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Invitasjon til informasjonsmøte om Statnetts Autofosprosjekt 

Systemansvarlig inviterer med dette til informasjonsmøte om Autofos, se vedlagte program. 

Autofos er et IT-prosjekt for å utvikle en løsning for automatisk datautvekslingsløsning av 
anleggsdata mellom konsesjonærer og Statnetts kraftsystemdatabase Fosweb. Løsningen vil bety 
at de selskapene som kobler seg på løsningen kan unngå å manuelt registrere samme 
anleggsdata både i egne kildesystemer og i Fosweb. Effekter av dette er spart arbeidstid og 
høyere datakvalitet. 

Løsningen baseres på CIM-standarden som informasjonsgrensesnitt og ECP som 
informasjonsbærer, og tilpasses parameterlistene NVE har vedtatt for Fosweb. Løsningen utgjør 
en stor del av informasjonsmodellen som utvikles i bransjeinitiativet DIGIN og er derfor et viktig 
skritt mot en standardisert og digitalisert norsk kraftbransje. En slik standardisering og utvikling av 
løsningen vil også forenkle de lovpålagte informasjonsutvekslingskravene gitt av NVE og bidra til 
kompetanseheving hos konsesjonærer som deltar i løsningen. 

Prosjektet startet for alvor i august 2018 og utviklingsfasen skal etter planen ferdigstilles primo 
2020. Løsningen er i første omgang rettet mot nettkomponenter. Det er en målsetting at løsningen 
også på sikt skal kunne ivareta datautveksling for komponentdata i produksjonsanlegg. Prosjektet 
planlegger også å legge til andre verdiøkende tjenester i Autofos, som for eksempel eksport av 
nettmodeller i CIM-format. 

Vi ønsker å informere om prosjektet og åpne for å få flere med inn i implementering og bruk av 
løsningen. 

Er du interessert i å delta meld deg på ved å sende en bekreftelse til fos@statnett.no, med teksten 
"Påmelding Autofosseminar", innen 18.11.2019. For eventuelle avklarende spørsmål om 
arrangementet kontakt Hans Olav Ween, 909 84 381. Det er ingen deltakeravgift, men det kan 
forekomme plassbegrensninger – vær tidlig ute med din påmelding! 

Vel møtt! 
Med vennlig hilsen   

 

Gunnar G. Løvås 
Konserndirektør System og Marked 

Statnett SF 
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Informasjonsmøte om Autofos 
Dato: 4.12.2019 
Tid: 14:00 – 18:00 (lett servering) 
Sted: Britannia Hotel - Trondheim 
 

 

Agenda 
14:00 – 14:15 Velkommen v/ Gunnar Løvås 

Hvorfor datautveksling og hvorfor Autofos? 
 

14:15 – 14:45 Status arbeidet med Autofos v/Magnus Tennøe – prosjektleder 
 
14:45 – 15:45 Erfaringer fra deltakerne i prosjektet – hva har vi lært, hvilke nytteverdier ser vi? 

 Glitre v/ Arne Marius Hallum-Telneset 
 Statnett v/ Kjetil Fineidet 
 Powel v/ TBA 

 
15:45 – 16:05 Autofos - en viktig byggekloss i bransjens digitale initiativ - DIGIN? 

v/Kristin Reitan Energi Norge 
 

16:05 – 16:20 Pause 
 

16:20 – 16:50 Hva må selskapene selv gjøre for å kunne ta i bruk løsningen? v/ Magnus Tennøe 
 
16:50 – 17:10 Er det noen forpliktelser for å delta i løsningen? v/Hans Olav Ween 
  
17:10 – 17:45 Oppklarende spørsmål og diskusjon 
 
17:45 – 18:00 Oppsummering, avslutning og vel hjem v/Gunnar Løvås 


