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Hva kan du lære fra andre?



Kort om kraftbransjen
• Den første el-installasjonen i Norge var ved 

Lisleby Brug i Fredrikstad i 1877, brukt til 
belysning;

• I den tidlige fasen av elektrifiseringen ble det 
etablert mange kraftlag som skaffet strøm til en 
by eller et tettsted;

• Etter hvert ble nettverkene kobles sammen og 
det ble nødvendig å overføre strøm over lange 
avstander. De store vannkraftressursene ligger i 
vest, ikke i øst.

• Den første store samkjøringen kom med 
Norekraftverket i 1928. Derfra ble 200 MW 
overført over en 132 kV linje til Oslo og en til 
Grenland.

Blåtrikk 195 ved den elektiske dampsentral (kraftstasjon) 
til Kristiania Elektriske Sporvei rundt 1910-1915.



Deregulering av kraftmarkedet
• Energiloven trer i kraft i 1. januar 1991;
• Norge var det tredje landet som deregulerte, etter 

Storbritannia under Margaret (Maggie) Thatcher 
og Chile under militærdiktatoren Pinochet;

• Noen konsekvenser av dereguleringen :
• Fritt valg av kraftleverandør;

• Integrerte kraftselskap ble splittet i monopolvirksomhet 
og konkurranseutsatt virksomhet;

• Kraftbørsen Statnett Marked (nå Nord Pool Spot);

• Et sett med markeder for regulerkraft;

• Mange nye roller, som kraftleverandør, balanseansvarlig 
målepunktadministrator, nettilknytningstilbyder, 
måledatainnsamler, systemoperatør, etc. Oslo Sporveier - Trikk motorvogn 17

(fra 1899, ombygget 1918)



Noen tall

• Det er 164 nettselskap, 208 kraftleverandører og 
109 balanseansvarlige i Norge som alle 
kommuniserer med all;

• Det var 550 800 leverandørskifter i 2017;

• Hvert døgn overføres timeforbruk fra 2,5 millioner 
målepunkter fra 158 nettselskap til Elhub og videre 
til 206 kraftleverandører;

• 360 aktører fra 20 land handler på NordPool;

• Norge har tilkobling til naboland via 
vekselstrømledninger (Sverige, Finland og Russland) 
og likestrømkabler (Jylland og Nederland). Det 
planlegges ytterligere kabelforbindelser til Tyskland, 
England og Skottland.



Standardisering av meldingsutveksling
• Statnett marked starter EDI-prosjekt 1993

• Norge og Sverige starter samarbeid om 
utveksling av måledata (MSCONS) 1994

• Ediel Nordisk Forum etableres 1995

• NVE stiller krav om bruk av MSCONS for måledata 1998

• NVE stiller krav om PRODAT for leverandørskifter 1999

• ETSO/TF-EDI 2001

• ebIX ®, EFET og ENTSO-E Harmonisert Europeisk 
rollemodell 2002

• ebIX® etableres 2003

• ENTSO-E starter prosjekt for å benytte IEC/CIM
som basis for meldingsutveksling 2008



ebIX ®, EFET og ENTSO-E harmonisert rollemodell



ebIX ®, EFET og ENTSO-E harmonisert rollemodell
Semantikk, definisjoner og ansvar 

RollerDomener

Ansvar



UN/CEFACT Modelling Methodology (UMM)
En lagdelt modelleringsprosess:

1. Business Requirements View (BRV)- BRS

2. Business Choreography View (BCV)
3. Business Information View (BIV)

BIM



Business Requirement Specification

• BRS lages av bransjeeksperter 
sammen med modellerere;

• Beskriver prosess(er) og datainnhold 
i et forståelig språk;

• Kravene lages uavhengig av syntaks 
og implementeringsstandard:

• BRS (prosessmodeller) er mer stabile 
enn teknikken (syntaks).

Basert på UMM (BRV)



Business Information Model

• BIM lages av modellerere til bruk av de 
som skal implementere;

• Bygger så langt som mulig på 
eksisterende standarder som 
UN/CEFACT CCL eller IEC/CIM;

• Må kunne tilpasses nasjonale krav;
• Utvekslingsformater, som XML, 

genereres fra informasjonsmodeller.

Basert på UMM (BCV og BIV)



Identifikasjonssystemer
• Bruk et pålitelig og unikt identifikasjons-

system for identifisering av objekter:
• Et identifikasjonsnummer skal ikke ha noen 

annen mening enn å identifisere objektet;
• Identifikasjonsnummer skal ikke måtte 

endres som følge av endringer i 
selskapsstruktur;

• Identifikasjonsnummer som håndteres 
manuelt bør inneholde et kontrollsiffer som 
en forsikring mot feilregistrering.





Fem ting du kan lære av kraftbransjen

1. Identifiser hva dere mener
2. Bygg på eksisterende standarder
3. Lag modeller uten utløpsdato
4. Harmoniser arbeidsformene
5. Bruk et pålitelig og unikt system 

for identifisering av objekter

(som også er viktige for API-økonomien)

https://www.tu.no/deltav/samhandling/annonse-fem-ting-du-kan-laere-av-kraftbransjen/440398
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