske prosessen vedrørende timemåling og 
toveiskommunikasjon som en rekner med vil bli nærmere avklart ved 
Stortinget sin behandling av Stortingsmelding 41 [3] .  

2.4.1 OED sin vurdering av finansieringsmodeller for 
toveiskommunikasjon i Stortingsmelding 41 

I departementet sin vurdering av de mulige finansieringsmodellene er det 
mellom annet lagt vekt på at finansieringsmodellen bør medvirke t i l  å få bygd ut 
toveiskommunikasjon til flest mulig av de målepunktene der dette er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Etterfølgende avsnitt oppsummerer OED sin anbefaling mht. 
finansieringsmodeller i Stortingsmelding 41:  

"Ein finansieringsmodell der den som tek avgjerda om § innføre 
tovegskommunikasjon p§ frivillig basis, og er den som m§ ta ansvaret for 
kostnadane, vil i større grad sikre at samfunnsøkonomisk rette avgjerder vert 
tatt enn om avgjerda ikkje er frivillig. Utbygging av tovegskommunikasjon basert 
p§ frivillige avgjerder kan likevel i enkelte tilfeller føre til at samfunnsøkonomisk 
lønnsam utbygging ikkje vert gjennomført, sidan enkeltaktørar kan ha høgare 
kostnadar enn nytteverdiar sjølv om investeringa totalt sett er 
samfunnsøkonomisk lønnsam. 
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Etter departementet si vurdering er det natur/eg at ein aktør har hovudansvaret 
for installasjon, drift og finansiering av tovegskommunikasjon. I praksis vil dette 
som regel vere nettselskapet, j f .  kapitel 3.2.1. Nettselskapet kan inng§ avtaler 
med andre aktørar, som og har nytte av teknologien, om B medverke til 
finansieringa. Etter departementet si vurdering er det vensketeq B lage andre 
konkrete og forsvarlege finansieringsmodellar for tovegskommunikasjon no. 

Det er framleis stor uvisse b§de til kostnadar og nytteverdiar ved ,teknologien 
for tovegskommunikasjon. Av denne grunn meiner departementet at ein bør 
vente p§ resultata fr§ £BL-Kompetanse sitt prosjekt «Forbrukarfleksibilitet ved 
effektiv bruk av IKT», som skal avsluttast sommaren 2004, før ein avgjer om ein 
skal setje i verk ytterlegare tiltak tor B motivere til utbygging av 
tovegskommunikasjon. Det vert i denne samanheng understreka at dette 
prosjektet ikkje vil gi svar p§ alle spørsm§I, men departementet legg til grunn at 
ein p§ bakgrunn av prosjektet vil f§ eit betre grunnlag t i l §  vurdere kostnadar og 
nytteverdiar enn ein har i dag. Departementet viser og til at n§r kravet om 
timemstiru; av måtepunkt med forventa §rleg forbruk over 100 000 kWh trer i 
kraft fr§ 1. januar 2005 vil 60 prosent av det norske kraftforbruket vere 
timemett. Kundane i desse mstepunkte er tru/eg dei som kan medverke mest i 
ein pressa effektsituasjon. Etter departementet si vurdering bør ein utnytte det 
potensiale som ligg i dette betre, før ein stiller ytterlegare krav ti l  utbygging av 
tovegskommunikasjon. Vidare er teknologien framleis under utvikling, og av den 
grunn vil det heller ikkje vere tormhtstenteq med krav som medfører full 
utbygging no." 
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3 SPØRREUNDERSØKELSE 
Det er gjennomført en spørreundersøkelse mot 56 norske nettselskaper for å 
kartlegge kostnader og nytteverdier forbundet med timemåling. 
Spørreundersøkelsen er gjennomført skriftlig, og besvarelsene ble mottatt i 
perioden oktober og november i 2003. 

3 . 1  K R I T E R I E R  FOR UTVALG RESPONDENTER 

Følgende kriterier ble lagt t i l  grunn for utvalget av de 56 respondenter i 
spørreundersøkelsen: 

- Antall mstepunkt som det nye forskriftskravet omfatter for nettselskapene. 
Geografisk beliggenhet - det er da kun delt opp i "Nord" og "Sør" 
(Nettselskap som ligger i Nord-Trøndelag og nordover, har fått 
betegnelsen "Nord") 
Topografi og demografi -der  følgende betegnelser er benyttet: 

o "Konsentrert", "Middels konsentrert" og "Lite konsentrert" 
o "By og tettbygd strøk", "Flatbygd" og "Fjord/fjell/sjø" 

Type teknologi - det er da tatt kontakt med de største leverandørene på 
utstyr for fjernavlesing av timesverdier og mottatt kundelister fra disse: 

o Policom - har tatt over og videreført ABBs løsninger og prosjekter, 
slik at alle kunder som har oppgitt at de har utstyr fra ABB vil nå 
være registrert som Policom kunder. 

o EMS (Energy Market System) - dette selskapet har tatt over og 
videreført teknologi og prosjekter fra Landis & Gyr og WRS. I tillegg 
har de samarbeid og agentur i Norge for salg av utstyr fra danske 
Kamstrup. Det vil si at alle kunder som har utstyr fra L&G, WRS og 
Kamstrup nå vil være registrert som kunder av EMS 

o Enermet - pga ferieavikling hos Enermet, har vi ikke mottatt 
kundelister herfra. Det er da benyttet opplysningene registrert i 
kildefilen oversendt fra NVE. 

o ITP - (de leverer ikke målere, men har terminaler - kommunikasjon 
og innsamlingssystemer og database for timesverdibehandling) 

o Senea - har ikke lengre agentur i Norge, og enkelte nettselskap har 
terminert sine kontrakter med Senea. Tidligere hadde Energiunion 
agentur og samarbeid med Senea, og via Energiunion har vi mottatt 
opplysninger om nettselskap som benytter utstyr fra Senea. 

Det er videre foretatt en første- og andreprioritering av utvalget, slik at 30 
nettselskap er førsteprioritert med hensyn t i l  hvilke svar fra undersøkelsen man 
ønsker å behandle i prosjektet. De andreprioriterte selskapene vil også bli 
kontaktet på lik linje mht. spørreundersøkelsen, men svarene fra disse vil kun bli 
tatt med i utredningen avhengig av kvalitet og svarprosent på svarene fra de 30 
førsteprioriterte selskapene. 

Vedlegg 1 inneholder et notat som viser oversikten over de 56 nettselskapene 
som inngikk i spørreundersøkelsen. Dette vedlegget inngår kun i en konfidensiell 
utgave av rapporten som NVE og EBL er i besittelse av. 
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3 . 2  STRUKTUR FOR SPØRREUNDERSØKELSE 

Spørreundersøkelsen inneholdt 14 spørsmål, og var inndelt i følgende seksjoner: 

I. Innledning - Generelle spørsmål. 

I I .  Beskrivelse av eksisterende tekniske løsninger for timemåling 

I I I .  Beskrivelse av tekniske løsninger som vil benyttes av nettselskapet for å 
oppfylle nytt krav t i l  timemåling. 

IV. Bruttokostnad for tekniske løsninger som nettselskapet vil benytte for å 
oppfylle nytt krav til timemåling 

V. Bruttokostnad for billigste løsning for nettselskapet for å oppfylle nytt krav 
t i l  timemåling 

VI. Nettselskapets estimerte/erfarte nytteverdier forbundet med timemåling av 
målepunkter som omfattes av det nye forskriftskravet 

VII. Nettselskapets estimerte/erfarte kostnader og nytteverdier forbundet med 
tilleggstjenester utover timemåling av målepunkter som omfattes av det 
nye forskriftskravet 

VII I .  Andre nytteverdier 

Seksjon V skulle ikke besvares dersom nettselskapets valgte løsning, j f .  seksjon 
I I I  og IV, var det billigste alternativet. 

Seksjon VII skulle ikke besvares dersom nettselskapet hadde besluttet å ikke 
tilby tilleggstjenester (for eksempel laststyring, alarmtjenester, etc.) for de 
målepunkter som skal timemåles i henhold t i l  det nye forskriftskravet. 

Nettselskapet kunne vurdere hvorvidt seksjon VIII kunne besvares. 

Vedlegg 2 inneholder spørreundersøkelsen som de 56 nettselskapene mottok. 

3 . 3  SVARPROSENT OG KVALITET PÅ MOTTATTE DATA 

Det ble mottatt 49 besvarelser fra et utvalg på 56 respondenter. Dette gir en 
samlet svarprosent på 88 %. 

For utvalget med de 30 førsteprioriterte respondentene ble det mottatt 27 
besvarelser. Dette gir en svarprosent på 90 %. 

Etter en samlet gjennomgang av samtlige mottatte besvarelser, ble det besluttet 
å erstatte 7 av besvarelsene blant de første prioriterte selskapene, med 
besvarelser fra de andre prioriterte selskapene. Årsakene til dette var at det ble 
ansett at de 7 besvarelsene fra de andre prioriterte selskapene var mer 
omfattende, og hadde en bedre datakvalitet. 

Mht. ti l de 3 manglende besvarelsene fra de førsteprioriterte nettselskapene, ble 
disse erstattet med 3 besvarelser fra de andre prioriterte selskapene. 

Tabell 3-1 viser antall besvarelser for de ulike seksjoner for de 30 resulterende 
førsteprioriterte nettselskapene som er lagt t i l  grunn for etterfølgende analyse. 
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Seksjon Beskrivelse Antall 
besvarelser 

I Innledninq - Generelle spørsmål 30 
II Beskrivelse av eksisterende tekniske løsninger for 30 

timemåling 
I I I  Beskrivelse av tekniske løsninger som vil benyttes av 30 

nettselskaoet for å oppfylle nytt krav t i l  timemålinq 
IV Bruttokostnad for tekniske løsninger som nettselskapet vil 30 

benvtte for å oppfylle nytt krav til timemåling 
V Bruttokostnad for billigste l s n i n g  for nettselskapet for å 4 

oppfylle nytt krav til timernålino 
VI Nettselskapets estimerte/erfarte nytteverdier forbundet 24 

med timemåling av målepunkter som omfattes av det nye 
forskriftskravet 

VII Nettselskapets estimerte/erfarte kostnader og nytteverdier 2 
forbundet med tilleggstjenester utover timemåling av 
målepunkter som omfattes av det nye forskriftskravet 

VIII Andre nytteverdier 9 

Tabell 3-1 Antall besvarelser p§ de ulike seksjoner for de 30 
førsteprioriterte nettselskaper 

Vedlegg 3 viser det korrigerte utvalget for de 30 førsteprioriterte nettselskapene. 
Det fremgår av Tabell 3-1 at for seksjon V er det kun 4 nettselskaper som har 
angitt en bruttokostnad for billigste teknisk løsning. Dette lave tallet skyldes 
mellom annet at i seksjon 4 har flertallet av de øvrige 26 nettselskapene oppgitt 
at den angitte bruttokostnaden, er kostnaden for den tekniske løsningen som gir 
lavest netto kostnad for timemåling. De fleste av nettselskapene har således 
utført lønnsomhetsvurderinger knyttet type teknologi og omfang av målepunkter 
som skal timemåles. 

For de 4 nettselskapene som har besvart både seksjon IV og V, har utførende 
konsulent utført nåverdianalyse (avskrivningstid 10 år, samfunnsøkonomisk 
rente 6%)  for å fastlegge den løsning som gir lavest nettokostnad for hvert 
selskap. Ettersom det kun er to nettselskap som har besvart seksjon VII, er 
denne seksjonen utelatt fra videre analyse, og denne seksjonen er således ikke 
representert i kapittel 5. 

3.3.1 Angitte kostnader referert ulikt investeringsomfang 
Gitt NVEs forskriftskrav viser de 30 besvarelsene som er lagt ti l grunn, at 
nettselskapene kan deles inn i følgende grupper mht.  investeringsomfang for 
timemåling: 

1. Nettselskap som kun etablerer timemåling for de målepunkter som 
omfattes av forskriftskravet, og som ikke er timemålt i dag. 

2. Nettselskap som etablerer timemåling for de målepunkter som omfattes av 
forskriftskravet, og som ikke er timemålt i dag. Samtidig etablerer de en 
infrastruktur som tilrettelegger for fremtidig utbygging av timemåling. Det 
er i disse besvarelsene ikke mulig å skille ut merkostnadene forbundet 
med tilretteleggelse for fremtidig utbygging. 

3. Nettselskaper som etablerer timemåling for de målepunkter som omfattes 
av forskriftskravet, og som ikke er timemålt i dag, men reinvesterer 
samtidig deler av de anlegg som allerede er timemålt. Det er i disse 
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besvarelsene ikke mulig å skille ut merkostnadene forbundet med 
reinvesteringer av anlegg. 

4. Nettselskaper som etabler timemåling for flere enn de målepunkter som 
omfattes av forskriftskravet, og som ikke er timemålt i dag. Det er i disse 
besvarelsene ikke mulig å skille ut merkostnadene forbundet med en 
utbygging som er mer omfattende enn hva NVE krever. 

5. Kombinasjoner av gruppe 2 - gruppe 4, som angitt over. 

Tabell 3-2 viser investeringsomfanget mht. målepunkt for de 30 nettselskapene. 
Kolonnen med overskrift "Ikke timemåling" angir antall nye punkt med 
timemåling som skal etableres eller er under etablering. Kolonnen med overskrift 
"Timemåling" angir antall punkt med eksisterende timemåling som skal 
reinvesteres eller nylig er investert. 

Målepunkter som inngår i investerings elaner for timemåling referert spørreundersøkelsen 
Nettselskap Punkt< 100 000 kWh/år 100 000 <Punkt< 400 000 Punkt > 400 000 kWh/år 

kWh/år 
Ikke Timemåling Ikke Timemåling Ikke Timemåling 

timemåling timemållua timemåling 
I 312 
2 350 80 
3 1 250 
4 3 612 
5 14 
6 26 
7 36 
8 50 
9 52 29 22 
10 69 326 
11 70 10 
12 74 
13 95 
14 106 64 48 
15 129 521 
16 152 48 
17 153 328 
18 330 
19 357 18 
20 440 10 
21 500 
22 640 
23 700 
24 753 1 257 
25 800 1 500 800 1 700 1 200 
26 900 100 
27 943 
28 999 181 
29 1 505 
30 5 719 

Sum: 4 412 1 500 15 612 6 323 181 1 350 

Tabell 3-2 Oversikt over investeringsomfang mht. mjlepunkter for de 30 nettselskaper som 
inngjr i spørreundersøkelsen 
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Jamfør Tabell 3-2 understrekes det at siden forbruk for hvert målepunkt varierer, 
vil plassering av målepunkt i tabell som ligger rundt grenseverdiene (100.000- 
400.000 kWh/år), samt antall aktuelle målepunkt oppgitt av det enkelte selskap 
variere noe. Dette avhengig av tidspunktet nettselskapet baserer sine 
kundeforbruksdata på. Tabell 3-2 over viser med andre ord et statusbilde for 
høsten 2003. 

3 . 4  DEFINISJONER 

NVE ønsker at en i prosjektet skal kartlegge den løsning for nettselskapene som 
gir lavest nettokostnad for å oppfylle forskriftskravet. 

Netto kostnad er lik brutto kostnad fratrukket de antatte nytteverdier. 

Bruttokostnad per målepunkt er gitt ved årlig kapitalkostnad for investering per 
målepunkt. Ved fastsettelse av årlig kapitalkostnad er det benyttet en 
diskonteringsrente på 7,5% og en avskrivningsperiode på 10 år. 

Bruttokostnader omfatter følgende poster for de målepunkter som skal 
timemåles: 

- Kjøp av målere og terminaler 

- Kommunikasjonsløsninger 

- Nytt nødvendig utstyr/systemer for å håndtere måleverdiene i 
nettselskapenes informasjonssystemer. 

- Eventuelle ekstra prosjektrelaterte kostnader 

Nytteverdi er definert som differansen i årlige drifts og vedlikeholdskostnader 
med og uten timemåling av de aktuelle målepunkter. 

Enhetskostnader defineres som kostnad per målepunkt og benyttes henholdsvis 
for samlet investeringskostnader per målepunkt og samlet driftskostnader per 
målepunkt. 
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4 RESULTATER 

4 . 1  GENERELT OM PRESENTASJON OG T O L K N I N G  AV RESULTATER 

4.1.1 Enhetskostnader 
Kravet om timemåling av alle målepunkt med forventet årlig forbruk mellom 
100 000 kWh og 400 000 kWh omfatter ca. 35 000 målepunkt, som igjen utgjør 
ca. 10 % av det norske kraftforbruket. De 30 besvarelsene som er lagt t i l  grunn i 
prosjektet omfatter ca. 28 200 av de ovennevnte målepunkt. 

Som en følge av det nye forskriftskravet angir flere av nettselskapene i 
besvarelsene at de samtidig vil reinvestere eksisterende timemålere (dette kan 
være målere både for målepunkt med forbruk/innmating større enn 400 000 
kWh, og målepunkt med forbruk/innmating mellom 100 000 kWh og 400 000 
kWh). Samtidig er det to nettselskaper som i besvarelsen angir at de skal foreta 
en utbygging av timemåling som også omfatter målepunkt med forbruk lavere 
enn 100 000 kWh. De kostnader som er angitt i de 30 besvarelsene for teknisk 
løsning som gir lavest nettokostnad for timemåling er således referert ulike 
investeringsomfang. Til sammen er besvarelsene basert på nyinvestering eller 
reinvestering i ca 29 400 målepunkt. 

De etterfølgende enhetskostnader som er angitt i foreliggende rapport er referert 
29 400 målepunkt, eller et utvalg av de 29 400 målepunkt. 

4.1.2 Bakgrunn for valg av parametere som enhetskostnad skal være 
referert til 

For et nettselskap vil det være flere parametere som vil være avgjørende for den 
resulterende nettokostnaden for billigste løsning for å tilfredsstille det nye 
forskriftskravet. De viktigste parametrene vil være: 

1. Antall målepunkt som omfattes av det nye forskriftskravet, samt om 
nettselskapet skal reinvestere eksisterende timemålere og i tillegg etablere 
timemåling for sluttbrukere utover forskriftskravet. 

2. Konsentrasjon/tetthet av de ovennevnte målepunkt 

3. Topografi mht. valg av kommunikasjonsmedium 

4. Valg av teknologisk løsning for timemåling. Valg av teknologisk løsning vil i 
stor grad bli avgjort av de forannevnte punkter. 

5. I hvilken grad det allerede er tilrettelagt for timemåling ved at 
infrastruktur for toveiskommunikasjon allerede er etablert eller delvis 
etablert for de målepunkt som omfattes av forskriftskravet 

I foreliggende rapport har en valgt å legge punkt 4 og punkt 1 t i l  grunn som 
referanseparameter for enhetskostnad. Punkt 2 og punkt 3 anses som indirekte 
hensyntatt, ettersom disse vil være avgjørende for valg av teknologisk løsning. 
Punkt 5 er ikke hensyntatt i foreliggende analyse. 

4.1.3 Referanseparametere for enhetskostnad 
Mht. valg av teknologisk løsning har en valgt å referere enhetskostnad til 
følgende løsninger: 

1. Punkt t i l  punkt måling. Dvs. løsning A og C referert Figur 2-1. En skiller 
ikke mellom valg av kommunikasjonsmedium, hhv. fasttelefoni, GSM eller 
radio, ettersom utvalget på 30 nettselskaper anses som for lite t i l  å kunne 
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angi en representativ fordeling av kommunikasjonsløsning på landsbasis. 
Det samme forholdet er gjeldende mht.  antall målere per terminal. 

2. Timemåling med konsentratorer. Dvs. løsning B og D referert Figur 2-1. En 
skiller ikke mellom valg av kommunikasjonsmedium mellom konsentrator 
og sentralnivå, hhv. fasttelefoni, GSM eller radio, ettersom utvalget på 30 
nettselskaper anses som for lite t i l  å kunne angi en representativ fordeling 
av kommunikasjonsløsning på landsbasis. En skiller heller ikke mellom 
valg av lavspennings- eller høyspenningskommunikasjon i elnettet fra 
terminal ti l konsentrator av samme årsak. Det samme forholdet er 
gjeldende mht. antall målere per terminal. 

4 . 2  ENHETSKOSTNADER FOR I N V E S T E R I N G  OG D R I F T  AV FORETRUKKET 

TEKNOLOGI FOR T I M E M Å L I N G  

4.2.1 Enhetskostnader for punkt til punkt måling 
Av utvalget på 30 nettselskaper har 15 selskaper angitt at de hovedsakelig vil 
benytte enten løsning A eller C, eller en kombinasjon av disse mht.  NVE sitt 
forskriftskrav. Av disse 15 selskapene er det 14 som baserer sine kostnadstall 
bare på målepunkt med forbruk i intervallet 100.000-400.000kWh/år. Som vist i 
Tabell 4-1 refererer de 14 selskapene sine besvarelser ti l 16 890 målepunkt av 
de 35 000 målepunkt (100.000-400.000 kWh/år) som omfattes av 
forskriftskravet. De bruttokostnadene som er angitt i besvarelsene er samlet 
referert 12 693 målepunkt. 

Nettselskap Antall punkt Antall punkt Samlet antall 
som kostnader i som i dag ikke er målepunkt 
besvarelsen er timemålt innenfor innenfor 
referert 100.000- 100.000- 

400.000kWh/år  400.000kWh/ år 
1 14 14 14 
2 50 50 50 
3 74 74 77 
4 95 95 218 
5 152 152 200 
6 330 330 330 
7 450 440 450 
8 481 153 481 
9 500 500 620 
10 640 640 1500 
11 650 129 1068 
12 944 943 1249 
13 2 010 753 2010 
14 6 200 5719 8623 

Sum: 12 693 9 992 16 890 

Tabell 4-1 Oversikt over nettselskap som vil benytte punkt til punkt mjJing, og 
tilhørende antall måtepunkt 
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Figur 4-1 viser brutto investeringskostnad per målepunkt som funksjon av antall 
målepunkt som utbygging av timemåling omfatter. 
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Figur 4-1 Brutto investeringskostnad for punkt t i l  punkt 
mj f ing som funksjon av antall tnåteounkt 

Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt (referert samlet 
bruttokostnad for 12 693 målepunkt) er 6 232 kr per målepunkt. 

For to av selskapene er investeringskostnaden betydelig høyere enn 
gjennomsnitten. Dette skyldes hovedsakelig at selskapene etablerer nødvendig 
infrastruktur og legger t i l  rette for full skala timemåling av alle målepunkt i et 
evt. neste utbyggingstrinn. For de selskapene som bygger ut 
(investerer/reinvesterer i) timemåling til et antall målepunkt som er lavere enn 
500, er gjennomsnittlig investeringskostnad 9 843 kr per målepunkt, mens for de 
seks selskaper som bygger ut (investerer/reinvesterer i) timemåling til flere enn 
500 målepunkt er gjennomsnittlig investering på 5 647 kr per målepunkt. 
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Figur 4-2 viser årlig driftskostnad per målepunkt (i henhold t i l  besvarelser på 
spørsmål 7, tabell 3 i spørreskjemaet, se vedlegg 2) som funksjon av antall 
målepunkt som utbygging av timemåling omfatter. 
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Figur 4-2 JJ.r/ig driftskostnad for punkt ti l punkt m§ling som 
funksjon av antall m§/epunkt 

Gjennomsnittlig årlig driftskostnad per målepunkt (referert samlet årlig 
driftskostnad for 12 693 målepunkt) er 1 572 kr per målepunkt. 

For de selskapene som bygger ut (investerer/reinvesterer i) timemåling til et 
antall målepunkt som er lavere enn 500, er gjennomsnittlig årlig driftskostnad 
2 048 kr per målepunkt, mens for de seks selskaper som bygger ut 
(investerer/reinvesterer i) timemåling t i l  flere enn 500 målepunkt er 
gjennomsnittlig årlig driftskostnad på 1 494 kr per målepunkt. 

Det fremgår av Figur 4-1 og Tabell 4-2 at de to største nettselskapene med sine 
enhetskostnader for sine totalt 8 210 målepunkt drastisk reduserer samlet 
gjennomsnittlig brutto enhetskostnad per målepunkt for de fjorten 
nettselskapene (referert samlet bruttokostnad for 12 693 målepunkt). 
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Figur 4-3 viser årlig nytteverdi per målepunkt (i henhold t i l  besvarelser på 
spørsmål 7, tabell 3 i spørreskjemaet og spørsmål 10, tabell 5, se vedlegg 2) 
som funksjon av antall målepunkt som utbygging av timemåling omfatter. Årlig 
nytteverdi er differansen av driftskostnader med og uten timemåling av de 
aktuelle målepunkter. 
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Figur 4-3 Jl.rtig nytteverdi for punkt til punkt mJting som 
funksjon av antall måtepunkt 

Gjennomsnittlig årlig nytteverdi per målepunkt (referert samlet årlig 
driftskostnad for 12 693 målepunkt) er 1 217 kr per målepunkt. 

For de selskapene som bygger ut (investerer/reinvesterer i) timemåling til et 
antall målepunkt som er lavere enn 500, er gjennomsnittlig årlig nytteverdi 
1 797 kr per målepunkt, mens for de seks selskaper som bygger ut 
(investerer/reinvesterer i) timemåling til flere enn 500 målepunkt er 
gjennomsnittlig årlig nytteverdi på 1 123 kr per målepunkt. 

Tabell 4-2 viser bruttokostnad per målepunkt og nytteverdi per målepunkt for de 
nettselskaper som angir at de vil benytte timemåling basert på "punkt t i l  punkt" 
måling, samt antall målepunkt som bruttokostnader og nytteverdier er referert. 

Spredning i nytteverdi er relativt fra -857 kr/punkt t i l  3 165 kr/punkt. Med andre 
ord varierer forventning i endret driftskostnad i fra en reduksjon på 857 kr/punkt 
t i l  en økning på 3 165 kr/punkt. 
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1 14 14 686 -2 116 
2 50 10402 -2 056 
3 74 9048 -1 905 
4 95 6263 -1 311 
5 152 5 646 -2 491 
6 330 7 383 -355 
7 450 6793 -1 129 
8 481 16 759 -3 165 
9 500 7 340 692 

10 640 6 701 -2434 
11 650 7 261 857 
12 944 6708 -1609 
13 2 010 6078 -913 
14 6200 4 872 -1 354 

Sum: 12693 

T a b e l / 4 [  Bruttokostnad-og nytteverdrper mÆepunkt for selskap som benytter løsning Aog-C 

4.2.2 Enhetskostnader for timemåling med konsentratorer 
Av utvalget på 30 nettselskaper har 15 selskaper angitt at de vil benytte enten 
løsning Bel ler D, eller en kombinasjon av disse mht.  Av disse 15 selskapene er 
det 10 som baserer sine kostnadstall bare på målepunkt med forbruk i intervallet 
100.000-400.000kWh/år. Disse 10 selskapene representerer 6 206 målepunkt av 
de 35 000 målepunkt som omfattes av forskriftskravet. De bruttokostnadene 
som er angitt i besvarelsene er samlet referert 5 679 målepunkt. 

Tabell 4-3 viser en oversikt over de 10 nettselskap som vil benytte timemåling 
med konsentratorer for å tilfredstille det nye forskriftskravet. 

1 26 26 83 
2 36 36 57 
3 80 70 179 
4 312 0 312 
5 375 357 400 
6 395 69 395 
7 700 700 1 080 
8 1 000 900 100 
9 1 250 0 1 250 

10 1 505 1505 2 350 
Sum: 5 679 3 663 6 206 

Tabe/14-3 Oversikt over nettselskap som vil benytte timemålinq med konsentratorer, 
og tilhørende antall målepunkt 
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Figur 4-4 viser brutto investeringskostnad per målepunkt som funksjon av antall 
målepunkt som utbygging av timemåling omfatter. 
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Figur 4-4 Brutto investeringskostnad t imeml ing med konsentratorer som 
funksjon av antall mlepunkt  

Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt (referert samlet 
bruttokostnad for 5 679 målepunkt) er 7 152 kr per målepunkt. 

For de selskapene som bygger ut (investerer/reinvesterer i) timemåling til et 
antall målepunkt som er lavere enn 500, er gjennomsnittlig investeringskostnad 
4 254 kr per målepunkt, mens for de fire selskaper som bygger ut 
(investerer/reinvesterer i) timemåling til flere enn 500 målepunkt er 
gjennomsnittlig investering på 7 948 kr per målepunkt. 

For to av selskapene er investeringskostnadene en del høyere enn 
gjennomsnitten. En betydelig del av investeringskostnadene hos disse er knyttet 
t i l  konsentrator og sentralnivå. 
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Figur 4-5 viser årlig driftskostnad per målepunkt (i henhold t i l  besvarelser på 
spørsmål 7, tabell 3 i spørreskjemaet, se vedlegg 2) som funksjon av antall 
målepunkt som utbygging av timemåling omfatter. 
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Figur 4-5 l:tr!ig driftskostnad for timemålinq med 
konsentrator som funksjon av antall tnåtepunk: 

Gjennomsnittlig årlig driftskostnad per målepunkt (referert samlet årlig 
driftskostnad for 5 679 målepunkt) er 452 kr per målepunkt. 

For de selskapene som bygger ut (investerer/reinvesterer i) timemåling til et 
antall målepunkt som er lavere enn 500, er gjennomsnittlig årlig driftskostnad 
673 kr per målepunkt, mens for de fire selskaper som bygger ut 
(investerer/reinvesterer i) timemåling til flere enn 500 målepunkt er 
gjennomsnittlig årlig driftskostnad på 391 kr per målepunkt. 
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Figur 4-6 viser årlig nytteverdi per målepunkt (i henhold t i l  besvarelser på 
spørsmål 7, tabell 3 i spørreskjemaet og spørsmål 10, tabell 5, se vedlegg 2) 
som funksjon av antall målepunkt som utbygging av timemåling omfatter. Årlig 
nytteverdi er differansen av driftskostnader med og uten timemåling av de 
aktuelle målepunkter. 
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Figur 4-6 Jl.rtig nytteverdi for t imemjf ing med konsentrator 
som funksjon av antall måteount« 

Gjennomsnittlig årlig nytteverdi per målepunkt (referert samlet årlig 
driftskostnad for 5 679 målepunkt) er 232 kr per målepunkt. 

For de selskapene som bygger ut (investerer/reinvesterer i) timemåling til et 
antall målepunkt som er lavere enn 500, er gjennomsnittlig årlig nytteverdi 570 
kr per målepunkt, mens for de fire selskaper som bygger ut 
(investerer/reinvesterer i) timemåling til flere enn 500 målepunkt er 
gjennomsnittlig årlig nytteverdi på 139 kr per målepunkt. 

Tabell 4-4 viser bruttokostnad per målepunkt og nytteverdi per målepunkt for de 
nettselskaper som angir at de vil benytte timemåling med konsentratorer, samt 
antall målepunkt som bruttokostnader og nytteverdier er referert. 

Som det fremkommer av Figur 4-6 er spredning i forventet nytteverdi, det vil si 
endret driftskostnad, en god del mindre enn for de selskapene som har valgt 
punkt t i l  punkt løsninger (A og C). Dette jamfør Figur 4-3. 
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Sum: 

1 26 2 937 -95 
2 36 2950 _-467 
3 80 11 350 -1 172 
4 312 4007 -269 
5 375 3 944 -487 
6 395 3 511 -805 
7 700 8 584 -184 
8 1 0 0 0  14000 -120 
9 1 2 5 0  4520 -296 

10 1 505 6479 
5 679  

Tabell 4-4 Bruttokostnad og nytteverdi per måtepunkt for nettselskap som benytter 
hovedløsning B og D 

4 . 3  O P P S U M M E R I N G  AV RESULTATER 

Med bakgrunn i diskusjonen av resultatene mht. gjennomsnittlig brutto 
investeringskostnad per målepunkt og nytteverdi per målepunkt i har en 
beregnet følgende gjennomsnittsverdi per målepunkt: 

a. Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt 

i. Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt for 
selskaper med utbygging til mindre enn 500 målepunkt 

ii. Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt for 
selskaper med utbygging til mer enn 500 målepunkt 

b. Gjennomsnittlig nytteverdi per målepunkt 

i. Gjennomsnittlig nytteverdi per målepunkt for selskaper med 
utbygging til mindre enn 500 målepunkt 

ii. Gjennomsnittlig nytteverdi per målepunkt for selskaper med 
utbygging t i l  mer enn 500 målepunkt 

Ovennevnte gjennomsnittsverdier angitt i punkt a og b e r  beregnet for følgende 
konstellasjoner av nettselskap: 

1. Samtlige 30 nettselskap 

2. De nettselskaper som skal bygge ut punkt ti l punkt måling, og som har 
referert kostnader og nytteverdier til målepunkt mellom 100 000 og 
400 000 kWh (14 stk.). 

3. De nettselskaper som skal bygge ut timemåling med konsentratorer, og 
som har referert kostnader og nytteverdier t i l  målepunkt mellom 100 000 
og 400 000 kWh (10 stk.). 
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Tabell 4-5 viser en sammenstilling av enhetskostnader og nytteverdier per 
målepunkt for de konstellasjoner av nettselskap som er angitt i punkt 1 - 3. For 
hver av konstellasjonene er det så angitt enhetskostnader og nytteverdier iht. 
punkt a - b som angitt over. 

Gruppe AIie nettselskap Alle nettselskap med antall AIie nettselskap med antall 
punk t<  500 punk t>  500 

Investerings- Nytteverdi Investerings- Nytteverdi Investerings- Nytteverdi 
kostnad [kr/ [kr/år, kostnad [kr/ [kr/år, kostnad [kr/ [kr/år, 
måleounktl måleounktl måleounktl rnåleounktl måleounktl måleounktl 

A,B,C,D 6 530 -900 7 500 -1 280 6 330 -830 

A o g C  6 230 -1 220 9 840 -1 800 5 650 -1 120 

B o g  D 7 150 -230 4 250 -570 7 950 -140 

Tabell 4-5 Sammenstilling av brutto enhetskostnader og nytteverdier per måtepunk: for 
hhv. ulike konstellasjoner av nettselskap, og antall m§lepunkt som det enkelte 
nettselskap skal etablere timem§ling for. 

Med de angitte verdier i tabellen over, kan nettokostnad per målepunkt 
fastsettes for nettselskaper for ulikt omfang av utbygging av timemåling, samt 
ulikt valg av teknologi for timemåling iht. følgende formel: 

Nettokostnad per målepunkt=(  Bruttokostnad - årlig nytteverdi ) per målepunkt 

Bruttokostnad per målepunkt er gitt ved årlig kapitalkostnad for investering per 
målepunkt. Nytteverdi per målepunkt er gitt som differansen i årlige drifts- og 
vedlikeholdskostnad med og uten timemåling. I følgende Tabell 4-6 fremkommer 
årlig nettokostnader per målepunkt som brutto investeringskostnad fratrukket 
årlig nytteverdi (referert t i l  Tabell 4-5). Ved fastsettelse av årlig kapitalkostnad 
er det benyttet en diskonteringsrente på 7,5% og en avskrivningsperiode på 10 
0 
ar. 

Gruppe Årlig Nettokostnad = årlig bruttokostnad (investering) - årlig nytteverdi 

Alle nettselskap AIie nettselskap med antall Alle nettselskap med antall 
punk t<  500 punk t>  500 

Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig 
kapital kostnad Nettokostn. kapitalkostnad Nettokostn. kapitalkostnad Nettokostn. 
(Investering) [kr/pkt,år] (Investering) [kr/pkt,år] (Investering) [kr/pkt,år] 

[kr/okt årl [kr/pkt,år] [kr/pkt.år] 
A,B,C,D 950 1 850 1 090 2 380 920 1 750 

A o g  C 910 2 130 1 430 3 230 820 1 950 

B o g  D 1 040 1 270 620 1 1 9 0  1 1 6 0  1 300 

Tabell 4-6 Sammenstilling av §rlig kapitalkostnad per 
måteounta (investeringskostnad) og §rlig 
nettkostnad per måtepunkt 
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5 KONKLUSJON 

5 . 1  A N T A L L  MÅLEPUNKT OMFATTET AV SPØRREUNDERSØKELSEN 

Kravet om timemåling av alle målepunkt med forventet årlig forbruk mellom 
100 000 kWh og 400 000 kWh omfatter ca. 35 000 målepunkt, som igjen utgjør 
ca. 10 % av det norske kraftforbruket. De 30 besvarelsene som er lagt t i l  grunn i 
prosjektet omfatter ca. 28 200 av de ovennevnte målepunkt. Ih t .  besvarelsene 
er 46 % av disse målepunktene allerede timemålt (ca. 12 900 målepunkt). 

Av de 30 besvarelsene er det 24 besvarelser som kun refererer kostnader for 
utbygging/reinvestering av nødvendig utstyr for timemåling for målepunkt med 
årlig energiforbruk mellom 100 000 og 400 000 kWh. 

Disse 24 besvarelsene omfatter ca. 23 100 av de 35 000 målepunkt som 
omfattes av NVE sitt forskriftskrav, hvorav de kostnader som er angitt i 
besvarelsene er angitt for ca. 18 400 målepunkt. Sistnevnte forhold skyldes at 
disse nettselskapene i tillegg til å etablere timemåling for nye målepunkt, også 
reinvesterer eksisterende utstyr for målepunkter som allerede er timemålt. 

Tabell 5-1 viser hvordan de 30 besvarelsene representer norske nettselskap mht. 
antall målepunkter som blir berørt av det nye forskriftskravet. 

Antall målepunkt berørt Antall selskap Antall besvarelser 
av nytt forskriftskrav benyttet i prosjektet 
10-100 64 selskap 7 
100-250 27 selskap 5 
250- 500 14 selskap 6 
500-1500 7 selskap 7 
>1500 6 selskap 5 

Tabell 5-1 Omfang av m§lepunkt som berøres av det nye forskriftskravet fordelt p§ 
antall nettselskap, og antall besvarelser fra spørreundersøkelsen for de 
ulike grupper av nettselskap. 

5 . 2  BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER FOR VALG AV PARAMETERE SOM 
ENHETSKOSTNAD SKAL VÆRE REFERERT T I L  

For et nettselskap vil det være flere parametere som vil være avgjørende for den 
resulterende nettokostnaden for billigste løsning for å tilfredsstille det nye 
forskriftskravet. De viktigste parametrene vil være: 

1. Antall målepunkt som omfattes av det nye forskriftskravet, samt om 
nettselskapet skal reinvestere eksisterende timemålere og i tillegg etablere 
timemåling for sluttbrukere utover forskriftskravet. 

2. Konsentrasjon/tetthet av de ovennevnte målepunkt 

3. Topografi mht. valg av kommunikasjonsmedium 

4. Valg av teknologisk løsning for timemåling. Valg av teknologisk løsning vil i 
stor grad bli avgjort av de forannevnte punkter. 

5. I hvilken grad det allerede er tilrettelagt for timemåling ved at 
infrastruktur for toveiskommunikasjon allerede er etablert eller delvis 
etablert for de målepunkt som omfattes av forskriftskravet 

I foreliggende rapport har en valgt å legge punkt 4 og punkt 1 t i l  grunn som 
referanseparameter for enhetskostnad. Punkt 2 og punkt 3 anses som indirekte 
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hensyntatt, ettersom disse vil være avgjørende for valg av teknologisk løsning. 
Punkt 5 er ikke hensyntatt i foreliggende analyse. 

Mht. valg av teknologisk løsning har en valgt å referere enhetskostnad til 
følgende løsninger: 

1. Punkt ti l punkt måling. En skiller ikke mellom valg av 
kommunikasjonsmedium, hhv. fasttelefoni, GSM eller radio, ettersom 
utvalget på 30 nettselskaper anses som for lite t i l  å kunne angi en 
representativ fordeling av kommunikasjonsløsning på landsbasis. Det 
samme forholdet er gjeldende mht. antall målere per terminal. 

2. Timemåling med konsentratorer. En skiller ikke mellom valg av 
kommunikasjonsmedium mellom konsentrator og sentralnivå, hhv. 
fasttelefoni, GSM eller radio, ettersom utvalget på 30 nettselskaper anses 
som for lite ti l å kunne angi en representativ fordeling av 
kommunikasjonsløsning på landsbasis. En skiller heller ikke mellom valg 
av lavspennings- eller høyspenningskommunikasjon i elnettet fra terminal 
t i l  konsentrator av samme årsak. Det samme forholdet er gjeldende mht.  
antall målere per terminal. 

5 . 3  O P P S U M M E R I N G  AV RESULTATER 

En beregnet følgende gjennomsnittsverdier: 

a. Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt 

i. Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt for 
selskaper med utbygging til mindre enn 500 målepunkt 

ii. Gjennomsnittlig brutto investeringskostnad per målepunkt for 
selskaper med utbygging t i l  mer enn 500 målepunkt 

b. Gjennomsnittlig nytteverdi per målepunkt 

i. Gjennomsnittlig nytteverdi per målepunkt for selskaper med 
utbygging t i l  mindre enn 500 målepunkt 

ii. Gjennomsnittlig nytteverdi per målepunkt for selskaper med 
utbygging t i l  mer enn 500 målepunkt 

Ovennevnte gjennomsnittsverdier angitt i punkt a og b er beregnet for følgende 
konstellasjoner av nettselskap: 

1. Samtlige 30 nettselskap 

2. De nettselskaper som skal bygge ut punkt ti l punkt måling, og som har 
referert kostnader og nytteverdier ti l målepunkt mellom 100 000 og 
400 000 kWh (14 stk.). 

3. De nettselskaper som skal bygge ut timemåling med konsentratorer, og 
som har referert kostnader og nytteverdier t i l  målepunkt mellom 100 000 
og 400 000 kWh (10 stk.). 

Tabell 5-2 viser en sammenstilling av enhetskostnader og nytteverdier per 
målepunkt for de konstellasjoner av nettselskap som er angitt i punkt 1 - 3. For 
hver av konstellasjonene er det så angitt enhetskostnader og nytteverdier iht. 
punkt a - b som angitt over. 
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Gruppe AIie nettselskap AIie nettselskap med AIie nettselskap med 
antall punkt < 500 antall punkt > 500 

Investerings- Nytteverdi Investerings Nytteverdi Investerings Nytteverdi 
kostnad [kr/ [kr/år, kostnad [kr/ [kr/år, kostnad [kr/ [kr/år, 
måleounktl måleounktl måleounktl måleounktl måleounktl måleounktl 

A,B,C,D 6 530 -900 7 500 -1 280 6 330 -830 

A o g  C 6 230 -1 220 9 840 -1 800 5 650 -1 120 

B o g  D 7 150 -230 4 250 -570 7 950 -140 

Tabell 5-2 Sammenstilling av brutto enhetskostnader og nytteverdier per mJlepunkt for 
hhv. ulike konstellasjoner av nettselskap, og antall måtepunkt som det enkelte 
nettselskap skal etablere timemJling for. 

Med de angitte verdier i tabellen over, kan nettokostnad per målepunkt 
fastsettes for nettselskaper for ulikt omfang av utbygging av timemåling, samt 
ulikt valg av teknologi for timemåling iht. følgende formel: 

Nettokostnad per målepunkt = ( Bruttokostnad - årlig nytteverdi ) per målepunkt 

Bruttokostnad per målepunkt er gitt ved årlig kapitalkostnad for investering per 
målepunkt. Nytteverdi er definert som differansen i årlige drifts og 
vedlikeholdskostnader med og uten timemåling av de aktuelle målepunkter. I 
Tabell 5-3 fremkommer årlig nettokostnader per målepunkt som brutto 
investeringskostnad fratrukket årlig nytteverdi. Ved fastsettelse av årlig 
kapitalkostnad er det benyttet en diskonteringsrente på 7,5% og en 
avskrivningsperiode på 10 år. 

Gruppe Årlig Nettokostnad =årl igbruttokostnad (investering) - årlig nytteverdi 

AIie nettselskap AIie nettselskap med antall AIie nettselskap med antall 
punk t<  500 punk t>  500 

Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig 
kapitalkostnad Nettokostn. kapitalkostnad Nettokostn. kapitalkostnad Nettokostn. 
(Investering) [kr/pkt,år] (Investering) [kr/pkt,år] (Investering) [kr/pkt,år] 

f kr/pkt år] f kr/okt.årl [kr/pkt årl 
A,B,C,D 950 1 850 1 090 2 380 920 1 750 

A o g C  910 2 130 1 430 3 230 820 1 950 

B o g  D 1 040 1 270 620 1 1 9 0  1 160 1 300 

Tabell 5-3 Sammenstilling av Jrlig kapitalkostnad per 
tnåtepunk: (investeringskostnad) og Jrlig 
nettkostnad per mJlepunkt 

Dersom NVE velger å oppjustere inntektsrammene for nettselskapene i henhold 
t i l  § 8-5 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, anbefales det at 
verdiene i Tabell 5-3 legges t i l  grunn som justeringsparametere. Det 
understrekes at verdiene er gjennomsnittsverdier iht. de forutsetninger som er 
angitt i delkapittel 5.1 og 5.2. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: 

Vedlegg 2: 

Vedlegg 3: 

Notat - Utvalg av nettselskap som inngikk i spørreundersøkelsen. Vedlegget 
er kun lagt ved konfidensiell versjon av rapporten for å unngå sporbarhet 
mht. nettselskaper. 

Spørreundersøkelse 

Korrigert utvalg av første prioriterte nettselskaper. Vedlegget er kun lagt 
ved konfidensiell versjon av rapporten for å unngå sporbarhet mht. 
nettselskaper. 
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VEDLEGG 1 

Notat - 
Utvalg av nettselskap som 

inngikk i spørreundersøkelsen 
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VEDLEGG 2 

SPØRREUNDERSØKELSE 
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Bakgrunn for spørreundersøkelsen 

Nytt forskriftskrav fra NVE 

I henhold ti l forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering 
av nettjenester (forskrift om måling, avregning m.v.) skal alle målepunkt med forventet årlig energiuttak eller energiinnmating 
større enn 100.000 kWh timemåles. Kravet gjaldt opprinnelig fra 1. januar 2004, men NVE har funnet det hensiktsmessig å 
innvilge ett års utsettelse av denne fristen. Det vil si at kravet gjelder fra 1. januar 2005. 

Bakgrunnen for at NVE stiller krav til timemåling av alle målepunkt med forventet årlig energiuttak eller energiinnmating 
større enn 100 000 kWh er at en oppnår en mer korrekt avregning. Nettselskapene vil dessuten oppnå en raskere og sikrere 
innhenting av måleverdiene, bedre oversikt over forbruk og også kunne få bedre oversikt over jordfeil. Sluttbrukere vil få 
mulighet til å bli mer prisfleksibel i forbruket, slik at nettselskapene kan redusere effekttopper og dermed utsette investeringer 
i overføringskapasitet. Økt grad av timemåling kan gi mer presis registrering av avbrudd, noe som kan komme til nytte mht. 
KILE-ordningen. 

Hensikt med spørreundersøkelsen 

For å innfri det nye kravet fra NVE, påføres nettselskapene ekstra kostnader som følge av investeringer til nødvendig utstyr 
samt installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnader, i § 8-5 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, heter det i første ledd: 

"Dersom statlige myndigheter pålegger tiltak som medfører kostnader ut over det som med rimelighet må påregnes dekket 
innenfor årlig inntektsramme for eget nett, kan Norges vassdrags- og energidirektorat ved enkeltvedtak vedta en endring i 
fastsettelsen av årlig inntektsramme for eget nett." 

Pålegg om timemåling av alle målepunkt med forventet årlig energiuttak eller energiinnmating større enn 100 000 kWh kan 
være et eksempel på et slikt statlig pålegg. Med bakgrunn i dette gjennomfører NVE et prosjekt for å kartlegge 
nettselskapenes netto kostnader forbundet med å innfri kravet. Dette for å kunne avgjøre om dette er et pålegg som medfører 
kostnader utover det som med rimelighet må påregnes dekket innenfor nettselskapenes årlige inntektsrammer. 

Prosjektet gjennomføres i regi av NVE og EBL, med E-CO Tech som utførende konsulent. 
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Generelt om spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen er rettet mot 56 norske nettselskaper. Utvalget av nettselskaper skal ivareta spredning hos norske 
nettselskaper mht: 

- Antall nye målepunkt som skal timemåles 
- Geografi 
- Topografi og demografi 

Eksisterende løsninger for timemåling som benyttes 

AIie besvarelser behandles konfidensielt. Mht. bruk av resultatene fra spørreundersøkelsene, vil det ikke være sporbarhet 
ovenfor de enkelte nettselskaper i etterfølgende publikasjoner knyttet ti l prosjektet. 

Struktur: 

Spørreundersøkelsen inneholder 14 spørsmål, og er inndelt i følgende seksjoner: 

I. Innledning - Generelle spørsmål. 
I I .  Beskrivelse av eksisterende tekniske løsninger for timemåling 
I I I .  Beskrivelse av tekniske løsninger som vil benyttes av nettselskapet for å oppfylle nytt krav til timemåling. 
IV. Bruttokostnad for tekniske løsninger som nettselskapet vil benytte for å oppfylle nytt krav ti l timemåling 
V. Bruttokostnad for billigste løsning for nettselskapet for å oppfylle nytt krav ti l timemåling 
VI. Nettselskapets estimerte/erfarte nytteverdier forbundet med timemåling av målepunkter som omfattes av det 

nye forskriftskravet 
VII. Nettselskapets estimerte/erfarte kostnader og nytteverdier forbundet med tilleggstjenester utover timemåling 

av målepunkter som omfattes av det nye forskriftskravet 
VIII. Andre nytteverdier 

Merk: Seksjon V skal ikke besvares dersom nettselskapets valgte løsning, j f .  seksjon I I I  og IV, er det billigste 
alternativet. 

Seksjon VII skal ikke besvares dersom nettselskapet har besluttet å ikke tilby tilleggstjenester (for eksempel 
laststyring, alarmtjenester, etc.) for de målepunkter som skal timemåles i henhold ti l det nye forskriftskravet. 
Nettselskapet vurderer hvorvidt seksjon VIII kan besvares. 
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Forhold som skal vektlegges av de som er som ansvarlig for besvarelsen 

For å sikre tilfredsstillende kvalitet på de svar som blir gitt av nettselskapene i spørreundersøkelsen, skal følgende punkter 
vektlegges av de som skal besvare spørreundersøkelsen: 

- Antall målepunkter som omfattes av det nye forskriftskravet skal være korrekt 
- Angivelse av spesifikke kostnader knyttet til utstyr for timemåling for de nye målepunkter må samsvare med 

leverandøravtaler, og nettselskapets dokumenterte kostnader 
Nytteverdier mht. timemåling av de nye målepunktene kan være vanskelig å tallfeste. En kan derfor i de tilfeller det er 
nødvendig skjønnsmessig tallfeste disse, og samtidig gjøre rede for forutsetninger og forbehold. (Benytt gjerne vedlegg 
der det er nødvendig dersom svaralternativene ikke er tilpasset de svar som dere ønsker å gi). 

Spørsmål vedrørende spørreundersøkelsen 

Spørsmål knyttet til besvarelsen av spørreundersøkelsen kan rettes mot følgende kontaktpersoner ved E-CO Tech: 

Håvard Nordvik 

Per Edvard Lund 

Øyvind Rogne 

Tlf. 982 55 429 

Tlf: 982 55 425 

Tlf: 982 55 426 

Epost: hn@e-co.no 

Epost: per.lund@e-co.no 

Epost: oyvind.roqne@e-co.no 

Utfylt spørreskjema signeres av den ansvarlige for besvarelsen og returneres til følgende adresse: 

E-CO Tech 
v/ Håvard Nordvik 
Postboks 222 Økern 
N-0510 OSLO 

Svarfrist for spørreundersøkelsen er onsdag 1.oktober 2003.  
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I. Innledning - generelle spørsmål 
1. Hvor mange målepunkter er det totalt i konsesjonsområdet: 

  Antall målepunkter med forbruk 2: 400 000 kWh/år: ? 
  Antall målepunkter med forbruk mellom 400 000 og 100 000 kWh/år: ? 
  Antall målepunkter med forbruk < 100 000 kWh/år: ? 

2. Hvor mange målepunkter er timesmålt pr. i dag: 

  Antall målepunkter med forbruk 2: 400 000 kWh/år: ------c-? 
  Antall målepunkter med forbruk mellom 400 000 og 100 000 kWh/år: ? 
  Antall målepunkter med forbruk < 100 000 kWh/år: ? 

II. Beskrivelse av eksisterende tekniske løsninger for timemåling 

I figur 1 på side 6 er det skissert 4 hovedtyper av løsninger (A, B, C o g  D) med 3 nivåer ( 1, 2 og 3): 

A. Måler med integrert terminal (eller "ryggsekk") som automatisk overfører måleverdiserier ti l måleverdisentral via 
ulike typer kommunikasjonsmedium (eks. GSM/Tele/Radio/Elnett/signal kabel/Fiber etc.) 

B. Flere målere med integrerte terminaler (eller "ryggsekk") overfører måleverdiserier til en konsentrator (via ulike 
typer kommunikasjonsmedier) som fungerer som et mellomlager. All overføring til måleverdisentral skjer via 
konsentratorer via ulike typer kommunikasjonsmedier. 

C. Flere målere (ofte i lokale nettverk) jobber mot en terminal. AIie måleverdiserier samles inn til terminalen, og disse 
data overføres direkte fra terminal til måleverdisentral via ulike typer kommunikasjonsmedier. 

D. Som hovedtype C, bortsett fra at det benyttes konsentratorer for å samle inn måleverdidata fra flere terminaler, og 
disse data overføres fra konsentrator til måleverdisentral via ulike typer kommunikasjonsmedier. 
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Figur 1 Hovedløsninger for timem§ling av sluttbrukere 
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3. For de eksisterende løsninger som deres selskap benytter til timemåling per i dag, og referert figur 1 (evt.  legg 
ved egen skisse): 

  Beskriv hvilke hovedtyper av løsninger som benyttes: 

  Beskriv hvilke løsninger/kommunikasjonsmedium som benyttes til dataoverføring mellom de ulike nivåene for hver 
av løsningene: 
(hvis det foreligger spesielle hensyn, gi en begrunnelse for de valg som er foretatt) 
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4. Hvilke leverandører benytter dere for timemåling av de eksisterende målepunktene? 

Kryss av/ fyll inn i tabellen: 

Leverandør Måler Terminal Router/ Front- Mvs<1> 

[ca.antall [ca.antall konsentrat End 
] ] or 

Enermet 
Policom<2> 
EMs<3> 
ITP 
Actarts'? 
Andre - hvilke: 

Tabe/11 Leverandøroversikt for tekniske løsninger for timemfJling av eksisterende mfJ!epunkter 

Kommentarfelt: (for eksempel er det inngått kontrakter, diverse kombinasjoner av leverandører etc.) 

1 Måleverdi database 
2 Policom - Egne løsninger, og tidligere ABBs løsninger 
3 EMS - Energy Market Systems, leverer/leverte løsninger basert på teknologi fra Landis&Gyr, WRS og Kamstrup 
4 Actaris - Egne løsninger og tidligere løsninger fra Senea og Schlumberger 
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III .  Beskrivelse av tekniske løsninger som vil benyttes av nettselskapet for I oppfylle 
nytt krav til timemåling 

5. Når det skal etableres timemåling for de målepunkter som omfattes av det nye forskriftskravet, vil det da 
velges andre løsninger enn de eksisterende løsninger beskrevet i punkt 3? 

Ja I Nei I 

  Hvis ja, beskriv hovedtypene av løsningene som vil bli benyttet for de nye målepunktene (referert figur 1), samt en 
kortfattet begrunnelse for valg av løsning: 

  Hvis ja, beskriv hvilke løsninger/kommunikasjonsmedium som vil bli benyttet til dataoverføring, referert figur 1: 
(hvis det foreligger spesielle hensyn, gi en begrunnelse for de valg som er foretatt) 
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6. Hvilke leverandører vil dere benytte for timemåling av de målepunktene som omfattes av det nye 
forskriftskravet? 

Kryss av/ fyll inn i tabellen: 

Leverandør Måler Terminal Router/ Front- MVS 

[ca.antall [ca.antall konsentrat End 
1 1 or 

Enermet 
Policom 
EMS 
ITP 
Acta ris 
Andre - hvilke: 

Tabe/12 Leverandøroversikt for m&lepunkter som omfattes av det nye forskriftskravet. 

Kommentarfelt: (utfyllende kommentarer ved behov) 

IV. Bruttokostnad for tekniske løsninger som vil benyttes av nettselskapet for å oppfylle 
nytt krav til timemåling 
Bruttokostnadene som ønskes identifisert skal kun omfatte kostnader forbundet med de tekniske løsninger som er planlagt 
eller tenkt benyttet for å imøtekomme det nye forskriftskravet. Kostnadene som oppgis skal kun knyttes til tiltak som omfatter 
timemåling av kunder med et forbruk mellom 100 000 - 400 000 kWh/år. 
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7. Angi bruttokostnader som angitt i kostnadstabell i Tabell 3 for den løsning som nettselskapet vil benytte. 

Hvis det vil benyttes flere hovedtyper av løsninger (som beskrevet i figur 1), angi samlet kostnad. 

Bruttokostnader for løsninger som vil benvttes (tabell 3) 

Antall målepunkt 
Hovedløsning A I Hovedløsning B I Hovedløsning C Hovedløsning D 

I I 

Kostnader Tidsforbruk 
Engangskostnader: [Kr] [t imer] 

GENERELL KOSTNAD 
- Prostekterino oq administrasjon 
MÅLER (eventuelt inklusiv integrert terminal) 
- Inv.kostn. utstyr (inkl. lokalt nettverk) 
- Montasie 
- Eventuell restverdi på måler som erstattes av ny 

timesmålt måler 
TERMINAL ("Ryqqsekk") 
- Inv.kostn. 
- Montasie 
- Programmering 
- Investermoskostnad kommunikasjon (terminal - Front End) 
KONSENTRATOR 
- Inv. kostn. 
- Montasie 
- Proqrammerinc 
- Investerinoskostnad kommunikasion (konsentrator - Front End) 
SENTRALNIVÅ 
- Inv. kostn. nød vend lqe utvidelser 
- Lisenskostnader og lignende 
- Proqrammerinq/idriftsettelse 

SUM: 
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Kostnader Tidsforbruk 
Årlige kostnader: [Kr] [timer per 

uke] 
Driftskostnader 

- Kommunikasjon 
- IT (service & vedlikehold) 
- Kontroll & Overvåkina 

Feilhåndtering 
- Reparasioner 
- Manuell tapping og behandling av måleverdier 
- Korrekstonsoopctør 
Tabell 3 Bruttokostnader for løsninger som vil benyttes 

V. Bruttokostnad for billigste løsning for I oppfylle nytt krav til timemåling 
Hvis de tekniske løsninger beskrevet i seksjon I I I  og IV ikke representerer den billigste løsning for å oppfylle forskriftskravet 
(rent kostnadsmessig), ønskes det en beskrivelse av bruttokostnader for denne. Den "billigste løsningen" skal anses som 
absolutt minimumsløsning for å oppfylle nytt forskriftskrav. 

8. Beskriv kort i kommentarfeltet forskjellene mellom den løsningen som "vil benyttes" og den "billigste" 
løsningen: 

Kommentarfelt: 
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9. Angi bruttokostnader som angitt i kostnadstabell i Tabell 4 for billigste løsning som nettselskapet kan 
benytte. 

Hvis billigste løsning omfatter flere hovedtyper av løsninger (som beskrevet i figur 1), angi samlet kostnad. 

Bruttokostnader for billigste løsning som kan benvttes (tabell 4 l 
Antall målepunkt 

Hovedløsning A I Hovedløsning B I Hovedløsning C Hovedløsning D 
I I 

Kostnader Tidsforbruk 
Engangskostnader: [K [t imer] 

r] 
GENERELL KOSTNAD 
- Prosiekterina oa administrasjon 
MÅLER ( eventuelt inklusiv integrert terminal) 
- Inv.kostn. utstvr (inkl. lokalt nettverk) 
- Montasje 

- Eventuell restverdi oå måler som erstattes av nv timesmålt måler 
TERMINAL ("Ryggsekk") 
- Inv.kostn. 
- Montasje 
- Proarammerina 
- Investerinaskostnad kommunikasjon (terminal - Front End) 
KONSENTRATOR 
- Inv.kostn. 
- Montasje 
- Proarammerina 
- Investeringskostnad kommunikasjon (konsentrator - Front End) 
SENTRALNIVÅ 
- Inv.kostn. nødvendige utvidelser 
- Lisenskostnader oa lianende 
- Programmering/idriftsettelse 

SUM: 
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Kostnader Tidsforbruk 
Årlige kostnader: [Kr] [timer per ukel 
Driftskostnader 

- Kornrnunlkaston 
- IT (service & vedlikehold) 
- Kontroll & Overvåking 
- korrekstonscooctør 

Feilhåndtering 
- Reoarasioner 
- Manuell tapping og behandlinq av måleverdier 

Tabell 4 Bruttokostnader for billigste løsning 
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VI. Estimerte nytteverdier forbundet med t imemll ing av mllepunkter som omfattes av 
det nye forskriftskravet 

10. Angi estimert nytteverdi for den løsning som vil benyttes for å oppfylle nytt krav til timemåling 

( j fr .  løsning beskrevet i seksjon I I I  og I V )  

De angitte nytteverdier skal kun være knyttet til de tekniske løsninger som er angitt i tabell 3, spørsmål 7. Nytteverdier som 
kan realiseres ved å investere i tilleggsutstyr (for eksempel for laststyring, nettovervåking og alarmtjenester) skal ikke inngå. 

Estimert nyt teverdi  forbundet m e d  t imemål ing av slut tbrukere m e d  forbruk større enn 1 0 0  0 0 0  
k W h / å r  

Nytteverdi 
Årlige kostnader Årlige kostnader Nytteverdi/ 
uten automatisk ved automatisk Årlig 

timemåling timemåling kostnads- 
besparelse 

Arbeidsprosesser som kan påvirkes av timemåling [Kr] [Kr] [Kr] 
AVLESNING AV MÅLEDATA 
- Klargjøring og utsendelse av avlesningskort 
- Behandlino av avleste verdier (ounchinq scanninq) 
- Akonto-bereq ni nq/Lt kviditetseffekt 
- Reduserte nettao som følue av økt målenøvaktiohet 
- Justert innmatingsprofil/kraftkjøp/avregning 
- Måleverdier til ekstern leverandør 
- Fleksibel tariffering/Dynamisk tariffering 
- Bytte av leverandør 
- Manuell kontroll-avlesning mht. feilavlesninger, 
strømtvveri m.m. 
- Annet (spesifiser): 
- 
SUM: 
Tabell 5 Estimert nytteverdi forbundet med den løsning som vil benyttes tor B oppfylle kravet ti l timemålinq 
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11. Angi estimert nytteverdi for den billigste løsning for å oppfylle nytt krav til timemåling 

( j fr .  løsning beskrevet i seksjon V) 

De angitte nytteverdier skal kun være knyttet til de tekniske løsninger som er angitt i tabell 4, spørsmål 9. Nytteverdier som 
kan realiseres ved å investere i tilleggsutstyr (for eksempel for laststyring, nettovervåking og alarmtjenester) skal ikke inngå. 

Estimert nytteverdi forbundet med timemåling av sluttbrukere med forbruk større enn 100 000 
kWh/å r  

Nytteverdi 
Årlige kostnader Årlige Nytteverdi/ 
uten automatisk kostnader ved Årlig 

timemåling automatisk kostnads- 
timemåling besparelse 

Arbeidsprosesser som kan påvirkes av timemålina rKrl rKrl rKrl 
AVLESNING AV MÅLEDATA 
- Klaraiøring og utsendelse av avlesningskort 
- Behandlinq av avleste verdier (punchlnq. scanninq) 
- Akonto-beregning/Likviditetseffekt 
- Reduserte nettap som følqe av økt rnålenøvaktlchet 
- Justert innmatingsprofil/kraftkjøp/avregning 
- Måleverdier ti l ekstern leverandør 
- Fleksibel tarifferinq/Dynamisk tarifferinq 
- Bytte av leverandør 
- Manuell kontroll-avlesninq mht. strømtyveri 
- Annet (spesifiser): 
- 
SUM: 

Tabell 6 Nytteverdi forbundet med den billigste løsning tor B oppfylle kravet t i l  t imemslinq 
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VII. Estimerte kostnader og nytteverdier forbundet med tilleggstjenester utover 
timemåling av målepunkter 

12. Når det skal etableres timemåling for de målepunkter som omfattes av det nye forskriftskravet, vil 
nettselskapet i den anledning tilby tilleggstjenester til kundene som skal timemåles (kryss av)? 

Ja vi har besluttet å tilb tille stienester ti l nettkundene som berøres av forskriftskravet: 
Nei vi har besluttet å ikke tilb tille stienester ti l nettkundene som berøres av forskriftskravet: 

In en beslutnin er foretatt o det er ikke muli å svare ås ørsrnålene i denne sekstonen: 
Ingen beslutning er foretatt, men vi forsøker i denne seksjonen å svare på basis av foreløpige 

vurderin er: 

  Beskriv hovedtypene av tilleggstjenester som vil tilbys kundene som skal timemåles: 

  Angi i Tabell 7 hvilke investeringer nettselskapet må foreta i tillegg ti l investeringene knyttet til utstyr for 
timemålina: 

Kostnader forbundet med tilleggstjenester 
rKrl Tidsforbruk (t imer) Kommentar ( dersom ønskelig) 

Investerings kostnader 
Nødvendig utstyr for tilleggstjenester, eller 
ønsket funksjonalitet utover avlesning av 
måledata 
- Ved behov, spesifiser i kostnadsposter 
under: 
- 

Drift og vedlikeholdskostnader 
Nødvendig utstyr for tilleggstjenester, eller 
ønsket funksjonalitet utover avlesning av 
måledata 
- 

SUM: 

Tabell 7 Investeringskostnader og drift og vedlikeholdskostnader for tilleggstjenester for de kunder som skal 
timemåtes iht. nytt forskriftskrav 
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Angi i Tabell 8 hvilke nytteverdier nettselskapet oppnår i tillegg ti l nytteverdiene knyttet t i l  utstyr for timemåling: 

Estimert nvtteverdi forbundet med tilleaastienester for de nve kundene som skal timemåles 

Nytteverdi 
Nytteverdi/ Årlig kostnadsbesparelse 

[Kr]  
LASTSTYRING, NETTDRIFT OG OVERVÅKING 
- Utsatte investeringer i nettet som følge av 
bedret utnyttelse av ledig kapasitet i nettet 
- Nettolanleoulnu 
- Overvåkning/feilfinning 
- Leverinqskvalitet/spenninosreoulerino 
- Omkopling mellom alternative energibærere 
- Avstenqrunc/tllkootlnu (cpohør/nvetablerlnc) 
- Annet ( spesifiser) 
- 
- 
- 

SUM: 

DIVERSE 
- Alarmtjenester 
- Avlesninq av vannmålere 
- Annet (spesifiser) 
- 
- 
- 
- 
- 

SUM: 

Tabe/18 Nytteverdi forbundet med tilleggstjenester utover timemålinq 
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VIII. Andre nytteverdier 
Det nye forskriftskravet om timemåling av nettkunder med forbruk over 100.000kWh/år, vil berøre en kundemasse med både 
energibasert og effektbasert avregning. Med timemåling for kundegruppen mellom 100.000kWh/år og 400.000kWh/år, har 
nettselskapet for eksempel mulighet ti l å tilby en større gruppe nettkunder effektbasert overføringstariff. 

13. Angi nettselskapets vurdering rundt hvorvidt det er aktuelt å tilby nettkundene nye overføringstariffer 
som følge av forskriftskravet: 

14. Dersom nettselskapet finner det aktuelt å tilby nye nettariffer som følge av forskriftskravet 
(eksempelvis utvidet tilbud av effektbaserte tariffer), angi nettselskapets vurdering av potensiell 
nytteverdi ved en slik endring: 
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15. Dersom nettselskapet ser andre nytteverdier eller kostnader som ikke fremkommer i 
spørreundersøkelsen og som er vanskelig å verdisette ønskes disse kommentert: 
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