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Forord
Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om praktisk innføring av 15 minutters 
tidsoppløsning i balanseavregningen. 

Formålet med oppdraget har vært å belyse hvordan og på hvilket tidspunkt 15 minutters 
tidsoppløsning i balanseavregningen kan innføres, hensyntatt både risiko og konsekvenser for 
involverte aktører. 

Rapporten vurderer flere alternative avgrensninger av hvilke målepunkt som bør måle og registrere 
verdier per 15 minutter, og anbefaler en løsning der det i første omgang kun er produksjons-, forbruks-
, og utvekslingsmålere tilknyttet høyspentnettet som bør omfattes av dette kravet. 

Rapporten vil inngå som en del av NVEs beslutningsgrunnlag for innføring av 15 minutters 
balanseavregningsperiode i Norge. 

Alle vurderinger og konklusjoner i rapporten er konsulentens egne. 

Oslo, desember 2018 

Ove Flataker 

direktør, RME 

Guro Grøtterud 

seksjonssjef 
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Om Oslo Economics 

Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til 

bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Våre analyser kan være et 

beslutningsgrunnlag for myndighetene eller et informasjonsgrunnlag i 

rettslige prosesser. Vi forstår problemstillingene som oppstår i 

skjæringspunktet mellom marked og politikk. 

Oslo Economics er et samfunnsøkonomisk rådgivningsmiljø med 

erfarne konsulenter med bakgrunn fra offentlig forvaltning og ulike 

forsknings- og analysemiljøer. Vi tilbyr innsikt og analyse basert på 

bransjeerfaring, sterk fagkompetanse og et omfattende nettverk av 

samarbeidspartnere. 

 

Kraftmarkedsanalyse 

Oslo Economics tilbyr analyse og rådgivning for myndigheter og 

offentlige og private virksomheter på kraftmarkedsområdet. Våre 

oppdragsgivere omfatter blant annet Olje- og energidepartementet, 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Statnett, NordREG, Energi 

Norge og norske kraftselskaper. 

Våre konsulenter har erfaring fra ulike deler av kraftsektoren. Vi 

gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i sektoren og 

bistår med analyse og rådgivning om regulatoriske spørsmål og 

markedsdesign. Som et av Nordens ledende konkurranseøkonomiske 

miljø gjør vi også konkurranseøkonomiske analyser innenfor bransjen.  
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Sammendrag og konklusjoner 

I Norden blir kraftforbruk- og produksjon avregnet per time (60 minutters avregningsperiode). 

Blant annet for å gi aktørene insentiver til å tilpasse forbruk og produksjon innad i timen, samt 

for å harmonisere avregningsperioder i ulike europeiske land, har EU stilt krav om at aktørene 

i kraftmarkedet skal avregnes per kvarter (15 minutters avregningsperiode).   

NVE har gitt Oslo Economics i oppdrag å utrede hvordan og når 15 minutters avregnings-

periode bør innføres i Norge. Vår vurdering er at 15 minutters avregningsperiode i første 

omgang bør innføres ved å måle produksjon og utveksling, samt forbruk ≥1000V per kvarter, 

mens øvrige forbrukspunkter profilavregnes innad i timen. Dette er det minst kostbare 

alternativet for innføring av kvartersavregning og kanskje det eneste alternativet som kan la 

seg gjennomføre innen utgangen av 2020.  

En ambisiøs tidsplan om innføring innen utgangen 2020 vil sannsynligvis begrense mulighets-

rommet for hvordan nettselskap kan gjennomføre omstillingen til kvartersavregning. Videre vil 

det innebære en relativt høy risiko for tids- og kostnadsoverskridelser, sammenlignet med en 

plan for innføring innen utgangen av 2021. Dette bør vurderes opp mot nytten av en tidlig 

innføring av 15 minutters avregningsperiode og sees i sammenheng med den foreløpige 

nordiske ambisjonen om at kvartersavregning skal innføres innen utgangen av 2020. 

Bakgrunn for utredningen 

I dag har det nordiske kraftmarkedet en avregningsperiode på 60 minutter. Endringer i fundamentale 

forhold, blant annet mer uregulérbar kraftproduksjon, samt økt utvekslingskapasitet og 

markedsintegrasjon med andre europeiske land, tilsier at det kan være hensiktsmessig å innføre 

kvartersavregning (avregningsperiode på 15 minutter). 

De nordiske transmisjonssystemoperatørene (TSOene) peker på behov for å innføre 15 minutters 

avregningsperiode for å oppnå en mer sikker og effektiv drift av det nordiske kraftsystemet. Videre 

stiller EUs kommisjonsforordning, Electricity Balancing Guideline, krav om at EUs medlemsland skal 

innføre en avregningsperiode på 15 minutter innen utgangen av 2020, med muligheter for nasjonal 

utsettelse til utgangen av 2024 (EU kommisjonen, 2017). De nordiske TSOene har foreløpig vedtatt en 

målsetning om implementering av 15-minutters avregning mot slutten av Q4 2020 (Statnett, 2018). Det 

er derfor ikke et spørsmål om hvorvidt, men hvordan og når 15 minutters avregningsperiode bør 

innføres i Norge. I lys av dette har NVE gitt Oslo Economics i oppdrag å utrede hvordan overgangen til 

15 minutters avregningsperiode praktisk bør gjennomføres i Norge. 

Mulighetsstudie: Vi vurderer fire alternative måter å legge om til 15 minutters avregningsperiode 

I utredningen har vi vurdert alternativer for innføring av kvartersavregning. Alternativene er definert 

av hvilke forbrukspunkter som måles per kvarter og hvilke som profileres innad i timen. I samtlige 

alternativer legger vi til grunn at produksjons- og utvekslingsmålere kvartermåles. 

For Statnett som systemansvarlig er det ikke nødvendig at alle målepunkt måles per kvarter for å få 

god effekt av innføringen av 15 minutters avregningsperiode. En minimumsløsning for Statnett 

innebærer at all produksjon, utveksling mellom nettavregningsområder og utlandet, samt stort (og 

variabelt) forbruk måles og rapporteres som reelle kvartersverdier. Dette vil ivareta systemansvarliges 

behov knyttet til innføringen av finere tidsoppløsning, samtidig som profilering av lite forbruk kan 

gjennomføres med tilstrekkelig kvalitet til at kvaliteten i avregningen og tilhørende markedsprosesser 

ivaretas (Statnett, 2018). Vurderingen til Statnett, som støttes av innspill fra nettselskapene vi har 

intervjuet, er at stort (og variabelt) forbruk vil bli målt i vesentlig og tilstrekkelig grad dersom alle 

forbrukspunkter knyttet direkte til høyspenningsnettet (≥1000V) måles per kvarter. 
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Å kun måle forbrukspunkter ≥1000V per kvarter (og profilavregne øvrige forbrukspunkter innad i 

timen) vurderes å være det minste antallet forbrukspunkter som er aktuelt å måle per kvarter. Dersom 

det vurderes hensiktsmessig å måle flere forbrukspunkter per kvarter, kan grensen settes til 

forbrukspunkter med et årlig forbruk ≥100 000 kWh, eller eventuelt absolutt alle forbrukspunkter i 

Norge. I tillegg kan et alternativ være å gi forbrukere som ønsker det en rett til å bli målt per kvarter. 

Til sammen gir dette fire alternative måter å innføre 15 minutters avregningsperiode på: 

• Alternativ 1: Kun 15 min. måling av produksjon, utveksling og forbruk ≥1000V1 

• Alternativ 2: I tillegg til Alt. 1 gi en rett til forbrukskunder som ønsker å bli målt per kvarter  

• Alternativ 3: 15 min. måling av produksjon, utveksling og alt større forbruk (≥100 000 kWh)1 

• Alternativ 4: 15 min. måling av alle målere 

Sammenligning av alternativene 

I Figur 1-1 oppsummerer vi hvilke endringer som følger av de ulike alternativene for innføring av 15 

minutters avregningsperiode.  

Figur 1-1: Hva alternative innføringer av 15 minutters avregningsperiode vil kreve av endringer 

 

Kilde: Oslo Economics. Estimatene på antall punkter som er omfattet av ulike grenser er hovedsakelig basert på en undersøkelse utført 

av NVE våren 2018, hvor nettselskapene selv har rapportert inn tall. Disse estimatene kan inneholde minst to typer feilkilder: 1. At 

nettselskapenes rapportering i seg selv kan inneholde feil. 2. At undersøkelsen ikke gikk til alle nettselskap. 

Vi har vurdert alternativene for innføring av 15 minutters avregningsperiode etter tre kriterier: 

1. Høyest mulig nytte 
2. Lavest mulig kostnad, og  
3. Tidsnok innføring 

For å oppnå den fulle nytten av en overgang til 15 minutters avregningsperiode, må alle aktører måles 

per kvarter og dermed gis prissignaler per kvarter (Empower, 2018). Nyttekriteriet isolert tilsier derfor 

at alternativ 4 bør velges (15 min. måling av alle målere). Forskjellen i nytte mellom alternativ 4 og de 

andre alternativene vurderes imidlertid å være begrenset i dag. Våre intervjuobjekter vurderer at en 

stor del av nytten av kvartersavregning vil oppnås ved å måle all produksjon, all utveksling og forbruk 

≥1000V (alternativ 1). Ettersom bruken av styrbare apparater og styringsløsninger øker i fremtiden, 

forventer vi at mindre forbrukere vil kunne tilby stadig mer fleksibilitet, også innad i timen. I et slikt 

fremtidsscenario vil mernytten av å måle disse per kvarter (alternativ 4) øke. 

Gjennomføringskostnad og -tid er i stor grad avhengig av hvor mange målere som må stilles om til 

kvartersmåling. Dette skyldes blant annet at tilhørende kommunikasjons, datalagrings- og 

databehandlingskapasitet må oppgraderes for å håndtere en mangedobling av antallet verdier som 

daglig sendes per måler. Alternativ 1 berører kun 6 000 punkter i Norge og scorer klart best på både 

                                                   
1 Omfatter ikke plusskunder (svært liten produksjon), som kan profilavregnes innad i timen. 
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kostnads- og tidskriteriet. Alternativ 3 (ca. 112 000 punkter), og særlig alternativ 4 (ca. 3 070 000 

punkter) forventes å koste vesentlig mer å innføre og å kreve vesentlig lenger gjennomføringstid. 

Kostnadene og nødvendig gjennomføringstid for alternativ 2, der nettkundene gis rett til å bli målt per 

kvarter, er svært usikker. 

Anbefalt alternativ: Kun 15 min. måling av produksjon, utveksling og forbruk ≥1000V 

Vår samlede vurdering er at det mest egnede alternativet for innføring av 15 minutters avregning er å 

kun måle produksjon og utveksling, samt forbruk ≥1000V (alternativ 1). For nettselskaper som ønsker 

det, kan det gis mulighet for å stille om flere forbruksmålere, gitt at Elhub har kapasitet til å motta 

måledata også fra disse. Øvrige punkter – dvs. forbrukspunkter <1000V – kan profilavregnes innad i 

timen. Kunder <1000V som ønsker å tilby sin fleksibilitet vil muligens kunne gjøre dette med 

«blokkbud» over hele timer. 

Det bør etter vår vurdering ikke gis en rett til nettkunder <1000V som ønsker å bli målt per kvarter 

(alternativ 2). En rett for den enkelte nettkunde vil være en plikt for nettselskap og Elhub, og 

kostnadene det medfører vil til slutt måtte dekkes av alle (andre) nettkunder. For nettselskapet kan det 

å innføre kvartersmåling av bare én ekstra måler av en viss type medføre stor ressursbruk knyttet til 

omstilling av innsamlingssystemer og kundeinformasjonssystemer. Fordi nettselskapene har begrensede 

ressurser med relevant kompetanse til å oppgradere målere og systemer, kan en rett til å bli målt per 

kvarter føre til at det tar lenger tid å få 15 minutters avregning av de viktigste punktene. 

Fjerde kvartal 2020 vurderes som tidligst mulige frist for innføring av anbefalt alternativ 

Om NVE vil maksimere sannsynligheten for at kvartersavregning kan innføres raskest mulig, kan fristen 

settes til fjerde kvartal 2020. En så tidlig frist kan imidlertid bety at nettselskapene kun med stor 

tidsrisiko vil kunne benytte seg av ny målerteknologi og/eller ikke vil kunne føre alle nye målere over 

på nye innsamlingssystemer. Konsekvensen av dette kan være høyere kostnader knyttet til overgang og 

drift enn det som ellers ville vært mulig å oppnå. Videre vil det være en risiko for at Elhub og/eller 

flere nettselskap ikke vil rekke å omstille sine systemer innen fristen. Dersom Elhub blir forsinket vil 

sannsynligvis hele omstillingen til kvartersavregning måtte utsettes inntil de får sin løsning på plass. 

Dersom enkelte nettselskap blir forsinket vil det sannsynligvis kun medføre at deler av nytten av 15 

minutters avregningsperiode uteblir midlertidig inntil de berørte kundene blir målt per kvarter. 

Om nettselskapene skal ha frihet til å organisere målerskifte og kobling til innsamlingssystemer på ulike 

måter, er vår vurdering at fristen tidligst bør settes til fjerde kvartal 2021. En slik frist vil også redusere 

risikoen for forsinkelser i andre deler av måleverdikjeden. Fordelene av en senere overgang (fjerde 

kvartal 2021), bør vurderes opp mot nytten av en tidlig innføring av 15 minutters avregningsperiode 

og sees i sammenheng med den foreløpige nordiske ambisjonen om at kvartersavregning skal innføres 

innen utgangen av 2020. 

Våre vurderinger av mulige tidsfrister er basert på innspill fra nettselskap som er gitt under 

forutsetning av at de i første kvartal 2019 får en indikasjon fra regulator på hvilke krav til 

kvartersmåling som sannsynligvis vil gjelde. For å gi bransjen så lang tid som mulig til omstillingen bør 

NVE så tidlig som mulig gi tydelig signal om hvordan innføringen skal skje og hvilke frister som vil 

gjelde. Dersom andre sentrale deler av målerverdikjeden (f. eks. Elhub eller eSett) ikke forventes å bli 

klare til planlagt tid, bør fristen til norske nettselskap utsettes for å muliggjøre en mest mulig økonomisk 

innføring av 15 minutters avregningsperiode. 

Kvartersmåling kan i fremtiden utvides til å gjelde flere målepunkter 

En fordel med alternativ 1 er at det kan være et skritt mot måling av flere punkter per kvarter, dersom 

dette vurderes som hensiktsmessig ved et senere tidspunkt. Etter innføringen av alternativ 1 vil 

nettselskap, Elhub, eSett, Fifty, transmisjonsnettoperatører og andre markedsaktører ha erfaring med 

og systemer for kvartersmåling og -avregning. Med et slikt utgangspunkt vil en eventuell utvidelse av 

kvartersmåling til mindre forbrukspunkter (alternativ 2, 3 eller 4) sannsynligvis være forbundet med 

mindre tids- og kostnadsrisiko. 



Praktisk innføring av 15 minutters avregningsperiode i kraftmarkedet 7 

Executive summary 

In the Nordic countries, electricity consumption and production are settled per hour (60-minute 

imbalance settlement period). This settlement period must be changed, as the EU Commission 

has laid down regulation requiring that imbalance settlement periods (ISP) are to be 

harmonized to 15 minutes.  

NVE has commissioned Oslo Economics to study the consequences of different alternatives for 

the implementation of 15-minute ISP in Norway. Our assessment is that 15-minute ISP should 

first be implemented by measuring all grid and production meters, as well as consumption 

meters ≥1000V, per 15 minutes, while other consumption meters are profiled within the hour. 

This is the least costly alternative for implementing 15-minute ISP and perhaps the only 

alternative which can be implemented before the end of 2020. 

The ambitious time plan of implementing ISP before the end of 2020 is likely to limit the DSOs in 

their options to make necessary changes in their metering equipment and metering systems. 

Furthermore, it is associated with a relatively high time- and cost risk, compared to an 

alternative timeline of implementing ISP by the end of 2021. This should be weighed against the 

benefits of an early implementation. In addition, the provisional Nordic plan of implementing 

15-minute ISP by the end of 2020 may be taken into account. 

Background 

Balance settlement is currently made on an hourly basis within the Nordic countries. Fundamental 

changes, such as the increase in unreliable energy sources, the increase in electricity trade and market 

integration between European countries, indicate that it may be beneficial to change the imbalance 

settlement period (ISP) from 60 to 15 minutes. 

The Nordic Transmission System Operators (TSOs) highlight the need to implement 15-minute ISP to 

ensure a more efficient and reliable Nordic power supply system in the future. Furthermore, The 

European Union Commission has laid down regulation requiring that imbalance settlement periods (ISP) 

are harmonized to 15 minutes in all member countries by December 2020 (member countries may 

choose to seek derogation until the end of 2024). The Nordic TSOs have decided on a provisional 

common plan to implement 15-minute ISP in the Nordic countries by the end of 2020 (Statnett, 2018). 

The question is therefore not whether Norway should implement 15-minute ISP, but when and how it 

should be implemented. 

To ensure a smooth transition to 15-minute ISP, the Norwegian energy regulator, NVE, has 

commissioned Oslo Economics to study the consequences of different alternatives for the implementation 

of 15-minute ISP in Norway. 

Feasibility study: Four possible alternatives for the implementation of 15-minute ISP  

This study assesses different alternatives for the implementation of 15-minute ISP. The alternatives are 

defined by which meters should be measured in quarterly intervals, and which metering points which 

should be profiled within the hour.  

The Norwegian TSO, Statnett, considers that it is not necessary to implement finer time resolution on all 

meters to achieve substantial benefits from the implementation of 15-minute ISP. According to Statnett, 

implementation of 15-minute ISP should at minimum include all production and grid exchange meters, as 

well as meters linked to large variable consumption, while small-scale consumption metering points can 

be profiled within the hour. This will assure the TSOs’ needs related to finer time resolution, ensure a 

sufficient level of precision in the profiling of small consumption meters and associated market processes 
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(Statnett, 2018). Statnett’s assessment, which is supported by the interviewed Distribution System 

Operators (DSOs), is that large-scale (and variable) consumption can be sufficiently measured if all 

consumption meters connected to the high-voltage grid (≥1000V) are measured in 15-minute intervals. 

Measuring all production and grid exchange meters, as well as consumption meters ≥1000V, in 15-

minute intervals is considered to be the minimum number of meters which have to be measured to 

implement 15-minute time resolution. A possible expansion is to measure not just consumption meters 

≥1000V in 15-minute intervals, but rather set the limit at meters with an annual consumption ≥100 000 

kWh, or even measure all consumption meters in 15-minute intervals. Another possibility could be to 

give end-users a right to be measured in 15-minute intervals if they prefer it. In sum, these possible 

limits define four possible alternatives for the implementation of 15 min ISP in Norway:  

• Alternative 1: 15-minute resolution on grid exchange meters, production meters and consumption meters 

≥1000V (not including prosumers (very small production), which can be profiled within the hour) 

• Alternative 2: In addition, give end-users a right be measured in 15-minute intervals 

• Alternative 3: 15-minute resolution on grid exchange meters, production meters and consumption 
meters ≥100 000 kWh (not including prosumers) 

• Alternative 4: 15-minute resolution on all meters (gradual or simultaneous implementation).   

Comparison of the alternatives 

Figure 1-2 summarizes the required changes in the metering value chain associated with the different 

alternatives for the implementation of 15 min ISP: 

Figure 1-2: Required changes in the metering value chain associated with the different alternatives 

 

Source: Oslo Economics. Estimates for number of metering points affected by different implementation alternatives is mainly based on a 

survey conducted by NVE in the spring of 2018. These estimates may be affected by at least two types of errors: 1) that the reporting 

from the DSOs may hold errors. 2) That the survey was not sent to all DSOs. 

We have assessed the alternatives for implementation according to the following criteria: 

1. Maximize benefits of 15-minute ISP 
2. Minimize costs of 15-minute ISP 
3. Enable implementation in line with proposed Nordic/EU deadlines 

To achieve the full benefits of implementing finer time resolution, all meters must be measured in 

quarterly intervals, and thus give correct price signals per 15 minutes (Empower, 2018). Criterion 1 

(maximize benefits) therefore suggests that alternative 4 should be chosen (implement 15-minute time 

resolution on all meters). However, the difference in benefits associated with alternative 4 and the other 

alternatives is considered to be limited today. Our sources consider that a large share of the benefits 

associated with 15 min ISP will be achieved by measuring just grid exchange meters, production meters 

and consumption meters ≥1000V in 15-minute intervals (alternative 1). As the use of flexible electrical 

appliances (i.e. electrical cars) and control solutions is expected to increase in the future, we expect that 
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smaller consumers will offer more flexibility, also within the hour. In a future scenario, we therefore 

expect that the marginal benefit of 15-minute resolution on all meters (alternative 4) will increase.  

Changing the resolution from 60-minutes to 15-minutes greatly increases the amount of data sent per 

meter. To handle the increase in metering data, the affected DSOs must increase their communication, 

data storing and data treatment capacity accordingly. Implementation cost and time therefore largely 

depends on the number of meters which are set to 15-minute measurement. Alternative 1 only affects 

6 000 meters in Norway and scores highest on criteria 2 (cost) and 3 (time). Alternative 3 (approx. 

112 000 meters), and especially alternative 4 (approx. 3 070 000 meters) are expected to be 

associated with substantially higher costs and are expected to require longer implementation time. 

Costs and the implementation time are uncertain for alternative 2, in which end-users are given a right 

to require finer time resolution.  

Proposition: 15-min. measurement of all grid exchange, all production and consumption ≥1000V 

Our overall assessment is that 15-minute ISP should be implemented by measuring all grid exchange 

meters, all production meters and consumption meters ≥1000V (Alt. 1) per 15 minutes. DSOs should 

have the option to implement a finer time resolution on more meters (if they consider it to be 

economically beneficial), given that the Norwegian Data Hub, Elhub, has the capacity to receive and 

process metering data from these DSOs. Consumption meters <1000V may be profiled within the hour. 

End-users <1000V which want to offer their flexibility may possibly to do in the form of “bloc bids” 

We recommend that end-users <1000V should not to be given the right to require finer time resolution. 

For the DSOs, the implementation of finer time resolution for only one end-user of a certain type may 

trigger substantial costs in other parts of the metering value chain (i.e. metering data systems, metering 

data collection systems and customer information systems). These costs must ultimately be covered by all 

(other) customers. In addition, a right for smaller end-users to be measured in 15-minute intervals may 

delay the implementation of 15-minute measurement for larger end-users and producers.  

Earliest possible deadline for the implementation of proposed alternative is Q4 2020 

If NVE wishes to maximize the probability of the fastest possible implementation of 15-minute ISP, the 

deadline can be set in Q4 2020. However, such an early deadline may limit the ability of DSOs to 

implement 15-minute ISP in an economical way. Furthermore, there will be a risk that Elhub and/or 

several DSOs will be delayed in implementing systems for handling both 15- and 60-minute data. If 

Elhub is delayed, this is likely to postpone the implementation of 15-minute ISP. Delays in one or several 

DSOs will most likely only temporarily reduce the benefit of 15-minute ISP in the affected areas. 

If NVE wish to enable DSOs as many options as possible to implement finer time resolution as 

economically as possible, and reduce the risk of delays, the deadline should be set to Q4 2021 at the 

earliest. The advantages of a late implementation (Q4 2021) should be weighed against the benefits 

of an early implementation (Q4 2020). In addition, the provisional Nordic plan of implementing 15-

minute ISP by the end of 2020 may be taken into account. 

These deadlines have been set based on interviews in which we have asked the DSOs how long time 

they will need to implement required changes if they are notified in Q1 2019. We recommend that the 

deadlines are set as early as possible to give DSOs as much time as possible to implement changes. If 

other parts of the value chain (i.e. Elhub, eSett) do not reach their deadlines, the deadline for 

Norwegian DSOs should be derogated to enable an economic implementation of 15-minute ISP.  

It is possible to expand the number of points measured in 15-minute intervals in the future 

An advantage of alternative 1 is that it can be a step towards implementing finer time resolution on 

more meters, if this is considered desirable at a later point in time. Following the implementation of 

alternative 1, DSOs, Elhub, eSett, Fifty and other market agents will have experience with 15-minute 

metering periods and will have systems in place for 15-minute balance settlement. A possible extension 

to smaller-scale consumption (alternatives 2, 3 or 4) will then be associated with less time/cost risk.
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1.1 Bakgrunn for utredningen 

I dag blir kraftforbruk og produksjon avregnet per 

time (60 minutters avregningsperiode). Endringer i 

fundamentale forhold, blant annet mer uregulérbar 

kraftproduksjon, økt utvekslingskapasitet ut av det 

nordiske synkronområdet og økt markedsintegrasjon 

mot resten av Europa, tilsier at det kan være 

hensiktsmessig å innføre kvartersavregning 

(avregningsperiode på 15 minutter) (NVE, 2018). 

De nordiske transmisjonssystemoperatørene 

(TSOene) peker på behovet for å innføre 15 

minutters avregningsperiode for å oppnå en mer 

sikker og effektiv drift av det nordiske 

kraftsystemet. Videre stiller EUs kommisjons-

forordning, Electricity Balancing Guideline, krav om 

at EUs medlemsland skal innføre en 

avregningsperiode på 15 minutter innen utgangen 

av 2020, med muligheter for nasjonal utsettelse til 

utgangen av 2024, dersom dette kan begrunnes 

(EU kommisjonen, 2017). Som følge av dette er det 

også forventet at både de nordiske og de 

europeiske markedsløsningene etter hvert vil gå 

over til 15 minutters oppløsning. 

Av disse årsakene er spørsmålet ikke om Norge skal 

gå over til 15 minutters avregningsperiode, men når 

og hvordan overgangen skal gjennomføres (NVE, 

2018). 

1.2 Mandat 

NVE har gitt Oslo Economics i oppdrag å utrede 

virkningene av en 15 minutters avregningsperiode, 

og hvordan og når dette bør innføres i Norge. 

Mandatet begrenser seg til å utrede virkningene 

for et utvalg berørte aktører og 

forretningsprosesser. Hovedfokuset i utredningen er 

virkningene for nettselskap og Elhub av en endret 

avregningsperiode. Mer spesifikt består mandatet 

for denne utredningen av å undersøke: 

1. Skifte av nødvendige målere. 

2. Omstilling av målere og tilhørende systemer. 

3. Innsamling av 15 minutters verdier til Elhub. 

4. Kort beskrive andre forhold som kan ha 

betydning for valg av implementeringsplan for 

15 minutters avregningsperiode. 

1.3 Utredningsmiljø og 

utredningsperiode 

Utredningen er utført av Oslo Economics i 

samarbeid med IT-konsulentselskapet Systek AS. 

Jostein Skaar (PhD) i Oslo Economics var ansvarlig 

partner og Svend Boye var prosjektleder. Øvrige 

prosjektmedlemmer var Cassandra Velten, Guro 

Landsend Henriksen og Erling Faugstad. 

Sivilingeniør Morten Punnerud Engelstad fra Systek 

AS har bidratt med teknisk kompetanse på 

måleverdikjeden, innføring og drift av AMS, og 

øvrig teknisk kompetanse på kraftsystemet.  

Utredningen er gjennomført i perioden august til 

desember 2018. 

1.4 Informasjonskilder 

Analysen er utarbeidet på bakgrunn av en 

kombinasjon av skriftlige kilder, tilgjengelig 

statistikk, intervjuer med relevante aktører, innspill 

fra NVE og egne vurderinger. 

Skriftlige kilder 

I referanselisten (kapittel 6), gjengir vi de skriftlige 

kildene vi har benyttet i utredningen. Følgende 

dokumenter har vært særlig viktige: 

• Frontier Economics (2016): CBA of a change to 

the imbalance settlement period. A report for 

ENTSOE-E. 

• Copenhagen Economics (2017): Finer time 

resolution in Nordic power markets: A Cost 

Benefit Analysis. 

• Empower (2018): Enabling a Smooth Transition 

to 15 Minute Balance Settlement.  

• Statnett (2018): Brev til NVE. 

I tillegg til disse skriftlige kildene har vi mottatt 

statistikk på målepunkter av ulik type fra NVE og 

Statnett. 

  

1. Om oppdraget 
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Intervjuer 

Vi har gjennomført intervjuer med representanter 

for 13 organisasjoner, som er blitt valgt ut i 

samarbeid med NVE: 

• Systemansvarlig og Elhub  

– Statnett: Anders Moe, Morten Torgalsbøen 

og Kristian Bernseter 

– Elhub: Tor Bjarne Heiberg og Jan Magne 

Strand 

• Nettselskap:  

– Eidsiva: Jan Bergan og Jens Peder Haugli 

– Hafslund: Lisbeth Anita Vingås  

– Hemsedal Energi: Marit Brennø  

– Ringerikskraft: Jan-Erik Brattbakk 

– TrønderEnergi Nett: Trond Sundset 

• Allianser:  

– Nettalliansen: Lars Eirik Olsen og Kjartan 

Mjøsund  

– Smarthub: Finn Arne Gravdehaug 

– Soria/Valider: Thomas Thiis og Olav 

Vikøren 

• System/målerleverandør:  

– Landys+Gyr: Jarmo Komppa og Mauri 

Patrikainen 

– Nuri/Kaifa: Steinar Fines 

– Powell: Marte Nielsen 

Opplysningene vi har fått gjennom intervjuene og 

diskusjoner med oppdragsgiver inngår som 

bakgrunnsinformasjon i utredningen. Alle 

konklusjoner og vurderinger i analysen er våre 

egne. Vi vil gjerne takke intervjuobjektene for deres 

bidrag til utredningen.  

1.5 Rapportens innhold   

Denne utredningen er strukturert som følger: 

I kapittel 2 gir vi en kort introduksjon til avregning i 

kraftmarkedet og innføring av 15 minutters 

avregningsperiode.  

I kapittel 3 gjør vi en mulighetsstudie for hvordan 

kvartersavregning kan innføres i Norge. Kapitlet 

avsluttes med en avgrensning av hvilke alternativer 

som kan oppfylle formålet med kvartersavregning, 

og som vil beskrives og vurderes nærmere.   

I kapittel 4 gjennomfører vi en analyse av 

virkningene av de aktuelle alternativene. I denne 

analysen beskriver vi hvordan alternativene for 

innføring av kvartersavregning påvirker de ulike 

delene av måleverdikjeden og medfører behov for 

endringer, investeringer/kostnader og tidsbruk.  

I kapittel 5 gjør vi en samlet vurdering og 

risikoanalyse av alternativene, og anbefaler 

hvordan og når 15 minutters avregningsperiode bør 

innføres i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktisk innføring av 15 minutters avregningsperiode i kraftmarkedet 12 

2.1 Avregning i Norge i dag: 60 

minutters avregningsperiode  

Kort om kraftmarkedet 

Kraftmarkedet kan deles inn i engrosmarkedet og 

sluttbrukermarkedet. I engrosmarkedet kjøpes og 

selges store kraftvolum. Aktører i engrosmarkedet 

er kraftprodusenter, meglere, kraftleverandører og 

store industrikunder. Kraftleverandører handler på 

vegne av små og mellomstore sluttbrukere, mindre 

næring og industri (OED, 2017). 

Engrosmarkedet består av flere organiserte 

markeder, der aktørene legger inn bud, og priser 

fastsettes: 

• Day-aheadmarkedet 

• Det kontinuerlige intradagmarkedet 

• Regulérkraftmarkedene 

I day-ahead- og intradagmarkedene for elektrisitet 

gir aktørene bud for hver enkelt time. Aktørene i 

engrosmarkedet er såkalte balanseansvarlige; 

ansvarlige for sin egen balanse. Det vil si at de er 

økonomisk ansvarlige for at deres faktiske forbruk 

og produksjon tilsvarer budene de har gitt inn.  

Når faktisk forbruk og produksjon avviker fra 

budene per time, sørger systemansvarlig Statnett 

for balanse mellom forbruk og produksjon gjennom 

regulérkraftmarkedene. Avhengig av om det er 

behov for mer/mindre produksjon og forbruk 

aktiverer Statnett gjennom regulérkraftmarkedet 

reserver som sørger for at produksjon og forbruk 

alltid er i balanse (OED, 2017). Balanseansvarlige 

som er i ubalanse blir avregnet for sin ubalanse i 

balanseavregningen. (Statnett, 2009). 

Manglende insentiver innad i timen og andre 

utfordringer med 60 minutters avregningsperiode 

60 minutters avregningsperiode sørger for å gi 

aktørene prisinsentiver per hele time. Innad i hver 

hele time har imidlertid aktørene ikke insentiver til å 

være i balanse. For eksempel kan en 

balanseansvarlig kraftleverandør i sum være i 

balanse hver time, selv om den (og dens 

sluttbrukere) bruker mye mer elektrisitet fra kvart 

på åtte til åtte, enn fra syv til kvart over syv. 

Denne, og andre typer ubalanser innad i timen må 

løses i regulérkraftmarkedene heller enn i planfasen 

gjennom markedsløsningene. Det kan gi en 

ineffektiv bruk av energiressurser (både 

energiressurser som brukes og som holdes i reserve).  

2.2 Avregning i andre land og EU-

krav om kvartersavregning 

Avregningsperiodene varierer mellom europeiske 

land. Blant annet har Norden, de baltiske landene 

og Polen timesavregning. Storbritannia, Frankrike 

og Irland har halvtimesavregning, mens Tyskland, 

Nederland, Belgia, Sveits og Østerrike mv. har 

kvartersavregning, se Figur 2-1. 

Figur 2-1: Avregningsperioder i europeiske land 

 

Status 2014. Kilde: Utredning av Frontier Economics for 

foreningen av europeiske systemansvarlige (2016) 

Blant annet for å legge til rette for mer effektiv 

handel av elektrisk energi, inkl. balanseenergi, på 

tvers av landegrenser i Europa, har EU vedtatt at 

medlemslandene skal ha samme avregningsperiode 

og at denne skal være 15 minutter (Copenhagen 

Economics, 2017). 

2.3 Nytte og kostnad av innføring 

av 15 minutters avregningsperiode 

Status: Timesmåling innføres for vanlige 

forbrukere  

Tidligere har produksjon og forbruk ≥ 100 000 

kWh per år blitt målt hver time, mens mindre 

2. Kort om avregning og innføring av 15 minutters 

avregningsperiode 
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forbruk (under 100 000 kWh per år) har blitt 

profilert mellom hver manuelle måling.2 

I skrivende stund er nye strømmålere (med 

avanserte måle- og styringssystemer (AMS)) i ferd 

med å innføres i Norge. Etter innføringen av AMS 

vil også mindre forbrukspunkter som hovedregel 

måles per time. Dette vil redusere behovet for 

profilering og vil være en forutsetning for å gi 

husholdningskundene mer korrekte prissignaler.3 

Nyttevirkninger av 15 minutters 

avregningsperiode i Norden 

Timesmåling gir som nevnt vesentlig bedre insentiver 

til effektiv produksjon- og forbruk enn profilering 

mellom manuelle målinger. Likevel er det rom for 

ytterligere forbedringer i prisinsentivene, nemlig 

ved å måle produsenters og forbrukeres inn- og 

utmating i nettet også innad i timen.  

Innføring av 15 minutters avregningsperiode vil gi 

aktørene riktigere prissignal innad i timen. Dette vil 

bidra til en reduksjon av strukturelle ubalanser, som 

følge av at markedsklareringene i større grad 

tilpasses det fysiske forbruk og produksjon. Dette vil 

igjen kunne redusere behovet for aktivering av 

regulérkraft i driftsøyeblikket og å redusere 

behovet for kjøp av balansereserver. Videre kan 

regulérkraften som brukes bli billigere per enhet, 

ved at nye produksjons- og forbruks(styrings)-

muligheter kan aktiveres per kvarter, og ved at 

felles avregningsperiode muliggjør handel med 

balansekraft og fleksibilitet på tvers av 

landegrenser.  

I fremtiden vil nytten av den økonomiske 

fleksibiliteten som 15 minutters avregningsperiode 

gir, sannsynligvis bli viktigere (Copenhagen 

Economics, 2017). Overgangen til et nordisk og 

europeisk kraftsystem som i større grad er basert 

på fornybare og variable energikilder som vind- 

og solkraft gjør at det er viktig å etablere 

markeder som setter en riktig pris på fleksibilitet, 

slik at forbruk og produksjon tilpasses samfunnets 

behov, også innad i timen. 

I en større sammenheng kan innføring av 15 

minutters avregningsperiode anses som en av flere 

komponenter i det som omtales som et smart nett 

(«smart grid», illustrert i Figur 2-2). Et smart nett er 

en samlebetegnelse på neste generasjon strømnett, 

hvor en tar i bruk ny kommunikasjonsteknologi for å 

utnytte energiinfrastrukturen bedre. Smarte nett vil 

                                                   
2 Profilavregning innebærer at nettselskap bruker 
tilgjengelig informasjon fra utvekslingsmålere i 
nettavregningsområdet, samt måledata fra produksjon og 
stort forbruk i området, til å beregne hvordan mindre 
forbruk mest sannsynlig har fordelt seg per time mellom hver 
målerlesning.  

være nødvendig for å muliggjøre en overgang til 

fornybare, uregulérbare energikilder, og kan 

dermed bidra til å redusere global oppvarming 

(IPCC, 2014).   

Figur 2-2: Smart nett 

 

Kilde: iStock 

Kostnader med å innføre 15 minutters 

avregningsperiode  

Ressursbruken ved å innføre en avregningsperiode 

på 15 minutter består av en rekke ulike 

kostnadskomponenter. For det første medfører det 

behov for investeringer i nødvendige systemer, 

måle- og kommunikasjonsutstyr mv., samt drift av 

disse. I tillegg medfører innføringen administrative 

kostnader hos regulator, systemansvarlig (Statnett), 

balanseansvarlige og andre aktører i 

kraftmarkedet. Videre kan overgangen til en 15 

minutters avregningsperiode, og måten den innføres 

på, påvirke ulike aktørers mulighet til å delta i ulike 

markeder og dermed tilby sin fleksibilitet. 

2.4 Nordiske planer og utredninger 

De nordiske landene er tett integrert i et felles 

kraftmarked, både fysisk og finansielt. Den første 

ledningsforbindelsen mellom Norge og Sverige ble 

satt i drift i 1960, og det er siden opprettet flere 

forbindelser og avtaler om utveksling i våte og 

tørre år (SNL, 2015). Norge har vært forbundet 

med Danmark siden 1976 og Finland siden 1988. 

Kraftbørsen Nord Pool, på Lysaker utenfor Oslo, er 

børsen for den fysiske krafthandelen mellom de 

nordiske og baltiske landene. 

3 Selv etter innføringen av AMS vil det imidlertid være noen 
husstander som ikke vil måles per time. I tillegg vil det alltid 
være noen målere som opplever kommunikasjons- og andre 
typer problemer, slik at verdiene for en periode må 
estimeres av nettselskapet. 
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Blant annet for å legge til rette for et mer integrert 

nordisk kraftmarked, har Statnett og den svenske 

TSOen Svenska Kraftnät etablert selskapet Fifty AS, 

som leverer felles nordiske IT-løsninger til 

håndtering av regulérkraftmarkedene i Norge og 

Sverige (Statnett, 2018). Videre har de nordiske 

TSOene, Statnett, Svenska Kraftnät og Fingrid, 

sammen lansert en felles organisasjon, eSett Oy, 

som håndterer avregningen av balanseansvarlige i 

de tre landene (2017). 

Fordi de nordiske landenes kraftsystemer er så tett 

forbundet fysisk og finansielt, og fordi 

systemoperatørene bruker felles systemer, har de 

nordiske systemoperatørene etablert et felles 

prosjekt for innføring av en avregningsperiode på 

15 minutter i Norden (Statnett, 2017). 

I sin utredning for de nordiske systemoperatørene, 

konkluderte Copenhagen Economics (2017) med at 

det vil være fordelaktig med en samtidig innføring 

av kvartersavregning i Norden. Dette begrunnes 

med at det vil være enklere både for 

markedsaktører og systemoperatører å 

opprettholde en felles infrastruktur. 

Med hensyn til et mulig felles 

gjennomføringstidspunkt var vurderingen til 

Copenhagen Economics at både svært rask (2018) 

og svært sen (2025) innføring av 15 minutters 

avregning vil gi relativt lav samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet, men at innføring i de vurderte årene 

imellom vil gi relativ lik samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet. 

De nordiske TSOene har foreløpig vedtatt en 

målsetning om implementering av 15-minutters 

avregning mot slutten av Q4 2020 (Statnett, 2018). 

Dette er imidlertid ingen endelig vedtatt frist4, og 

de nordiske systemoperatørene og regulatorene 

gjennomfører flere analyser av hva som kreves for 

å gå fra 60 til 15 minutters avregningsperiode.

 

                                                   
4 Forrige foreløpige frist var Q2 2018 (Statnett, 2018). 
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3.1 Mulighetsrom for innføring av 

kvartersavregning 

Alternativer for innføring av en avregningsperiode 

på 15 minutter kan potensielt defineres etter 

følgende kriterier: 

• Hvilke forbruks-, produksjons-, og 

utvekslingspunkter som måles per kvarter og 

hvilke som profileres innad i timen 

• Når fristen settes for måling og avregning per 

kvarter (av punkter av en viss type), samt 

• Hvilke markeder som skal være på 

kvartersoppløsning og hvilke som skal være på 

timesoppløsning/annen oppløsning 

I denne utredningen vil vi ta utgangspunkt i den 

første dimensjonen i vår definisjon av alternative 

måter å innføre en avregningsperiode på 15 

minutter, det vil si hvilke punkter som skal måles per 

kvarter, og hvilke som skal profilavregnes innad i 

timen. Med utgangspunkt i denne dimensjonen vil vi 

deretter vurdere når fristen for måling og 

avregning kan settes, gitt et definert antall punkter 

som må måles per kvarter.  

Den siste dimensjonen, hvilke markeder som skal ha 

kvartersoppløsning, og hvilke som skal ha 

timesoppløsning/annen oppløsning, er utenfor 

rammen av dette oppdraget. Vi legger i vår 

analyse til grunn det Statnett har formidlet til oss i 

intervjuer, som er at 15 minutters 

avregningsperiode i første omgang innebærer at 

regulérkraftmarkedet og intradagmarkedet vil ha 

en tidsoppløsning per kvarter. 

3.2 Mulige grenser for hvilke 

punkter kan måles per kvarter 

I Figur 3-1 gjengir vi tenkelige grenser for hvilke 

punkter som vil måles per kvarter ved en overgang 

til en avregningsperiode på 15 minutter, og omtrent 

hvor mange punkter dette omfatter i Norge. 

Estimatene på antall punkter som er omfattet av 

ulike grenser er hovedsakelig basert på en 

undersøkelse utført av NVE våren 2018, hvor 

nettselskapene selv har rapportert inn tall. Disse 

estimatene kan inneholde minst to typer feilkilder: 

1. At nettselskapenes rapportering i seg selv kan 

inneholde feil. 

2. At undersøkelsen ikke gikk til alle nettselskap, 

men kun gikk til de nettselskap som inngår i 

rapportering av status på AMS-utrullingen, dvs. 

«vanlige» nettselskap som har en høy andel 

forbrukspunkter på lavere spenningsnivå. 

Totalt antall målere som må byttes ut er beregnet 

som følger: (Antall målere som nettselskaper har 

oppgitt i NVEs spørreundersøkelse)/(andel målere 

representert av nettselskap som besvarte under-

søkelsen (98%)) + antall målere som Statnett har.

Figur 3-1: Mulighetsrom for hvilke punkter som måles per kvarter ved innføring av 15 min. avregning 

 

Kilde: Oslo Economics (2018), NVE, Statnett. Se Tabell 4-2 for mer informasjon om grunnlaget for estimatene på antall punkter.

Selv om tallene derfor kan inneholde feilkilder, og 

kan være noe undervurdert, velges det å benytte 

disse tallene slik de er, da de likevel vurderes å gi 

et tilstrekkelig godt bilde av situasjonen. 

3. Mulighetsstudie: Mulige måter å innføre avregningsperiode 

på 15 minutter  
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Tenkelig grense 1: Ingen punkter måles per 

kvarter – alt profileres 

I sin aller enkleste form kan alle punkter profileres 

per kvarter (og ingen måles innad i timen). Dette er 

overgangsløsningen som er valgt i den planlagte 

finske innføringen av 15 minutters 

avregningsperiode, inntil deres Datahub settes i 

drift (planlagt april 2021). Overgangsløsningen 

innebærer ifølge våre intervjuobjekter at eSett vil 

dele alle timesverdier fra finske nettselskap på fire, 

slik at avregningen kan gjennomføres med 15 

minutters intervaller.  

Tenkelig grense 2: Kun produksjon og 

utvekslingspunkter måles – resten profileres 

Etter innføringen av den finske Datahuben vil 

finnene ifølge våre intervjuobjekter begynne med å 

måle de viktigste punktene per kvarter. En tenkelig 

løsning, som så vidt nevnes i Empower sin analyse 

for finske energimyndigheter, er å kun måle 

produksjon og utvekslingspunkter per kvarter og 

estimere øvrige punkter (Empower, 2018). Den 

samme rapporten vurderer at denne løsningen ikke 

vil være tilfredsstillende. Grunnen er at en modell 

der kun produksjon måles per kvarter gir null 

insentiver til forbruksfleksibilitet innad i timen, som 

er et av hovedmålene med 15 minutters 

avregningsperiode.  

Tenkelig grense 3: Produksjon, utveksling og 

forbruk koblet til transmisjonsnettet 

En mulig grense, som nevnes både i internasjonale 

utredninger og intervjuer, er at alle målepunkter 

tilkoblet produksjon og utveksling, samt alt forbruk 

koblet direkte til transmisjonsnettet (≥132 kV), 

måles per 15 minutter. 

Dette er grensen som legges til grunn i Frontier 

Economics’ samfunnsøkonomiske analyse for Entsoe-E 

(2016). I deres vurdering av nytte- og 

kostnadsvirkninger legger Frontier Economics til 

grunn at 15 minutters måling typisk vil gjelde all 

produksjon knyttet til transmisjonsnettet, stor 

produksjon knyttet til distribusjonsnettet, store 

kunder knyttet til transmisjonsnettet, samt 

utvekslingsmålere mellom nettområder. 

Tenkelig grense 4: Produksjon, utveksling og 

forbruk koblet direkte til høyspenningsnettet 

Som et utvidet alternativ til å sette grensen ved 

forbrukspunkter i transmisjonsnettet, kan grensen 

settes ved forbrukspunkter koblet direkte til 

høyspentnettet (≥1000V). Dette vil i så fall omfatte 

totalt omkring 6 000 målepunkter, og er nevnt som 

en mulig grense av NVE (2018). Nettselskapene vi 

har intervjuet har også omtalt dette som en praktisk 

gjennomførbar grense for dem, ettersom det 

omfatter relativt få målepunkter og fordi punktene 

måles med en egen type målere (presisjonsmålere), 

som ofte er koblet til egne innsamlingssystemer. 

For forbrukspunkter er det i utgangspunktet stort 

variabelt forbruk som vil være nyttig å måle per 

kvarter. Spenningsnivå er ikke et direkte mål på 

dette, men våre intervjuobjekter vurderer at høy 

spenning og stort, variabelt forbruk stort sett 

sammenfaller (selv om det finnes stort variabelt 

forbruk i lavspenningsnettet).  

Tenkelig grense 5: Produksjon, utveksling og alt 

større forbruk (≥100 000 kWh) 

En vesentlig utvidelse av antall punkter som måles 

per kvarter, vil være å måle alt forbruk ≥100 000 

kWh (rundt 112 000 målepunkter).  

Forbruk med et forventet forbruk ≥100 000 kWh 

er en kjent grense hos nettselskaper, fordi disse 

punktene lenge har hatt krav om timesmåling 

(timesoppløsning). Et forbruk på 100 000 kWh 

tilsvarer i mange tilfeller forbruk med 

sikringsstørrelse på ≥63A. Denne er også nevnt som 

en mulig grense i Empower sin analyse for finske 

energimyndigheter (2018). 

Tenkelig grense 6: Produksjon, utveksling og alt 

forbruk 

Til slutt kan en tenke seg et alternativ der 

reguleringsmyndigheten krever at alle punkter, 

inkludert alt forbruk, skal måles per kvarter. Dette 

gjøres så vidt vi vet ikke i noe land p.t., men er 

mulig. I Norge vil dette i så fall medføre at til 

sammen rundt 3 070 000 målere måles per kvarter.  

Andre tenkelige muligheter: rett til utvidet 

kvartersmåling for nettkunder eller nettselskap 

Alle nevnte mulige grenser kan formuleres som 

nedre grenser for hvilke punkter nettselskap må 

måle per kvarter. For å åpne opp for en mest mulig 

økonomisk innføring av en avregningsperiode på 

15 minutter hos ulike nettselskap, vil det være en 

fordel om nettselskap har mulighet til å måle flere, 

og eventuelt alle punkter, per kvarter, dersom de 

ønsker dette. En forutsetning for at nettselskapene 

skal kunne velge å måle flere punkter per kvarter 

enn det som eventuelt settes som grense av 

reguleringsmyndigheten, er imidlertid at Elhub har 

kapasitet til å håndtere den økte datamengden 

dette vil medføre. 

En annen tenkelig mulighet er at nettkunder som 

ønsker det skal gis rett til å bli målt per kvarter. 
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3.3 Punkter som bør måles per 

kvarter for å oppnå nytten av 

kvartersavregning 

For å oppnå den fulle nytten av overgang til 15 

minutters avregningsperiode, bør alle aktører, både 

produsenter og forbrukere måles per kvarter og 

dermed gis prissignaler per kvarter (Empower, 

2018). Med 15 minutters måling av alle punkter vil 

alle aktører ha prisinsentiver til å tilpasse sin 

adferd innad i timen. Ubalanser mellom kvarter vil 

bli minimert og inntekter og kostnader vil bli riktig 

fordelt mellom aktørene. 15 minutters måling av 

alle aktører vil også gi lik mulighet til deltakelse i 

reservekraftmarkedene. 

For Statnett som systemansvarlig er det likevel ikke 

nødvendig at alle målepunkt måles per kvarter for 

å få god effekt av innføringen av en 

avregningsperiode på 15 minutter. En 

minimumsløsning for Statnett innebærer at all 

produksjon, utveksling mellom nettavregnings-

områder og utlandet, samt stort (og variabelt) 

forbruk måles og rapporteres som reelle 

kvartersverdier. Dette vil ivareta systemansvarliges 

behov knyttet til innføringen av finere tids-

oppløsning, samtidig som profilering av lite forbruk 

kan gjennomføres med tilstrekkelig kvalitet til at 

kvaliteten i avregningen og tilhørende markeds-

prosesser ivaretas (Statnett, 2018).5 Avgrensning av 

kvartersmåling til produksjon, utveksling og stort 

forbruk er også det som forutsettes i utredningen 

om 15 minutters avregningsperiode for Entsoe-E 

(Frontier Economics). 

Den muntlige vurderingen vi har fått fra 

intervjuobjektene i Statnett, som støttes av innspill 

fra nettselskapene vi har snakket med, er at stort, 

variabelt forbruk måles i tilstrekkelig grad hvis alt 

forbruk ≥1000V måles per kvarter (samt all 

produksjon og utveksling). Dette vurderes som en 

minimumsgrense for hvilke punkter som må måles 

per kvarter ved en overgang til kvartersavregning. 

Å måle færre punkter enn dette (for eksempel kun 

måle produksjon, utveksling og forbruk koblet 

direkte til transmisjonsnettet (≥132 kV)) vurderes 

derfor å være utenfor mulighetsrommet i denne 

analysen. Grunnen er både at det vurderes å 

vesentlig begrense nytten av kvartersavregning, og 

at det i mange nettområder vil kunne gi profilering 

                                                   
5 Utkoblbart forbruk må ikke nødvendigvis måles per 15 
minutter og heller ikke plusskunder. Forbruksaktører i 
regulérkraftmarkedet er i dag svært store og vil med all 
sannsynlighet omfattes av relevante grenser for stort forbruk 
(eksempelvis (≥1000V)). 

av for lav kvalitet innad i timen (fordi stort 

variabelt forbruk ikke blir skilt ut fra annet forbruk). 

Intervjuobjektene våre vurderer at dersom grensen 

til omfattede målepunkter økes til 100 000 kWh, 

ville en fanget opp noe mer fleksibelt forbruk, og 

derfor vil kunne gi noe høyere nytte. Funn fra både 

intervjuobjekter og skriftlige kilder (Frontier 

Economics, 2016) tyder imidlertid på at mindre 

forbrukspunkter (<100 000 kWh) i skrivende stund 

ikke kan ventes å tilby store mengder fleksibilitet 

innad i timen. Grunnen er at er både at de fleste 

nettkundene mangler tekniske løsninger for å tilby 

fleksibilitet (smarte strømmålere, andre apparater 

for forbruksstyring og kommunikasjon mv.), og at de 

fleste nettkundene fremdeles ikke har tatt i bruk 

forretningsmessige løsninger for å styre forbruket 

innad i timen. Mernytten av å måle disse punktene 

vil være beskjeden inntil nye tekniske og 

forretningsmessige løsninger for forbruker-

fleksibilitet øker i utbredelse og bruk. 

Vi vurderer det sannsynlig at mindre forbruk i 

fremtiden vil kunne yte betydelig fleksibilitet. Elbiler 

fra VW, Tesla, BMW og Volvo kan allerede styres 

direkte basert på signaler innenfor 15 minutter og 

det finnes tilleggsprodukter som gjør det mulig å 

styre andre elbiler og apparater på samme måte. 

Ettersom bruken av styrbare apparater og 

styringsløsninger øker i fremtiden, forventer vi at 

mindre forbrukere vil kunne tilby stadig mer 

fleksibilitet, også innad i timen.6  

I Figur 3-2 på neste side oppsummerer vi 

avgrensningen på mulighetsrommet i denne 

analysen. Videre illustrerer vi hvor stor andel av 

nytten av 15 minutters avregning som kan ventes å 

oppnås ved ulike grenser for hvilke punkter som 

måles per kvarter. 

Illustrasjonen av andelen av nytten som realiseres 

ved ulike grenser for hvilke punkter som skal måles 

per kvarter er gjort på grunnlag av skriftlige og 

muntlige vurderinger fra Statnett, Empower sin 

rapport (2018) til finske energimyndigheter og 

innspill fra intervjuobjekter i norske nettselskaper. 

Andelen av nytte som følger av de alternative 

grensene er ment som en illustrasjon, og vil endre 

seg over tid når ny teknologi og nye 

forretningsmodeller introduseres og tas i bruk.  

Oppsummert er vårt inntrykk at en stor del av 

nytten av å innføre en avregningsperiode på 15 

minutter vil oppnås ved å måle all produksjon, all 

6 Se rapporten «Unlock flexibility» for mer informasjon om 
aggregatorer og muligheten til å utnytte fleksibilitet fra små 
aktører i kraftsystemet (Energinet, Fingrid, Statnett, Svenska 
Kraftnät, 2018). 
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utveksling og forbruk koblet direkte til 

høyspenningsnettet. Den marginale nytten av å 

måle flere målepunkter forventes å være 

avtakende ettersom stadig mindre punkter blir målt 

per kvarter. Grunnen er at større forbrukspunkter 

alt annet likt kan tilby større fleksibilitet enn mindre 

punkter. Dette er illustrert i Figur 3-2, der en del 

mer av nytten av kvartersmåling oppnås ved å 

måle produksjon, utveksling og alt større forbruk, 

mens noe mer av nytten oppnås ved å måle 

absolutt alle punkter. Hvor mye nytte som følger av 

de ulike alternativene vil endre seg over tid, blant 

annet avhengig av utbredelsen og bruken av 

tekniske løsninger for bruk av forbrukerfleksibilitet. 

 

Figur 3-2: Avgrensning av mulighetsrommet og nytte av 15 min. avregning avhengig av hvor mange 

punkter som måles (illustrasjon av nyttevirkning basert på kvalitative vurderinger) 

 

Kilde: Oslo Economics (2018), NVE, Statnett. Se Tabell 4-2 for mer informasjon om grunnlaget for estimatene på antall punkter som 

berøres. Illustrasjon av nytte er basert på kvalitative vurderinger fra skriftlige og muntlige kilder (Statnett (2018), Empower (2018) og 

intervjuer med norske nettselskap). 

Å måle alle produksjons- og utvekslingspunkter, 

samt forbruk ≥1000V vurderes som nevnt som en 

minimumsløsning for å oppnå tilstrekkelig nytte av 

kvartersavregning og for å få en tilstrekkelig god 

profilering innad i timen i alle nettområder. Vi sitter 

dermed igjen med tre alternative grenser for hvilke 

punkter som må måles per kvarter ved innføring av 

15 minutters avregningsperiode i Norge, samt en 

mellomløsning, der nettkunder som ønsker det, kan 

kreve å bli målt per kvarter:7 

• Alternativ 1: Kun 15 min. måling av produksjon, 

utveksling og forbruk ≥1000V8 

• Alternativ 2: I tillegg til Alt. 1 gi en rett til 

forbrukskunder som ønsker å bli målt per 

kvarter 

• Alternativ 3: 15 min. måling av produksjon, 

utveksling og alt større forbruk (≥100 000 

kWh) 

                                                   
7 I alternativ 1-3 kan det i tillegg være anledning for 
nettselskap å måle flere punkter enn dette dersom både de 
og Elhub finner det formålstjenlig. 
8 Omfatter ikke plusskunder (svært liten produksjon), som 
kan profilavregnes innad i timen. 

• Alternativ 4: 15 min. måling av alle målere 

(gradvis eller samtidig overgang)9 

Valg av alternativ 1 utelukker ikke senere utvidelser 

til alternativ 2 eller 3. Både alternativ 1, 2 og 3 

kan også sees på som et steg på vei mot en mulig 

fullstendig overgang til 15 minutters avregning 

(alternativ 4), dersom dette blir aktuelt ved et 

senere tidspunkt. 

I neste kapittel vil vi vurdere virkningene av disse 

alternativene, før vi i kapittel 5 gjør en samlet 

vurdering av alternativene og anbefaler hvordan 

en avregningsperiode på 15 minutter bør innføres i 

Norge. 

9 Med gradvis overgang menes at overgangen til 15 
minutters måling (for alle nettkunder) gjøres for ett og ett 
eller et utvalgt antall nettselskap av gangen, heller enn alle 
nettselskap samtidig.  
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4.1 Oversikt over virkninger 

Alle alternativene for innføring av 

kvartersavregning vil berøre en lang rekke 

apparater, systemer og aktører i den såkalte 

måleverdikjeden.  

Måleverdikjeden betegner flyten av informasjon om 

forbruk og produksjon av elektrisk energi, samt 

bruken av denne informasjonen i avregning, 

fakturering mv.  

I Figur 4-1 har vi laget en forenklet illustrasjon av 

en måleverdikjede. Kjeden starter i strømmåleren til 

den enkelte nettkunde, som måler hvor mye strøm 

han eller hun tar ut eller mater inn i nettet. Hos 

mange nettkunder sendes måledata fra måleren via 

radiosignaler til en nærliggende konsentrator som, 

via trådløst internett eller andre løsninger, sender 

informasjon til nettselskapets innsamlingssystem. Fra 

innsamlingssystemet går måledataene ofte direkte, 

noen ganger via andre systemer, til nettselskapets 

måleverdisystem, som blant annet profilerer og 

estimerer manglende verdier.  

Etter at Elhub10 settes i drift11 vil informasjon fra 

måleverdisystemet til nettselskapet sendes til Elhub 

enten direkte, eller via andre systemer. Elhub vil 

beregne forbruk og produksjon per 

balanseansvarlig og sende informasjon om dette til 

dem, til avregningsvirksomheten eSett, samt til 

sentralnettoperatørene via deres system for 

håndtering av regulérkraftmarkedene, Fifty AS. 

Til slutt ender informasjon om forbruk og produksjon 

hos sluttbrukere og produsenter.

 

Figur 4-1: Eksempel på måleverdikjede (forenklet illustrasjon) 

 

Kilde: Oslo Economics og Systek (2018). Eksempelet viser en forenklet måleverdikjede for et tenkt nettselskap etter innføringen av 

Elhub. Måleverdikjeden varierer fra nettselskap til nettselskap. Andre nettselskap kan ha flere og andre systemer enn nettselskapet i 

dette eksempelet. Dataflyten er i virkeligheten mer komplisert enn det som fremstilles i figuren. 

Hvor store endringer som må gjøres i 

måleverdikjeden varierer mellom de ulike 

alternativene for en overgang til en 15 minutters 

avregningsperiode. I Figur 4-2 (neste side), 

                                                   
10 Elhub er Statnetts datahub for samling av kraftdata. 

oppsummerer vi hvilke endringer som følger av de 

ulike alternativene for innføring av en 

avregningsperiode på 15 minutter. 

11 Etter gjeldende plan vil Elhub settes i drift i februar 2019. 

4. Alternativanalyse: Virkningene av alternativer for innføring 
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Figur 4-2: Hva alternative innføringer av 15 minutters avregningsperiode vil kreve av endringer 

 

Kilde: Oslo Economics

I de neste delkapitlene vil vi beskrive nærmere 

hvordan de ulike alternativene påvirker behovet for 

å gjøre endringer i måleverdikjeden, hva 

endringene vil koste og hvor lang tid de vil ta å 

gjennomføre. 

4.2 Skifte av målere 

Forklaring av behov for endring 

Alle anlegg som skal avregnes etter faktisk forbruk 

(og ikke profileres) per kvarter må ha målere som 

kan stilles om til kvartersmåling. I anlegg som skal 

måles per kvarter, og som mangler slike målere, må 

dette derfor installeres. 

Figur 4-3: Skifte av målere 

 

Illustrasjonskilde: iStock 

Omfang av endringer 

Strømmålere kan i denne sammenheng deles inn i 

følgende kategorier: 

• Presisjonsmålere: 

– Produksjonsmålere (til måling av innmating 

av kraft på nettet) 

– Utvekslingsmålere (til måling av utveksling 

av kraft mellom nettavregningsområder) 

– Presisjonsforbruksmålere (koblet direkte til 

høyspenningsnettet (≥1000V)) 

• «Vanlige forbruksmålere», ofte omtalt som 

AMS-målere (forbruk <1000V) 

Den sistnevnte kategorien, vanlige strømmålere for 

husholdninger og næringsvirksomhet, vil med få 

unntak bestå av smarte, digitale målere innen 

utløpet av 2019. Disse målerne har funksjonalitet 

som muliggjør omstilling til kvartersmåling. Foruten 

anleggene som har fått unntak fra krav om AMS, vil 

det i utgangpunktet ikke være nødvendig å skifte ut 

vanlige strømmålere for forbrukere for å måle disse 

per kvarter, dersom det skulle være ønskelig.  

For presisjonsmålere (produksjonsmålere, 

utvekslingsmålere og forbruksmålere ≥1000V) er 

situasjonen annerledes. Av denne typen målere 

finnes det ifølge våre intervjuobjekter flere 

eksemplarer som ikke kan stilles om til 

kvartersmåling og som må skiftes ut for å kunne 

måle per kvarter.  

Basert på en spørreundersøkelse fra NVE hos 

norske nettselskap og informasjon fra Statnett er 

vårt beste estimat at ca. 1 300 presisjonsmålere må 

skiftes ut for at de tilhørende anleggene skal kunne 

måles per kvarter (se Tabell 4-1). Til sammenligning 

er det om lag 6 000 presisjonsmålere totalt (se 

Tabell 4-2). 
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Tabell 4-1 Estimat på antall målere som må skiftes ut 

Antall 

målere som 

må byttes 

Utveksling 

(ink. 

Statnett)12  

Produk-

sjon 

Forbruk 

≥1000V 

Forbruk 

≥100 

000 kWh 

Forbruk <100 

000 kWh 
Sum total 

Sum uten 

Statnett 

Alt 1 (min) ~800 ~250 ~250 
  

~ 1 300 ~ 950 

Alt 2 

(frivillig) 
~800 ~250 ~250 0 – 250 Trolig 0 ~ 1 300 ~ 950 

Alt 3 (stort 

forb.) 
~800 ~250 ~250 ~250 0 ~ 1 300 ~ 950 

Alt 4 (alle) ~800 ~250 ~250 ~250 Trolig 013 ~ 1 300 ~ 950 

Kilde: NVE, Statnett, Oslo Economics. Kilde: Spørreundersøkelse til alle nettselskap gjennomført av NVE i april 2018. Nettselskapene 

som svarte på undersøkelsen representerer 98 % av alle målere. Siden statistikken er basert på en spørreundersøkelse fra et ikke-

fullstendig utvalg, må tallene ansees å være estimater.14

Inkludert i estimatet på 1 300 målere knyttet til 

utveksling, produksjon og stort forbruk som må 

byttes, er om lag 350 utvekslingsmålere som eies 

av Statnett og som skal skiftes ut i løpet av 2019.15 

Ser vi bort fra målerne som eies av Statnett, må 

norske nettselskap skifte ut om lag 950 presisjons-, 

produksjons- og utvekslingsmålere for å muliggjøre 

kvartersmåling av de tilhørende anleggene. 

Med ca. 130 nettselskap i Norge (NVE, 2018) 

betyr det at hvert nettselskap i gjennomsnitt må 

skifte ut ca. 7 målere hver. Antall målere som må 

skiftes ut vil imidlertid være ulikt fordelt mellom 

nettselskapene, både avhengig av selskapenes 

størrelse og målerpark.16 

En usikkerhet er at flere nettselskap kan velge å 

bytte ut flere presisjonsmålere enn de som av 

tekniske årsaker må byttes for å kunne gjøre 

kvartersmålinger. Grunnen er at en del nettselskap 

av økonomiske årsaker kan ønske å flytte alle 

presisjonsmålere over på ett og samme 

innsamlingssystem, kanskje til og med samme 

innsamlingssystem som vanlige forbruksmålere. 

Dette ble nevnt som en mulighet av et par av 

intervjuobjektene. Det maksimalt tenkelige 

omfanget av slike ekstrautskiftinger begrenses av 

det samlede antallet presisjonsmålere i Norge, som 

er estimert til ca. 6 000 (se Tabell 4-2). 

                                                   
12 Estimatet på ca. 800 utvekslingsmålere som må byttes ut er sammensatt av estimatet for antallet målere som må byttes ut i 
regional- og distribusjonsnettselskap (ca. 450 målere) og målerne som må byttes ut hos Statnett (ca. 350). 
13 0 dersom målere som i dag har unntak fra krav om AMS slipper også i alternativ 4. 
14 Totalt antall målere som må byttes ut er beregnet som følger: (Antall målere som nettselskaper har oppgitt i NVEs 
spørreundersøkelse)/(andel målere representert av nettselskap som besvarte undersøkelsen (98%)) + antall målere som 
Statnett har.  
15 Statnett har totalt om lag 900 utvekslingsmålere. Ca. 550 har allerede mulighet til å kvartersmålinger. De gjenværende 
350 må skiftes ut for å muliggjøre kvartersmåling. Disse er planlagt utskiftet i løpet av 2019. 
16 Vi presiserer at dette tallet kun er basert på estimater og kan være noe lavere enn det reelle antall målere. Samtidig 
mener vi dette gir et tilstrekkelig godt bilde av omfanget. Se forklaring av tallgrunnlaget i avsnitt 3.2. 

Kostnad av endringer 

Kostnaden av å skifte en produksjons-, utvekslings- 

og/eller presisjonsforbruksmåler består i hovedsak 

av følgende kostnadsposter: 

• Materialkostnader, herunder innkjøp av selve 

måleren. 

• Arbeidskostnader, herunder planlegging, 

gjennomføring og dokumentasjon av arbeid. 

• I tilfeller der strømleveransen må avbrytes: KILE 

(kostnad for ikke-levert energi). 

De to førstnevnte kostnadspostene påløper ved alle 

målerskifter. Den sistnevnte kostnadsposten (avbrutt 

strømleveranse) vil ifølge de fleste intervjuobjektene 

kun oppstå i sjeldne tilfeller. Alle nettselskapene vi 

snakket med, unntatt ett, ga uttrykk for at 

målerbytte normalt kan gjennomføres uten å 

avbryte strømleveransen. 

Alle regional-/distribusjonsnettselskapene, unntatt 

ett, estimerte kostnadene til å skifte en 

presisjonsmåler til mellom 30 000 og 50 000 

kroner for både material og arbeidskraft. Statnetts 

budsjetterte kostnad for målerbytte var på 

100 000 kroner per måler. 

På grunnlag av dette estimerer vi den samlede 

kostnaden for å skifte ut de om lag 950 målerne i 

regional- og distribusjonsnettet til mellom 28 og 48 

millioner kroner. Dette kan ansees som 

bruttokostnad for modernisering av målerparken, 

ettersom en del av målerne kan være eldre, og 
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muligens uansett ville måtte bli skiftet på grunn av 

høy alder.  

I tillegg til dette kommer både KILE kostnader, som 

følger av eventuelle behov for å avbryte 

strømleveransen, samt eventuelle kostnader til å 

skifte ut flere målere enn de som må skiftes ut (kan 

være aktuelt for noen nettselskap som ønsker å 

bytte ut alle presisjonsmålere og få dem over på 

ett innsamlingssystem). 

Kostnadene forbundet med utskiftning av målere 

hos nettselskapene vil være det samme for alle 

alternativene for innføring av kvartersavregning. 

Grunnen er at det uansett kun er de største målerne 

som må skiftes, og at disse er omfattet av alle 

alternativene. 

Kostnaden ved å skifte ut de rundt 350 

gjenværende målerne i sentralnettet estimeres til 

ca. 35 millioner kroner. Denne utskiftingen er 

allerede vedtatt og ikke direkte knyttet til valg av 

alternativer for innføring av kvartersavregning. 

Nødvendig tid for gjennomføring av endringer 

Det er hovedsakelig tre faktorer som er avgjørende 

for hvor lang tid nettselskap behøver for å skifte 

sine gjenværende målere: 

• Tilgjengelighet av egnet materiell (målere og 

innsamlingssystemer). 

• Tilgjengelighet av egnet arbeidskraft til 

målerbytte. 

• Eventuelt behov for utsettelse av målerbytte 

ved behov for avbrudd i strømleveransen, 

manglende tilgang til anlegg eller uforutsette 

forhold. 

Tilgjengelighet av egnet materiell (målere og 

innsamlingssystemer) 

Nødvendig tid ved bruk av eksisterende 

målermodeller 

Dersom nettselskap velger å skifte ut eldre målere 

med eksisterende målermodeller og bruke 

eksisterende og tilhørende innsamlingssystem, vil 

tilgjengelighet av materiell ifølge våre kilder ikke 

være en utfordring. 

Måle- og innsamlingssystemleverandøren 

Landis+Gyr, som virker å være den største 

leverandøren av presisjonsmålere i Norge, sier i 

intervju med oss at det ikke vil være noe problem å 

levere et par tusen målere av relevant type i løpet 

av kort tid. De fleste nettselskap som sier at de har 

planlagt å erstatte gamle målere med eksisterende 

modeller fra Landis+Gyr eller Kamstrup opplyser i 

                                                   
17 Vi har ikke informasjon om hvilke typer presisjonsmålere 
(med hensyn til funksjonalitet) som vil tilbys av Aidon. 

intervjuer at de forventer at dette kan gjøres 

forholdsvis raskt. 

Nødvendig tid ved bruk av nye målermodeller og 

nyutviklede IT-systemer hos nettselskap 

Tilgjengelighet av egnet materiell kan bli en 

utfordring for nettselskap som vurderer at det vil 

være økonomisk å ta i bruk nyutviklet materiell 

og/eller utvikle/få utviklet egne løsninger (for 

eksempel for innsamlingssystemer). 

Dette virker særlig å være en relevant 

problemstilling for nettselskaper (og alliansene) som 

har valgt Aidon som leverandør av vanlige målere 

(AMS) og tilhørende innsamlingssystemer. Flere av 

disse nettselskapene (og alliansene) opplyser til oss 

at det vil være økonomisk for dem å benytte 

anledningen et målerskifte gir til å erstatte alle 

eldre presisjonsmålere med nyutviklede Aidon 

målere17, og koble disse til det eksisterende 

innsamlingssystemet de har fra Aidon.  

På forespørsel fra oss har Aidon opplyst at deres 

nye presisjonsmålere ligger på lager, men at de må 

klargjøres med riktig programvare før de kan 

sendes til kunden og at kunden må oppdatere sin 

programvare før de kan tas i bruk. Forventningen 

er at kundene kan begynne å installere Aidon 

presisjonsmålere i løpet av 2019.  

Noen av intervjuobjektene opplyste at de ved et 

målerskifte vil foretrekke å skifte ut alle målere og 

få alle over på samme innsamlingssystem. Grunnen 

til dette er blant annet at de dermed kan redusere 

antall innsamlingssystemer og tilhørende kostnader. 

Flere av intervjuobjektene beskriver at en slik 

løsning, der alle presisjonsmålere skiftes ut og 

samles på samme system, til sammen kan ta rundt 

tre år (for eksempel ett år med planlegging, 

anskaffelse og opplæring, og to år med utrulling, 

testing og gjennomføring).  

Tilgjengelighet av egnet arbeidskraft til 

målerbytte 

Nettselskapene vi har snakket med opplyser at de 

har få ressurser som har kompetanse til å skifte 

presisjonsmålere. Ressursene må kunne finne og lese 

tekniske tegninger av eksisterende anlegg, 

planlegge og utføre målerskiftet, samt dokumentere 

dette. Nettselskapene sier at de vil måtte bruke 

egne ressurser til å gjøre denne typen arbeid. De 

store/mellomstore nettselskapene vi snakket med 

opplyste at de hadde mellom to og fire personer 

som var relevant å bruke. Enkelte mindre 

nettselskap, som kan mangle denne kompetansen 
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selv, vil kanskje kunne leie det inn fra andre 

nettselskap. 

Selve arbeidet med et normalt målerskifte tar 

ifølge intervjuobjektene mellom én og to dager, i 

verste fall tre dager, inkludert reisetid. Med rundt 

syv målere som må skiftes per nettselskap i 

gjennomsnitt, betyr dette at selve arbeidet med å 

skifte ut eldre målere for de fleste nettselskap bør 

være mulig å få gjort forholdsvis raskt. For en del 

nettselskap kan det imidlertid være nødvendig med 

tidkrevende forberedelser og eventuelt opplæring 

av nye montører.  

Eventuelt behov for utsettelse av målerbytte ved 

behov for avbrudd i strømleveransen, manglende 

tilgang til anlegg eller uforutsette forhold 

Selv om skiftet av måler normalt ikke tar mer enn én 

til tre arbeidsdager, kan det oppstå flere forhold 

som gjør at målerbyttet tar lenger tid enn forutsatt. 

Dette vil for det første være tilfelle dersom 

strømleveransen må avbrytes ved utskiftning av 

måleren. Nettselskapene vi snakket med uttalte at 

dette kan forekomme, og at behovet for å ta 

strømmen i noen tilfeller ikke oppdages før 

montøren er på stedet. Dersom strømleveransen må 

avbrytes kan det være hensiktsmessig å utsette 

målerskiftet til et tidspunkt der anlegget uansett 

skal stanses, for eksempel i forbindelse med 

vedlikehold. Ved noen anlegg, der nettselskapet 

mistenker at de kanskje må ta strømmen, vil de 

muligens uansett planlegge å gjøre skiftet på et 

tidspunkt der avbrytelse av strømleveransen gir 

minst mulig konsekvenser. En tilknyttet utfordring kan 

være at anleggseiere, for eksempel 

produksjonsbedrifter, er trege med å gi tilgang til 

anlegget og dermed måleren.  

Videre kan nettselskap som skifter gamle målere 

kunne oppdage at det elektriske anlegget hos 

kunden ikke er i tråd med gjeldende krav. Dette 

kan utløse behov for oppgradering av det 

elektriske anlegget, noe som igjen kan forsinke 

utskiftingen av målere.   

Usikkerheten rundt behovet for avbrytelse av 

strømleveransen, manglende tilgang til anlegg og 

uforutsette forhold gjør at det kan ta betydelig 

lenger kalendertid for å få skiftet måleanlegget, 

enn den direkte arbeidstiden til målerskifter skulle 

tilsi.  

Samlet vurdering av nødvendig tid for målerskifte 

Statnett har konkrete planer om å ha skiftet ut 

deres om lag 350 eldre målere i løpet av 2019. 

                                                   
18 Med kvartersmåling kan det være aktuelt at det også 
sendes en timeverdi. Antallet verdier som sendes fra målere 

Hva gjelder de resterende 950 målerne som må 

utskiftes hos øvrige nettselskap, er vår vurdering at 

disse kan skiftes innen følgende tidspunkt, avhengig 

av forutsetningene: 

• Q1 2020, dersom nettselskapene begrenser 

seg til å bruke eksisterende målertyper og 

innsamlingssystemer. 

• Q1 2021, dersom nettselskapene skal ha 

mulighet til å ta i bruk nye målertyper og nye 

innsamlingssystemer (og muligens erstatte alle 

presisjonsmålere med ny type). 

Våre vurderinger av mulige tidsfrister er basert på 

innspill fra nettselskap som er gitt under forutsetning 

av at de i Q1 2019 får en indikasjon fra regulator 

på hvilke krav til kvartersmåling som sannsynligvis 

vil gjelde. Vi presiserer at disse fristene gjenspeiler 

intervjuobjektenes vurdering av tidligst mulige 

frister. De fleste intervjuobjektene oppgir at det vil 

være hektisk å rekke nevnte frister, og ett 

nettselskap mente at skiftet ville kreve mer tid enn 

dette. 

4.3 Omstille målere og oppgradere 

kapasitet 

Forklaring av behov for endring 

Vanlige strømmålere i Norge har som nevnt 

funksjonalitet for å stilles om til kvartersmåling (ÅF 

Digital Solutions, 2018). Etter at eldre presisjons-

målere er skiftet ut, vil også alle disse kunne 

omstilles til å registrere måleverdier per kvarter.  

Hele resten av måleverdikjeden er imidlertid 

optimalisert og rigget for timesverdier. Det betyr at   

kommunikasjons-, lagrings- og databehandlings-

kapasitet må oppgraderes dersom målerne skal 

sende fire til fem18 verdier i timen, heller enn én.  

Å stille om målere i Norge til kvartersmåling vil 

skape behov for å: 

• Kommunisere skifte av måleperiode. 

• Utvide kommunikasjonskapasitet. 

• Utvide lagrings- og databehandlingskapasitet. 

Omfanget av disse endringene avhenger av hvor 

mange målere som skal stilles om, og varierer 

dermed mellom alternativene for innføring av 

kvartersmåling.  

I alternativ 1, der forbruksgrensen settes ved 

1000V, må kun 6 000 målere stilles om, og få 

oppgradert kommunikasjonskapasitet og tilhørende 

som kvartermåles kan derfor bli fem, og ikke bare fire, per 
time. 
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lagrings- og databehandlingskapasitet (se Tabell 

4-2). 

I Alternativ 2 er det usikkert hvor stort omfanget er, 

ettersom det medfører at alle nettkunder som 

ønsker å bli målt per kvarter har rett til dette. 

I alternativ 3, der forbruksgrensen settes ved 

100 000 kWh, er omfanget av omstilling og 

oppgradering om lag 20 ganger høyere enn i 

alternativ 1. Dette skyldes at ca. 112 000 målere 

må stilles om. 

I alternativ 4, der alle målere må omstilles, er 

arbeidsomfanget knyttet til omstilling og 

oppgradering av kommunikasjon, lagring og 

databehandling om lag 500 ganger større enn i 

alternativ 1, og over tre millioner målere må stilles 

om. 

Tabell 4-2 Estimat på antall målere som må stilles om og få oppgradert tilhørende kommunikasjons-, 

lagrings- og databehandlingskapasitet 

Antall måler som 

må byttes 

Utveks-

ling 

Produk-

sjon 

Forbruk 

≥1000V 

Forbruk                 

≥100 000 

kWh 

Forbruk                

<100 000 

kWh 

Sum  

Alt 1 (min) ~2 200 ~1 400 ~2 600 
  

Ca. 6 000 

Alt 2 (frivillig) ~2 200 ~1 400 ~2 600 0-108 000 0-2 962 000  6 000-3 070 000 

Alt 3 (stort forb.) ~2 200 ~1 400 ~2 600 ~108 000 0 112 000 

Alt 4 (alle) ~2 200 ~1 400 ~2 600 ~108 000 ~2 962 000 Ca. 3 070 000 

Kilde: NVE, Statnett, Oslo Economics. Kilde: Spørreundersøkelse til alle nettselskap gjennomført av NVE i april 2018. Nettselskapene 

som svarte på undersøkelsen representerer 98 % av alle målere. Siden statistikken er basert på en spørreundersøkelse fra et ikke-

fullstendig utvalg, må tallene ansees å være estimater.19

I de neste avsnittene vil vi forklare nærmere hva 

omstilling av målere og oppgradering av 

kommunikasjons-, lagrings- og databehandlings-

kapasitet innebærer for nettselskapene. 

Kommunisere skifte av måleperiode med hver 

enkelt måler 

Våre intervjuobjekter opplyser at de aller fleste 

strømmålere som er kompatible med kvartersmåling 

kan fjernprogrammeres til å registrere måleverdier 

per kvarter.  

Det vil imidlertid alltid være en viss andel målere 

som nettselskapet ikke oppnår kontakt med, og som 

derfor ikke kan omstilles trådløst. I slike tilfeller må 

nettselskapet iverksette tiltak for å forsterke 

kommunikasjonen til målerne eller fysisk stille om 

måleren de ikke oppnår kontakt med.  

Kommunikasjonsutfordringer ved målerne betyr at 

det vil gå en viss tid fra målerne forsøkes omstilt til 

alle er stilt om. Blant annet av denne grunn kan det 

være aktuelt at strømmålere sender både kvarters- 

og timesverdier. Dette vil øke datamengden med en 

faktor på fem sammenlignet med dagens situasjon, 

noe som får betydning for både 

kommunikasjonskapasiteten fra målerne og 

lagrings- og databehandlingskapasiteten.  

                                                   
19 Totalt antall målere som må byttes ut er beregnet som 
følger: (Antall målere som nettselskaper har oppgitt i NVEs 
spørreundersøkelse)/(andel målere representert av 

Figur 4-4: Oppgradering av 

kommunikasjonskapasitet 

 

Illustrasjonskilde: iStock 

Utvide kommunikasjonskapasitet 

Som illustrert i Figur 4-1 kommuniserer vanlige 

strømmålere i mange tilfeller via radiosignaler til 

konsentratorer som sender måleverdier via internett 

til nettselskapenes innsamlingssystemer. Ifølge 

nettselskapene vi snakket med, er både mengden 

og plasseringen av kondensatorer, samt kjøpet av 

telekommunikasjonstjenester (mobilt internett), 

optimalisert for å håndtere én verdi per måler i 

timen. 

nettselskap som besvarte undersøkelsen (98%)) + antall 
målere som Statnett har. Statnetts målere omfatter 900 
utvekslingsmålere. 
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Dersom målerne skal sende fem ganger så mange 

datapunkter i timen oppgir nettselskapene at de vil 

måtte utvide kommunikasjonskapasiteten. Dette vil 

blant annet innebære å installere flere 

konsentratorer, installere flere/sterkere antenner, 

samt kjøpe mer datatrafikk til å sende måledata 

over internett. I tillegg vil den økte trafikken i 

radionettverket ta opp plass som ellers vil kunne 

brukes til andre ting, blant annet målinger av 

spenningskvalitet mv.  

Utvide lagrings- og databehandlingskapasitet 

Også lagrings- og databehandlingskapasiteten til 

nettselskapene er optimalisert for å håndtere 

timesverdier fra målerne. Med måling av 

kvartersverdier vil nettselskapene måtte utvide 

kapasiteten til å lagre inntil fem ganger så mye 

data. Dette kan sannsynligvis også medføre behov 

for økt databehandlingskapasitet. Nettselskapenes 

databehandling er i mange tilfeller optimalisert for 

å rekke fristene for innsendelse av verdier til Elhub, 

og kapasiteten må utvides for å kunne behandle 

fire til fem ganger så mye data til samme frister.  

En annen utfordring er den begrensede 

lagringskapasiteten i vanlige strømmålerne. De 

vanlige (AMS) målerne til nettselskapene som uttalte 

seg om problemstillingen har lagringskapasitet til 

176 dager i måleren med timesdata i vanlig 

husholdnings AMS. Med kvartersoppløsning blir det 

kun lagringskapasitet til mellom 35 og 44 dager 

(avhengig om de skal lagre fire eller fem verdier i 

timen). Dette, kombinert med nettselskapers behov 

for lagring av verdier i måleren frem til 

fakturaforfall,20 betyr at en del nettselskap kan 

vurdere at de må fakturere husholdningskunder 

månedlig dersom kundene skal måles per kvarter. 

Dette betyr at flere aktører vil slutte å fakturere 

annenhver måned og hvert kvartal, slik de gjør i 

dag, dersom alternativ 2, 3 eller 4 velges.21 

Kostnad av endringer 

Kostnadene av å stille om målere og oppgradere 

tilhørende kommunikasjons-, lagrings- og 

databehandlingskapasitet avhenger av hvor mange 

målere som skal måles per kvarter og dermed av 

alternativene for omstilling.  

Vår kvalitative vurdering av disse kostnadene per 

alternativ er som følger: 

                                                   
20 En av nettalliansene vi snakket med opplyste at de leser 
forskrift om måling og avregning slik at måledata må lagres 
i målepunktet inntil verdiene er overført nettselskap. 
Ettersom det kan være feil som hindrer overføring av 
måledata er det ifølge denne kilden nødvendig med en 
buffer på et visst antall dager fra faktura skal sendes til 
måledataen slettes i måleren. Intervjuobjektet vurderte også 

• Alternativ 1 (ca. 6 000 målere): Forholdsvis lav 

kostnad 

• Alternativ 2 (ukjent antall målere – 6 000 pluss 

nettkunder som ønsker det): Potensielt 

mellomstor kostnad 

• Alternativ 3 (112 000 målere): Mellomstor 

kostnad 

• Alternativ 4 (3 070 000 målere): Potensielt 

svært høy kostnad 

Nødvendig tid for gjennomføring av endringer 

På grunnlag av innspill fra våre intervjuobjekter 

vurderer vi at omstilling av målere og 

oppgradering av kapasitet i alternativ 1 kan 

gjennomføres innen/i løpet følgende tidsrom: 

• Q4 2020 for nettselskap som bruker 

eksisterende målere og systemer 

• Q4 2021 for nettselskap som ønsker å ta i bruk 

nye målertyper og systemer.  

Nettselskapene vi har snakket er usikre på når 

alternativ 2, 3 og 4 (og omstilling av ca. 100 000 

til 3 070 000 målere) kan være gjennomført. 

Intervjuobjektene gir uttrykk for at de ennå ikke har 

kommet i mål med timesmåling av forbruk 

<100 000 kWh og at det vil være behov for 

kvalitetssikring av dette frem til sommeren 2019.22 

Nettselskapene omtaler kvartersmåling av målerne i 

alternativ 3 (112 000 målere) og særlig alternativ 

4 (3 070 000) som vanskelig, fordi antall verdier 

øker kraftig. En eventuell valgfrihet (alternativ 2) 

kan også være problematisk, fordi det kan 

medføre forsinkelser og vanskeliggjøre effektiv 

innføring. På grunnlag av dette vurderer vi at 

omstilling av alle målere og oppgradering av 

nødvendig kapasitet (alternativ 4) først vil være 

mulig et par år etter at alternativ 1 (6 000 målere) 

kan realiseres. Det kan være noe raskere å komme 

i mål hvis grensen settes ved ≥100 000 kWh 

(alternativ 3) heller enn ved alle målere (alternativ 

4).  

at lagring av måledata i måleren frem til fakturering var 
viktig av hensyn til kundens mulighet for å etterprøve 
oversendt faktura. 
21 Ikke en problemstilling i alternativ 1, ettersom vanlige 
smarte strømmålere (AMS) i det alternativet kun vil sende og 
lagre timesverdier (og bli profilert innad i timen).  
22 Elhub etter planen settes i drift i februar 2019. 
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4.4 Omstille systemer hos 

nettselskap 

Forklaring av behov for endring 

I tillegg til at målere må kunne måle kvartersverdier 

og stilles om til å gjøre dette, må nettselskapenes 

systemer kunne håndtere kvartersverdier. Dette 

gjelder blant annet nettselskapenes: 

• Innsamlingssystem: Som blant annet mottar 

måleverdier. 

• Måleverdisystem: Som blant annet strukturerer 

data, estimerer og profilerer manglende 

verdier. 

• Kundeinformasjonssystem: Som blant annet 

brukes til å fakturere kunder. 

Felles for disse systemene er at de, hvert fall i en 

overgangsperiode, vil måtte kunne håndtere både 

times- og kvartersverdier. Blant våre intervju-

objekter vurderes det som urealistisk at alle målere 

fra en dag til en annen vil kunne gå fra kun å sende 

timesverdier til kun å sende kvartersverdier.  

I de neste avsnittene vil vi beskrive behovet for å 

endre hvert av disse systemene ved en overgang til 

15 minutters avregningsperiode.  

Figur 4-5: Omstille systemer hos nettselskap 

 

Illustrasjonskilde: iStock 

Behov for endring av innsamlingssystemer 

Nettselskap kan ha flere innsamlingssystem for ulike 

typer målere. Mange nettselskaper har egne 

innsamlingssystemer for presisjonsmålere (måling av 

produksjon, utveksling og forbruk ≥1000V).  

Denne organiseringen gjør at mange nettselskap vil 

måtte endre færre innsamlingssystemer i alternativ 

1 (15 min. måling av produksjon, utveksling og 

forbruk ≥1000V) enn i de andre alternativene.  

Det varierer hvilke innsamlingssystemer som 

allerede har funksjonalitet for å håndtere både 

kvarters- og timesverdier, og hvilke som vil måtte 

tilpasses eller erstattes for å kunne håndtere også 

kvartersverdier. En del av intervjuobjektene 

opplyste at de hadde et eller flere innsamlings-

systemer som de var usikre på om kunne håndtere 

både 15 og 60 minutters verdier p.t. Videre har 

flere nettselskap gitt uttrykk for at det kan være 

økonomisk for dem, ved et krav om kvartersmåling, 

å gjennomføre et prosjekt for å erstatte flere 

innsamlingssystem med et felles innsamlingssystem 

som håndterer både kvarters- og timesverdier. 

Behov for endring av måleverdisystemer 

Måleverdisystemer vil hos mange nettselskap motta 

data fra flere innsamlingssystemer. 

De fleste måleverdisystemer har ifølge 

intervjuobjektene funksjonalitet for å håndtere både 

15 og 60 minutters verdier. Det må likevel tas 

hensyn til at det vil være behov for en testperiode/ 

et implementeringsprosjekt for å innføre håndtering 

av både 15 og 60 minutters verdier i 

måleverdisystemet til det enkelte nettselskap.   

Behov for endring av kundeinformasjonssystemer 

Kundeinformasjonssystemer (KIS) brukes av 

nettselskap for å administrere en rekke 

kjerneoppgaver, blant annet styring av 

vedlikeholdsoppdrag, beregning av 

fakturaunderlag og fakturering. I beregningen av 

fakturaunderlag vil KIS, etter innføringen av Elhub, 

multiplisere mengdeverdier per kunde fra Elhub 

med tariffene som gjelder for den enkelte kunde i 

det enkelte nettselskap. Avhengig av reglene for 

beregning av fakturaunderlag og fakturering, kan 

de ulike alternativene for overgang til 15 minutters 

avregningsperiode medføre behov for å gjøre 

endringer i hvordan fakturaunderlaget beregnes og 

presenteres for nettkundene.  

I rammen av denne analysen har vi ikke hatt 

mulighet til å gjøre en detaljert kartlegging av 

kundeinformasjonssystemene som brukes av ulike 

nettselskap og hvordan de vil påvirkes av de 

alternativene for overgang til 15 minutters 

avregningsperiode. 

Noen nettselskap har opplyst at deres 

kundeinformasjonssystemer kan håndtere 

kvartersverdier. Andre nettselskap opplyser at 

deres systemer ikke kan håndtere kvartersmåling 

og -avregning. Omfanget av omlegginger 

potensielt er lavest i alternativ 1, ettersom enkelte 

nettselskap i det alternativet muligens vil kunne lage 

forenklede, tilpassede KIS-løsninger for de få 

berørte kundene. 

Kostnad av endringer 

Systemmessig ligger hovedforskjellen i kostnader 

mellom alternativ 1 (15 min. måling av produksjon, 
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utveksling og forbruk ≥1000V) og alle de andre 

alternativene. Grunnen er til dels at alternativ 1 kan 

redusere mengden innsamlingssystemer som må 

tilpasses til kvartersmåling, samt at det berører 

forholdsvis få nettkunder. Dette betyr både at 

færre systemer må tilpasses og at det for enkelte 

nettselskap kan være mulig å lage enklere 

innsamlings- og kundeinformasjonsløsninger for det 

begrensede antallet nettkunder med 

presisjonsmålere.  

Alternativ 2, der nettkunder gis en rett til å bli målt 

per kvarter, kan potensielt gi like store 

systemkostnader som alternativ 4 der alle 

nettkunder skal måles per kvarter. Om bare én 

nettkunde per innsamlingssystem krever å bli målt 

per kvarter vil nettselskapet måtte tilpasse 

tilhørende systemer, med de kostnadene det 

medfører for dem og til slutt alle nettkundene til 

sammen.  

Fordi de fleste forbrukspunkter ≥100 000 kWh er 

koblet til samme innsamlingssystemer som punktene 

under < 100 000 kWh, er det lite systemmessig å 

spare på alternativ 3 fremfor alternativ 4.  

Vår kvalitative vurdering er at omstilling av 

nettselskapenes systemer vil være som følger: 

• Måleverdisystemer: samme kostnad uansett 

alternativ (må uansett håndtere både kvarters- 

og timesverdier) 

• Innsamlings- og kundeinformasjonssystemer: 

– Potensielt begrenset ved alternativ 1 

– Full kostnad ved alternativ 2, 3 og 4 

Nødvendig tid for gjennomføring av endringer 

Tidligst mulige frist for gjennomføring av 

systemomstillinger for nettselskap vurderes som 

følger for alternativ 1 (15 min. måling av 

produksjon, utveksling og forbruk ≥1000V): 

• Q4 2020, dersom nettselskapene begrenser 

seg til å bruke eksisterende målertyper og 

innsamlingssystemer. 

• Q4 2021, dersom nettselskapene skal ha 

mulighet til å ta i bruk nye målertyper og nye 

innsamlingssystemer (og muligens erstatte alle 

presisjonsmålere med ny type). 

                                                   
23 Isolert sett ville det vært mindre ressurskrevende for Elhub 
kun å ta imot 15 minutters verdier, enn å ta imot en miks. Det 
er imidlertid så urealistisk at alle Norges nettselskap fra en 
dag til en annen skal gå fra kun å sende timesverdier til kun 
å sende kvartersverdier, at en løsning der Elhub kun kan 
håndtere kvartersverdier må anses å være uaktuell.  
24 Omstillingen forutsetter utvikling av blant annet følgende 
nye funksjonalitet i Elhub (Statnett, 2018):  
• Grunndata må utvides med felt som definerer 
måleroppsett for 15 minutter og type avregning. 

For alternativene 2, 3 og 4 kan nødvendig tid til 

systemendringer være omtrent like lang. Muligens 

vil tidligste frist være et par år etter fristene som er 

angitt for alternativ 1 over. Den største usikkerheten 

er knyttet til nødvendig tid for å få plass KIS-

systemer som tilfredsstiller kravene som vil gjelde 

for fakturering i en situasjon med en 15 minutters 

avregningsperiode.   

4.5 Omstille Elhub 

Forklaring av behov for endring 

Måledata fra målepunkter hos alle nettselskaper 

skal sendes inn til Elhub, der alle aktører kan hente 

ut sine kraftdata. Elhub-systemet kan p.t. håndtere 

enten kvarters- eller timesverdier. I dag er systemet 

dimensjonert for timesverdier.  

Figur 4-6: Omstille Elhub 

 

Illustrasjonskilde: Elhub 

Aktørene vi har snakket med anser det som svært 

urealistisk at alle nettselskap vil kunne sende bare 

15 minutters verdier. Elhub må derfor bygges om 

for å håndtere både 15- og 60 min. verdier.23,24  

En del av denne funksjonaliteten vil være en 

funksjon for profilering av timesverdier. Alle 

intervjuobjektene vi spurte om dette, inkludert Elhub 

selv, mente at det vil være hensiktsmessig om 

profileringen av timesverdier til kvartersverdier 

gjøres av Elhub.  

I tillegg til at Elhub vil måtte utvikle funksjonalitet 

for å håndtere både 15 og 60 minutters verdier, vil 

de måtte øke lagrings- og 

databehandlingskapasiteten i henhold til antall 

punkter som skal måles per kvarter. For disse 

punktene vil Elhub måtte lagre og håndtere fire til 

fem ganger så mange verdier som i dag.  

• Prosess og algoritme for profilering fra 60 minutter til 15 
minutter. 
• Aggregeringslogikken må endres slik at blandingen av 15 
minutter og 60 minutter blir riktig. 
• Avviksoppgjør, som tar høyde for avvik både for 15 
minutter og 60 minutter. 
• Nettapsberegninger må endres. 
• Utgående meldinger må endres. 
• Rapporter og brukergrensesnitt må endres for å ta høyde 
for 15 minutter i kombinasjon med 15 minutter. 
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Kostnad av endringer 

Kostnadene for å utvikle ny funksjonalitet for Elhub 

er uavhengig av alternativene for omstilling og er 

tidligere grovt estimert til å koste et to til tresifret 

million-beløp (Statnett, 2018). 

I tillegg til dette kommer kostnader til økt lagrings- 

og databehandlingskapasitet. I alternativ 1 er 

behovet for økt lagrings- og databehandlings-

kapasitet svært begrenset (6 000 punkter) og 

kostnadene tilsvarende lave. I motsatt ende av 

skalaen vil kapasiteten måtte økes svært mye for at 

Elhub skal kunne håndtere alle punktene som skal 

måles per kvarter i alternativ 4 (3 070 000 

punkter). Alternativ 4 kan derfor medføre 

betydelige kostnader i form av kjøp av økt 

lagrings- og databehandlingskapasitet. Kostnadene 

for alternativ 2 og 3 til datalagring og -behandling 

vil være mellom kostnadene for alternativ 1 og 4.  

I tillegg til kostnader til økt datakapasitet, vil særlig 

alternativ 4 medføre behov for økte kostnader til 

administrative ressurser i Elhub for å følge opp 

omstillingen i nettselskapene. De administrative 

kostnadene til Elhub ved alternativ 4 kan reduseres 

dersom dette alternativet (kvartersmåling av alle 

punkter) gjennomføres gradvis, ett nettselskap, eller 

en gruppe, nettselskap av gangen. På den måten 

kan en mindre gruppe administrativt ansatte hos 

Elhub håndtere overgangen hos alle nettselskap i 

Norge.  

Nødvendig tid for gjennomføring av endringer 

Elhub har tidligere estimert at de i februar 2021 

kan være klare med funksjonalitet for å håndtere 

både kvarters- og timesverdier (Statnett, 2018). I 

intervju med oss opplyser Elhub at de i skrivende 

stund vurderer at de kan være klare med 

nødvendig funksjonalitet allerede i løpet av fjerde 

kvartal 2020. Elhub bemerker at dette tidsestimatet 

er forbundet med usikkerhet. Blant annet er det 

avhengig av at de får gjennomslag for det de vil 

foreslå av kvarters- og timesfunksjonalitet, herunder 

foreslått modell for profilering av timesverdier til 

kvartersverdier. 

4.6 Andre nødvendige endringer 

Kort forklaring av behov for endring 

Alle delene av måleverdikjeden må være rigget for 

å håndtere kvartersverdier før 15 minutters 

avregningsperiode kan innføres. Foruten de nevnte 

aktørene i måleverdikjeden vil blant annet følgende 

aktører påvirkes av en overgang til 

kvartersavregning: 

• Regulatorer, sentralnettoperatører og 

nettselskap i andre nordiske land, som skal 

håndtere kvartersverdier og levere 

måleverdier til den felles-nordiske 

avregningsorganisasjonen eSett Oy. 

• eSett Oy, som skal avregne alle 

balanseansvarlige i Norden, og som per i dag 

ikke har funksjonalitet for å håndtere 

kvartersverdier. 

• Fifty AS, som leverer felles IT-løsninger til 

håndtering av regulérkraftmarkedene i Norge 

og Sverige (Statnett, 2018), og som per i dag 

ikke har funksjonalitet for å håndtere 

kvartersverdier. 

• Markedsplasskonsesjonærer, som må fordele 

timesverdier til kvartersverdier før det 

rapporteres til eSett.  

• Kraftprodusenter, som må sende 

produksjonsplaner med kvartersoppløsning. 

Figur 4-7: Andre nødvendige endringer (eksempel 

på nordisk kraftflyt) 

 

Illustrasjonskilde: Statnett, eSett, Svenska Kraftnät, Fingrid, 

Energinet. Utklipp av nordisk kraftflyt 20.11.2018 kl. 10.25. 

Kort omtale av kostnad av endringer og 

nødvendig tid for gjennomføring av endringer 

Som nevnt i kapittel 2 vil det gi økonomiske og 

praktiske fordeler dersom innføring av en 

avregningsperiode på 15 minutter kan gjøres 

samtidig i alle nordiske land (Copenhagen 

Economics, 2017). Dette forklares med at det vil 

være enklere for både markedsaktører og 

systemoperatører å opprettholde en felles type 

infrastruktur. 

De nordiske sentralnettoperatørene og 

regulatorene har valgt å utsette ambisjonen for 
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innføring av 15 minutters avregningsperiode fra 

andre kvartal 2020, fordi det ble vurdert å være 

for krevende både for systemoperatørene og 

markedsaktørene. Den nye foreløpige målsettingen 

til de nordiske landene er implementering av 

kvartersavregning mot slutten av fjerde kvartal 

2020 (Statnett, 2018) 

Ifølge våre intervjuobjekter opplyser den danske 

sentralnettoperatøren at de vil være klare innen 

denne fristen (desember 2020). I Danmark 

planlegges det å måle store punkter og profilere 

sluttbrukere på aggregerte tall per 

strømleverandør. Finland planlegger en 

overgangsordning, der eSett deler finske 

timesverdier på fire for å tilfredsstille kravet, inntil 

deres Datahub er klar (etter planen april 2019). 

Svenske aktører har ifølge våre kilder oppgitt at 

de vil være klare innen fristen i desember 2020. 

Også i Sverige vil det være et element av 

profilering (målerutskiftingsprogrammet deres vil 

angivelig vare til 2025). 

Oppsummert har de andre nordiske 

sentralnettoperatørene hver for seg og sammen gitt 

signaler om at de kan være klare for en overgang 

til 15 minutters avregning innen desember 2020. 

Det bør likevel poengteres at det er en risiko for 

behov for utsettelse fra én eller flere av disse 

aktørene. Det kan både begrunnes med at fristen 

er omtalt som foreløpig, at den er blitt utsatt før og 

at en innføring avhenger av at svært mange 

aktører i flere land lykkes med relativt omfattende 

endringer på relativt kort tid.
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5.1 Kriterier for hvordan 

kvartersavregning bør innføres 

Vi har identifisert fire alternative måter å innføre 

en avregningsperiode på 15 minutter i Norge: 

• Alternativ 1: Kun 15 min. måling av produksjon, 

utveksling og forbruk ≥1000V 

• Alternativ 2: I tillegg til Alt. 1 gi en rett til 

forbrukskunder som ønsker å bli målt per 

kvarter 

• Alternativ 3: 15 min. måling av produksjon, 

utveksling og alt større forbruk (≥100 000 

kWh) 

• Alternativ 4: 15 min. måling av alle målere 

(gradvis eller samtidig overgang) 

Spørsmålet er så hvilket av disse alternativene som 

er det mest hensiktsmessige og når fristen for 

innføringen av dette alternativet bør settes. 

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv bør Norge 

velge å innføre det alternativet som gir størst 

velferd (høyest samlet nytte minus samlede 

kostnader). I tillegg bør alternativet være forenlig 

med en tidsnok innføring av 15 minutters avregning 

i Norge, hvert fall med tanke på EU-krav (senest 

2024) og ideelt sett med tanke på foreløpige 

nordiske planer (innen utgangen av 2020).  

Kriteriene for hvordan og når 15 minutters 

avregning bør innføres er altså: 

1. Høyest mulig nytte  

2. Lavest mulig kostnad 

3. Tidsnok innføring 

I neste delkapittel vil vi vurdere alternativene etter 

hvert av disse kriteriene. Til slutt vil vi gjøre en 

samlet vurdering og gi vår anbefaling. 

5.2 Nytten av alternativer for 

innføring av kvartersavregning 

På grunnlag av kvalitative vurderinger har vi i Figur 

5-1 illustrert nytten av alternativer for innføring av 

15 minutters avregning.

Figur 5-1: Vurdering av nytten av alternativer for innføring av 15 minutters avregningsperiode 

(Illustrasjon basert på kvalitative vurderinger) 

 

Kilde: Oslo Economics. Illustrasjon av nytte er basert på kvalitative vurderinger fra skriftlige og muntlige kilder (Statnett (2018), 

Empower (2018) og intervjuer med norske nettselskap). Hvor mye nytte som følger av de ulike alternativene vil endre seg over tid, 

blant annet avhengig av utbredelsen og bruken av tekniske løsninger for bruk av forbrukerfleksibilitet.

Illustrasjonen av andelen nytten som realiseres med 

ulike alternativer er gjort på grunnlag av skriftlige 

og muntlige vurderinger fra Statnett, Empower sin 

rapport (2018) til finske energimyndigheter og 

innspill fra intervjuobjekter i norske nettselskaper.  

5. Vurdering av alternativer for innføring av 15 minutters 

avregningsperiode 
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Illustrasjonen er ment som en indikasjon på hvor stor 

nytte som oppstår ved de ulike alternativene. Den 

faktiske nyttevirkningen av alternativene er usikker 

og vil endre seg over tid, ettersom ny teknologi og 

nye forretningsmodeller introduseres. 

Som nevnt i delkapittel 3.3 er vurderingen vi har 

fått fra intervjuobjektene i Statnett, som støttes av 

innspill fra nettselskapene vi har snakket med, at 

stort, variabelt forbruk måles i stor grad hvis alt 

forbruk ≥1000V måles per kvarter (samt all 

produksjon og utveksling).  

Våre intervjuobjekter vurderer at mer fleksibelt 

forbruk ville blitt fanget opp om grensen ble økt til 

å omfatte målepunkter med årlig forbruk over 

100 000 kWh.  

Funn fra både intervjuobjekter og skriftlige kilder 

(Frontier Economics, 2016) tyder på at mindre 

forbrukspunkter (<100 000 kWh) i skrivende stund 

ikke kan ventes å tilby store mengder fleksibilitet 

innad i timen. Grunnen er at er både at de fleste 

nettkundene mangler tekniske løsninger for å tilby 

fleksibilitet (smarte strømmålere, andre apparater 

for forbruksstyring og kommunikasjon mv.), og at de 

fleste nettkundene fremdeles ikke har tatt i bruk 

forretningsmessige løsninger for å styre forbruket 

innad i timen. Mernytten av å måle disse punktene 

vil være beskjeden inntil nye tekniske og 

forretningsmessige løsninger for forbruker-

fleksibilitet øker i utbredelse og bruk. 

Ettersom bruken av styrbare apparater og 

styringsløsninger øker i fremtiden, forventer vi at 

mindre forbrukere vil kunne tilby stadig mer 

fleksibilitet, også innad i timen. I et slikt scenario vil 

mernytten av å måle disse per kvarter (alternativ 4) 

øke. 

5.3 Kostnader av alternativer for 

innføring av kvartersavregning 

Kostnadene av innføring av 15 minutters 

avregningsperiode per alternativ er oppsummert i 

Figur 5-2.

 

Figur 5-2: Kostnader av alternativer for innføring av 15 minutters avregningsperiode 

 

Kilde: Oslo Economics

Som det fremkommer i figuren er enkelte 

kostnadsposter like høye i alle alternativene. Dette 

gjelder skifte av målere, nettselskapenes kostnader 

til omstilling av måleverdisystemer (MVS), samt den 

nødvendige omprogrammeringen av Elhub.  

Det er imidlertid vesentlige kostnadsforskjeller per 

alternativ i andre deler av måleverdikjeden. 

Kostnadene knyttet til omstilling av målere og 

utvidelse av nettselskapenes og Elhubs 

kommunikasjons-, lagrings- og 

databehandlingskapasiteten drives i stor grad av 

hvor mange målere som skal stilles om. Denne er 

derfor klart lavest for alternativ 1 (ca. 6 000 

punkter), vesentlig høyere for alternativ 3 (ca. 

112 000 punkter) og potensielt svært høy for 

alternativ 4 (ca. 3 070 000 punkter). Kostnadene 

for alternativ 2, der nettkundene gis rett til å bli 

målt per kvarter, er usikker.  

Med tanke på kostnader til omstilling av 

nettselskapenes systemer, ligger hovedforskjellen i 

kostnader mellom alternativ 1 (15 min. måling av 

produksjon, utveksling og forbruk ≥1000V) og alle 

de andre alternativene. Grunnen er hovedsakelig at 

færre systemer må tilpasses ved alternativ 1 fordi 

dette alternativet hos mange nettselskap berører en 
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avgrenset del av målerne og 

innsamlingssystemene.25  

Alternativ 2, 3 og 4 forventes å utløse like store 

systemendringskostnader for nettselskapene. Om 

bare én nettkunde per innsamlingssystem krever at 

måleverdiene registres per kvarter vil nettselskapet 

måtte tilpasse tilhørende systemer, med de 

kostnadene det medfører for dem og til slutt alle 

nettkundene til sammen. 

5.4 Tidsmessige virkninger av 

alternativer for innføring av 

kvartersavregning 

Nødvendig tid for alternativer for innføring av 15 

minutters avregningsperiode 

Det siste kriteriet for valg av alternativ for innføring 

av kvartersavregning er i hvilken grad alternativet 

kan gjennomføres innen frister fra EU (senest 2024) 

og foreløpig nordiske frister (desember 2020).  

I Figur 5-3 oppsummerer vi når de nødvendige 

endringene per alternativ tidligst kan forventes å 

fullføres. 

Figur 5-3: Nødvendig tid for alternativer for innføring av 15 minutters avregningsperiode 

 

Kilde: Oslo Economics

Nødvendig tid for alternativ 1 

Alternativ 1 for innføring av kvartersavregning kan 

tidligst innføres i løpet av fjerde kvartal 2020. 

Dette forutsetter at nettselskapene bruker 

eksisterende målertyper/ innsamlingssystemer, og 

ikke igangsetter nye prosjekter for å føre alle 

presisjonsmålere over på nye systemer. 

Dersom nettselskap skal gis mulighet til å ta i bruk 

nyutviklede presisjonsmålere og innsamlings-

systemer, bør fristen tidligst settes til fjerde kvartal 

2021. 

Våre vurderinger av mulige tidsfrister er basert på 

innspill fra nettselskap som er gitt under forutsetning 

av at de i Q1 2019 får en indikasjon fra regulator 

på hvilke krav til kvartersmåling som sannsynligvis 

vil gjelde. Vi presiserer at disse fristene gjenspeiler 

intervjuobjektenes vurdering av tidligst mulige 

frister. Nettselskapene forventer å bruke tilnærmet 

                                                   
25 For enkelte nettselskaper kan det muligens være 
økonomisk å måle alle punkter per kvarter med enhetlige 
innsamlings-, måleverdi- og kundeinformasjonssystem. Disse 

alle relevante ressurser på å få timesmåling og 

Elhub-løsningen på plass frem til sommeren 2019. 

De fleste intervjuobjektene oppgir at det vil være 

hektisk å rekke nevnte frister, og ett nettselskap 

mente at skiftet ville kreve mer tid enn dette. 

Nødvendig tid for øvrige alternativer 

De øvrige alternativene (2, 3 og 4) vil ifølge våre 

intervjuobjekter kreve lenger tid å innføre enn 

alternativ 1. Flaskehalsen vil i disse alternativene 

sannsynligvis være tiden som kreves for å utvide, 

teste og kvalitetssikre den økte kommunikasjons-, 

lagrings- og databehandlingskapasiteten som 

kreves for å håndtere fire til fem ganger så mange 

verdier fra målerne som skal kvartermåles.  

For alternativ 2, der nettkundene gis en rett til å 

måles per kvarter, er det usikkert hvilken frist som 

vil måtte settes for at nettselskapene vil kunne rekke 

å imøtekomme kravet. Grunnen er at det er ukjent 

nettselskapene vil få anledning til det i det foreslåtte 
alternativ 1, dersom Elhub har kapasitet til å håndtere 
kundemengden. 
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hvor mange nettkunder som eventuelt vil kreve at 

deres måleverdier registreres per kvarter. Dersom 

bare én nettkunde som er koblet til et gitt 

innsamlingssystem krever å bli målt per kvarter kan 

det medføre at nettselskapet må sette i gang et IT-

prosjekt for å modifisere hele innsamlingssystemet. 

Det er usikkert når fristen kan settes for alternativ 3 

(ca. 112 000 målere) og alternativ 4 (ca. 

3 070 000 målere). Begge alternativene krever 

omlegging av tilnærmet like mange systemer, men 

det er stor forskjell i behovet for oppgradering av 

kommunikasjons-, lagrings- og 

databehandlingskapasiteten, samt nettselskapenes 

behov for oppfølging fra Elhub. Vi har indikert at 

2022-2023 muligens er tidligst mulig frist for 

alternativ 3 og at 2023-2025 kan være første 

mulige frist for alternativ 4, men dette er usikkert. 

Risikoanalyse: Sannsynlighet for og konsekvens 

av forsinkelser 

I Figur 5-4 vurderer vi sannsynlighet og konsekvens 

av at forsinkelser hos en eller flere aktører i 

måleverdikjeden. 

Figur 5-4: Risikoanalyse per steg i måleverdikjeden 

 

Kilde: Oslo Economics 

Sannsynligheten for at målerskiftet vil bli forsinket i 

et eller annet anlegg er forholdsvis høy. Dersom det 

skjer, vil de berørte punktene måtte profileres innad 

i timen inntil målerne blir skiftet ut. Konsekvensen av 

dette vil være forholdsvis liten: 

• Midlertidig tapt nytte av 15 minutters måling 

(prisinsentiver og fleksibilitet innad i timen) fra 

de berørte punktene.26 

• Midlertidig dårligere profil innad i timen for 

forbrukspunkter i samme område enn det som 

ellers ville vært tilfelle. Målingen og 

profileringen vil imidlertid ikke være dårligere 

enn i dagens situasjon, der alle punkter 

timesavregnes. 

Det er også en viss sannsynlighet for at ett eller 

flere nettselskap vil bli forsinket med å omstille sine 

systemer til å håndtere både kvarters- og 

timesverdier. Konsekvensene av dette vil være av 

tilsvarende type som i tilfelle med manglende 

utskifting av målere, men med større omfang fordi 

flere målere vil være berørt (alle målerne til et 

nettselskap).  

                                                   
26 Herunder midlertidig økt behov for å dekke opp 
ubalanser innad i timen enn det som ellers ville vært tilfelle. 
Behovet for å dekke ubalanser innad i timen vil imidlertid 

Konsekvensen vil blant annet være at nytten av 

kvartersmåling og avregning midlertidig uteblir fra 

målerne hos de berørte nettselskapene. I tillegg kan 

det oppstå ubalanser mellom nettområder hos 

nettselskap som har innført kvartersmåling og 

nettområder hos nettselskap som eventuelt ikke har 

rukket å innføre kvartersmåling. Disse ubalansene 

vil være større enn dersom alle nettselskapene 

hadde gått over til kvartersmåling og avregning 

samtidig. Ubalansene vil imidlertid ikke være større 

enn i dag, der alle nettområder avregnes per time. 

Størrelsen på nyttetapet, herunder den relative 

økningen i ubalanser, samt den reduserte kvaliteten 

på profileringen, avhenger blant annet av hvor 

viktige produksjons- og forbrukspunkter som 

eventuelt ikke blir målt per kvarter, og hvor i nettet 

de er plassert. Jo flere store og variable 

produksjons- og forbrukspunkter som ikke 

kvartermåles, desto større blir det midlertidige 

nyttetapet. 

Hverken forsinkelser i skifte av enkeltmålere, eller 

forsinkelser i omstillingen av systemer hos det 

enkelte nettselskap, må forsinke overgangen til 

ikke være høyere enn i dagens situasjon, der alle punkter 
timesavregnes. 
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kvartersavregning for kraftsystemet som helhet. 

Grunnen er at Elhub uansett vil måtte utvikle 

funksjonalitet for å kunne profilere timesverdier til 

kvartersverdier. Gitt at Elhub har denne 

funksjonaliteten klar i løpet av fjerde kvartal 2020, 

kan i prinsippet mange viktige målere og nett-

selskap være forsinket uten at det forsinker 

overgangen til kvartersavregning for systemet som 

helhet.  

Konsekvensen for innføring av kvartersavregning vil 

være stor dersom Elhub27, de nordiske systemene 

eSett og/eller Fifty forsinkes med overgangen. 

Dersom disse ikke er klare innen norske aktører er 

klare, vil innføringen av 15 minutters 

avregningsperiode måtte utsettes. Det samme vil 

sannsynligvis være tilfelle om svenske aktører ikke 

er klare, ettersom disse er sentrale for nordiske 

kraftmarkedet og for systemer som Fifty. 

Hvis Norge, Finland eller Danmark forsinkes kan 

dette føre til en kombinasjon av to mulige utfall: 

• Innføringen av kvartersavregning blir utsatt for 

alle, og/eller at 

• eSett og muligens også andre felles systemer 

må modifiseres for å håndtere både kvarters- 

og timesavregning, med de ekstrakostnadene 

det kan medføre.  

5.5 Samlet vurdering av hvordan og 

når kvartersavregning bør innføres 

Sammenligning av alternativene 

Vi har vurdert alternativene for innføring av 15 

minutters avregningsperiode etter tre kriterier: 

1. Høyest mulig nytte 

2. Lavest mulig kostnad, og  

3. Tidsnok innføring 

                                                   
27 Finske aktører planlegger å la eSett håndtere 
profileringen fra times- til kvartersverdier i en 
overgangsperiode inntil deres Datahub er klar (planlagt 
april 2019). Dette vurderes ikke å være en egnet løsning i 

For å oppnå den fulle nytten av en overgang til 15 

minutters avregningsperiode, må alle aktører måles 

per kvarter og dermed gis prissignaler per kvarter 

(Empower, 2018). Nyttekriteriet isolert tilsier derfor 

at alternativ 4 bør velges (15 min. måling av alle 

målere). Forskjellen i nytte mellom alternativ 4 og 

de andre alternativene vurderes imidlertid å være 

begrenset i dag og våre intervjuobjekter vurderer 

at en stor del av nytten av kvartersavregning vil 

oppnås ved å måle all produksjon, all utveksling og 

forbruk ≥1000V (alternativ 1). Ettersom bruken av 

styrbare apparater og styringsløsninger øker i 

fremtiden, forventer vi at mindre forbrukere vil 

kunne tilby stadig mer fleksibilitet, også innad i 

timen. I et slikt fremtidsscenario vil mernytten av å 

måle disse per kvarter (alternativ 4) øke. 

Alternativ 1 berører bare 6 000 punkter i Norge 

og scorer klart best på både kostnads- og 

tidskriteriet. Sammenlignet med alternativ 2, 3 og 4 

vil nettselskapene vil spare vesentlige kostnader til 

utbedring av kommunikasjon, datalagring og 

databehandling, og vil ha muligheten til å tilpasse 

færre systemer. 

Anbefalt alternativ 

Vår samlede vurdering er at det mest egnede 

alternativet for innføring av en 15 minutters 

avregningsperiode kun skal omfatte produksjon og 

utveksling, samt forbruk ≥1000V (alternativ 1). Det 

kan gis mulighet til at nettselskaper som ønsker å 

stille om flere forbruksmålere gis adgang til dette, 

gitt at Elhub har kapasitet til å motta måleverdier 

også fra disse. Forbrukspunkter <1000V kan 

profilavregnes innad i timen. Kunder <1000V som 

ønsker å tilby sin fleksibilitet vil muligens kunne 

gjøre dette i form av blokkbud over hele timer. 

 

Norge ettersom den norske datahuben (Elhub) på det 
tidspunktet vil være i drift og da skal være kilden til 
kraftdata i Norge. 
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Figur 5-5: Samlet vurdering av hvordan og når 15 minutters avregningsperiode bør innføres 

 

Kilde: Oslo Economics

Det bør etter vår vurdering ikke gis en rett til 

nettkunder som ønsker å bli målt per kvarter 

(alternativ 2). En rett for den enkelte nettkunde vil 

være en plikt for nettselskap og Elhub, og 

kostnadene det medfører vil til slutt måtte dekkes 

av alle (andre) nettkunder. For nettselskapet kan 

det å innføre kvartersmåling av bare én ekstra 

måler av en viss type medføre stor ressursbruk 

knyttet til omstilling av innsamlingssystemer og 

kundeinformasjonssystemer. Også for Elhub kan et 

usikkert omfang av antall kunder som skal måles 

per kvarter medføre betydelige ekstrakostnader. 

Fordi nettselskapene har begrensede ressurser med 

relevant kompetanse til å oppgradere målere og 

systemer kan en rett til å bli målt per kvarter føre 

til at det tar lenger tid å få 15 minutters avregning 

av de viktigste punktene.  

Tidligst mulige frist for innføring av anbefalt 

alternativ 

Om NVE vil maksimere sannsynligheten for at 

kvartersavregning kan innføres raskest mulig, kan 

fristen settes til fjerde kvartal 2020. En så tidlig frist 

kan imidlertid bety at nettselskapene kun med stor 

tidsrisiko vil kunne benytte seg av ny målerteknologi 

og/eller ikke vil kunne føre alle nye målere over på 

nye innsamlingssystemer. Konsekvensen av dette 

kan være høyere kostnader knyttet til overgang og 

drift enn det som kan være mulig å oppnå med en 

senere frist. 

Videre vil det være risiko for at Elhub og/eller 

flere nettselskap ikke vil rekke å omstille sine 

systemer innen fristen. Dersom Elhub blir forsinket vil 

sannsynligvis hele omstillingen til kvartersavregning 

måtte utsettes inntil de får sin løsning på plass. 

Dersom enkelte nettselskap blir forsinket vil det 

sannsynligvis kun medføre at deler av nytten av 15 

minutters avregningsperiode uteblir midlertidig inntil 

de berørte kundene blir målt per kvarter. 

Om nettselskapene skal ha frihet til å organisere 

målerskifte og kobling til innsamlingssystemer på 

ulike måter, er vår vurdering at fristen tidligst bør 

settes til fjerde kvartal 2021. En slik frist vil også 

redusere risikoen for forsinkelser i andre deler av 

måleverdikjeden. Fordelene av en senere overgang 

(fjerde kvartal 2021), bør vurderes opp mot nytten 

av en tidlig innføring av 15 minutters avregnings-

periode og sees i sammenheng med den foreløpige 

nordiske ambisjonen om at kvartersavregning skal 

innføres innen utgangen av 2020. 

Våre vurderinger av mulige tidsfrister er basert på 

innspill fra nettselskap som er gitt under forutsetning 

av at de i første kvartal 2019 får en indikasjon fra 

regulator på hvilke krav til kvartersmåling som 

sannsynligvis vil gjelde. 

Anbefalinger for oppfølgingen av nettselskap 

Nytten av 15 minutters avregning tilfaller i liten 

grad nettselskapene. Det er derfor nødvendig å 

sikre at disse har insentiver til å nå frister for 

innføringen. Kontroll av at produksjons- og 

utvekslingspunkter måles per kvarter kan gjøres ved 

hjelp av Elhub. Dersom 1000V velges som grense 

for forbrukspunkter som skal måles per kvarter, kan 

dette ikke kontrolleres automatisk, ettersom 

spenning ikke er en variabel i Elhub. Oppfølging av 

forbrukspunkter kan gjøres ved siden av Elhub ved 

å stille krav til nettselskapenes rapportering, samt 

gi klageadgang til kunder. I tillegg kan det gjøres 

risikobaserte stikkprøver ved å undersøke punkter i 

Elhub med høy forventet effekt/energibruk som ikke 

måles per kvarter. 

For å gi bransjen så lang tid som mulig til 

omstillingen bør NVE så tidlig som mulig gi tydelig 

signal om hvordan innføringen skal skje og hvilke 

frister som vil gjelde. Dersom andre deler av 

målerverdikjeden (f. eks. Elhub, eSett eller andre 
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viktige nordiske aktører) viser seg å ikke bli klare til 

planlagt tid, bør fristen til norske aktører utsettes 

for å muliggjøre en mest mulig økonomisk innføring 

av 15 minutters avregningsperiode. 

Mulig fremtidig utvidelse av antall punkter som 

måles per kvarter 

En fordel med alternativ 1 er at det kan være et 

skritt mot måling av flere punkter per kvarter, 

dersom dette vurderes som hensiktsmessig ved et 

senere tidspunkt, se Figur 5-6.  

Etter innføringen av alternativ 1 vil nettselskap, 

Elhub, eSett, Fifty, transmisjonsnettoperatører og 

markedsaktører ha erfaring med og systemer for 

kvartersmåling og -avregning. Med et slikt 
utgangspunkt vil en eventuell utvidelse av 
kvartersmåling til mindre forbrukspunkter 
(alternativ 2, 3 eller 4) sannsynligvis være 
forbundet med mindre tids- og kostnadsrisiko. 

 

Figur 5-6: Mulig fremtidig utvidelse av antall punkter som måles per kvarter 

 

Kilde: Oslo Economics. Dersom det i fremtiden vedtas å måle alle punkter per kvarter har Elhub antydet at det kan være hensiktsmessig 

at dette innføres gradvis, ett nettselskap, eller en gruppe nettselskap, av gangen. På den måten kan Elhub følge opp overgangen til 

hvert nettselskap på en tettere og mer kostnadseffektiv måte. 
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