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RME Høringsdokument nr . 2/ 2020

Agder Energi Nett (AEN) viser t il RM E høringsdokument nr. 2/ 2020.

AEN st øtt e r forslaget t il hvordan RM E pnsker a innf re 15 minutt ers t idsoppløsning i

balanseav regningen.

AEN støt t er også forslagene t il endringene i avregningsforskrift en.

I den følgende beskriver AEN hvo rdan våre syst emer håndterer 15 minut t ers t idsoppløsning.

• Dagens høyspent målere logges hvert 5. m inut t . Fra de nyeste målere hent es verdier hvert 5.

minutt av det sent rale systemet Converge, mens fra de «eldre» høyspent målerne hent es 5

minutt sverdie r hvert 15. min (de 3 siste målerstander). AIie høyspent målerne er fra

leverandøren CEW E.

• Converge er satt opp til a send e en målerstand pr 15 minutt t il Quant . Quant beregner

de lt averdien (pr i dag 60 minutt er dvs t imeverdi) og sender denne energiverdien t il Brady. 15

m inutt ers verd ier er t est et levert fra Quant t il Brady, og testene v iser at det f ungerer med 15

m inutt ers verdier.

• Fra Brady t il Elhub er 15 minutt ers verd ier ikke t estet . M ulighet for t est eksist ere ikke mot

Elhub. Elhub har ingen kj ent endepunkt a t est e mot .

AEN mener at Del A i høringsut kastet kan oppfylles allerede hos AEN.

AEN ser ikke noe problem med a klare dett e innenfor fr ist en. Vi har dett e i test i dag og tar sikte pa a

få det i prod uksjon i løpet av høst en (innen 01.01.21). Videre er det da klart til a st art e a bygge opp

aktøren vår med 15 min. t idsserier og f å balanse pr net tavre gning somr de, bygge opp nye sett med

kont roller, utvalg og beregninger pr akt r . Det inne baerer en god del j obb, da det t e ma gir e s bade i

t est basen og så i prod basen.

Plan:

• Måling i prodbasen: 01.08.2020-01.01.2021

• Oppbygging av balanseavregningen i t est basen: 01.01.2021-01.07.2021

• Oppbygging av balanseavregningen i pro dbasen: 01.08.2021-01.01.2022
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• Parallellkjøring internt 01.01.2022-01.07.2022

• Oversending t il Elhub st artes. Parallellkjøres frem t il Go-live andre kvartal 2023

I den følgende beskriver AEN hvordan våre systemer håndterer forslagene t il funksjons- og

sikkerhetskrav.

Funksj onskrav:

• Pkt . 6.5.1 endring i §4.2 f ) AMS skal kunne sende og mott a informasjon om kraft priser og

tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal, og bør slett es fra forskrift en. Int ernett

eller andre «kommunikasjonsveier» er bedre egnet for denne type informasjon.

Dagens måleutstyr fra Kamst rup ivaretar ikke dett e punkt et , men t idligere har man vurdert

kravet ti l agjelde andre kommunikasjonsløsninger.

• Pkt . 6.6.1 endre §4.3 b)  I  målepunkt for slutt brukere i høyspenningsanlegg, skal AMS ha et

grensesnit t som legger t il rett e for kommunikasjon med ekst ernt ut styr basert på åpne

st andarder.

AEN har valgt SO som standardisert grensesnitt .

AEN mener at alle funksjonskrav i forskrift oppfylles med dagens maleutstyr - med unnt ak av §4.2 f .

Sikkerhetskrav:

• Pkt . 6.9.l endring t il §4.6 a) Enheter og brukere som skal kommunisere t il eller i AMS, må

godkjennes i AMS av nett selskapet eller nett selskapets leverandør før de får t i lgang.

Kamst rup har oversikt pr i dag - ikke AEN.

• Pkt . 6.9.l endring t il §4 .6 b) Enhver endring av programvare og konfigurasjon av dat aprogram

i AMS skal kunne spores t ilbake t il bruker, t idspunkt og endringen som ble gjort .

Sporing og historikk av endringer i systemet bør bli bedre enn dagens løsning er.

• Pkt . 6.9.l endring t il §4 .6 c) Kommunikasjon i nettverket mellom AMS-måler og sent ralsystem

skal være beskytt et med ende-t il-ende-kryptering. Ved bruk av et eget dat anettverk, stengt

for uvedkommende, kan kravet om ende-t il-ende-kryptering fravikes.

I AEN sin løsning har man krypt ert kommunikasjon fram t il 4G-router og et hernet-svitsj

/ st amnett -svit sj . Kommunikasj onen mellom måler og 4G-rout er og st amnett -svitsj anses som

et eget datanettverk som er plassert slik at uvedkommende ikke får t ilgang. Dett e kravet er

derfor også ivaretat t.

AEN mener at alle sikkerhetskrav i forskrift en ivaretas i dagens løsning, men det er behov for afa

bedre kont roll på enheter og brukere, samt sporing og historikk på endringer i systemene.
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