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Innspill til RME høringsdokument 2/2020 – konsepthøring 
15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen og 
forslag til endringer i avregningsforskriften 
 

1. Innledning og oppsummering 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår i høringsdokument 2/2020 konsept for 
overgang til 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen og endringer i funksjons- og 
sikkerhetskrav i AMS. 

Tensio er positiv til innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen og de 
avgrensninger som foreslås. Det er fornuftig å innføre separate funksjonskrav for høyspent 
AMS og funksjonskravene som foreslås støttes av Tensio. Tensio er også prinsipielt enig i de 
sikkerhetskravene som foreslås. Men kravene som stilles er krevende å innfri og de vil utløse 
betydelige endringer i målerparken og sentralsystemet. Dette gjelder særskilt for høyspent 
AMS. 

Tensio mener det er usikkert om kravene som foreslås kan innfris innenfor skissert tidsplan. 
For å kunne gi mer presise tilbakemeldinger må Tensio gjennomføre et betydelig 
kartleggings- og analysearbeid i samarbeid med kompetansemiljøer hos system- og 
tjenesteleverandørene. Slike vurderinger kan samarbeides om og utføres i dialog med RME 
og bransjen for øvrig. Før kravspesifikasjonene besluttes og tidslinjen fastsettes anbefaler 
Tensio at det settes av tid til dette arbeidet. Tensio er tilgjengelig for et møte der våre 
synspunkter kan utdypes. 

 

2. Kommentarer til del A – 15 minutters balanseavregning 

I del A av høringsdokumentet beskrives konsept for innføring av 15 minutters tidsoppløsning 
i balanseavregningen. Det er skissert en tidsløype med tre steg hvor full overgang til 15 
minutters tidsoppløsning i balanseavregningen skal skje innen annet kvartal 2023. Tensio 
tror det vil være mulig å nå fristen som foreslås selv omfanget av endringer som kreves enda 
ikke er kartlagt. 
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Fristene for innføringen av sikkerhetskravene er Tensio mer usikker på. Tensio mener at 15 
minutters oppløsning i balanseavregningen kan innføres før eller uten at alle 
sikkerhetskravene er innfridd. Dette gjelder spesielt for sikkerhetskrav i høyspent AMS. 
Sikkerhetskravene bør ikke stå i veien eller forsinke overgangen til 15 minutters 
tidsoppløsning i balanseavregningen. 

 

Avgrensningen som foreslås på hvilke målepunkter som skal overføres til 15 minutters 
innsamling og hvilke som skal forbli på 60 minutter støttes. Det betyr at nettselskapene må 
ha funksjonalitet i AMS for å kunne håndtere både 15 og 60 minutters måleperiode samtidig. 
På sikt bør alle verdier samles inn med 15 minutters tidsoppløsning. Det er derfor positivt at 
nettselskapene kan velge å samle inn flere verdier med 15 minutters oppløsning frivillig. 

 

3 Kommentarer til del B – funksjons og sikkerhetskrav 

Tensio støtter RMEs forslag til funksjonskrav for høyspent og lavspent AMS. For lavspent 
AMS bes RME fullføre diskusjonen av funksjonskrav knyttet til sending og mottak av 
kraftpriser og tariffer i dagens § 4-2 bokstav f) med å slette denne bestemmelsen. Denne 
funksjonen henger sammen med «display-bestemmelsen» som foreslås slettet (endret) i § 4-
4. AMS er ikke egnet til å formidle pris- og tariffinformasjon eller annen type markedsdata til 
forbruker og da bør dette funksjonskravet slettes. 

 

Sikkerhetskravene som foreslås innført er omfattende og vil utløse betydelige endringer i 
AMS. Dette vil gjelde både for målerparken og sentralsystemer. Tensio er usikker på om 
kravene kan innføres innenfor den foreslåtte tidsrammen. For lavspent AMS vil målerparken 
allerede i stor grad tilfredsstille de foreslåtte kravene. Vi antar at de tilpasninger som må 
gjøres vil begrense seg til endringer/modifikasjoner av sentralsystemet til Valider/Tensio. 
Omfanget av nødvendige tiltak og endringer er likevel usikkert inntil nødvendig kartleggings- 
og analysearbeid er gjennomført. 

For høyspent AMS kan det være nødvendig å skille på to ulike tilnærminger på 
sikkerhetsnivå: 

 

Løsning med ende til ende kryptering  

Moderne sikkerhetsarkitektur for elmålere er utviklet som en følge av arbeidet i M441 
og er standardisert i IEC 62056 (DLMS COSEM suiten).  DLMS User Association  
https://www.dlms.com/ har med basis med basis i IEC 62056 utarbeidet mer detaljerte 
beskrivelse av dette. White paper «Security in DLMS» kan lastes ned her: 
https://www.dlms.com/files/DLMS-White-Paper-Security_November_2019.pdf  Det er ikke 
kjent at det er utviklet andre seriøse / standardiserte løsninger for å gjennomføre god 
informasjonssikkerhet i elmålere. 

 

https://www.dlms.com/
https://www.dlms.com/files/DLMS-White-Paper-Security_November_2019.pdf
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Løsning uten ende til ende kryptering 

Her benyttes standard IT-sikkerhet i kommunikasjon fra HES til kommunikasjonsmodul og 
videre usikret seriell kommunikasjon fra kommunikasjonsmodul til elmåler. Aksess til alle 
målerens grensesnitt er normalt beskyttet med passord. Dette er en sikkerhet som benyttes i 
de fleste løsningene som tilbys i markedet for HS AMI. For at en slik løsning skal kunne 
godtas bør en ha skallsikring i form av adgangskontroll til elmåler. Dette er normalt greit å 
oppnå i kraft- og trafostasjoner men ikke like enkelt å oppnå på høyspent sluttbrukere der 
måler er plassert i kundens anlegg. Her har nettselskap mindre styring på hvem som har 
adgang. Her kan en tenke seg at grensesnitt på måler beskyttes ved å avgrense tilgangen til 
måler. Dette kan for eksempel gjøres ved å låse målerskapet for å gjøre det vanskeligere å 
kompromittere informasjonssikkerheten i AMS.  

De fleste leverandørene av presisjonsmålere på det det norske markedet kan ikke per i dag 
tilby målere med DLMS High Level Security som muliggjør ende til ende kryptering. Det er 
ikke unaturlig at sikkerhetskravene til målere og målersystemet ses på helhetlig og 
formuleres helhetlig. Men det må samtidig erkjennes at moderne sikkerhetsarkitektur for 
AMS er utviklet for LS målere. På sikt vil ende til ende kryptering trolig være en helhetlig 
standard som kan tas i bruk også for HS AMS. 

Fristen for innfrielse av kravene og rekkefølgen på disse bør vurderes mer konkret når 
behovet og kompleksiteten i endringsoppgavene er nærmere kartlagt. Tensio tror det er lett å 
undervurdere både omfanget og kompleksiteten av tiltakene så lenge dette arbeidet ikke er 
gjort.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Vegard Strand– leder økonomiske analyser og rammevilkår, Tensio AS 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner. 


