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Om denne brukerveiledningen

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Denne brukerveiledningen beskriver de viktigste og mest brukte funksjonene i Fosweb for rapportering av
kraftsystemdata. Veiledningen retter seg kun mot håndtering av selve løsningen, ikke de konkrete parameterne som skal
rapporteres. Se www.statnett.no/Fosweb for mer informasjon om sistnevnte, samt de to andre Fosweb-modulene
Driftsstans og FASIT-rapportering.

•

På www.statnett.no/Fosweb-Kraftsystemdata finnes mye nyttig informasjon og ofte stilte spørsmål om pålogging og opprettelse av brukere,
parameterveiledere, flere brukerveiledere og mye annet. Dersom det er noe du ikke får svar på i denne brukerveiledningen kan det derfor
være lurt å ta en titt der. Står du fortsatt igjen med spørsmål kan systemansvarlig kontaktes på fos@statnett.no.

•

Et viktig tilskudd til denne brukerveiledningen er parameterveiledere. Disse inneholder utfyllende beskrivelser av alle parametere som skal
rapporteres, samt eventuelt hvilken dokumentasjon som kreves. Parameterveilederne kan lastes ned fra www.statnett.no/FoswebKraftsystemdata eller direkte fra Fosweb. Se veiledning for sistnevnte her.

•

Brukerveiledningen kan leses fra start til slutt, eller brukes som et oppslagsverk for veiledning til konkrete funksjoner i Fosweb. Du finner linker
til innholdsoversikten og til en kort oversikt over rapporteringsprosessen i høyre hjørne på alle påfølgende sider i denne veiledningen.

•

Når veiledningen beskriver en rekke handlinger som skal gjøres, er disse nummerert med røde tall, 1 , 2 , 3 osv, i den
rekkefølgen handlingene bør utføres. Vær derfor oppmerksom på disse tallene og tilhørende fet rød tekst, som beskriver selve handlingen.
Se også etter informasjonssymbolet
brukerfeil.

Fremtiden er elektrisk

i

for tips og nyttig informasjon, samt trekantsymbolet
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Introduksjon til Fosweb
Fosweb er kontaktpunktet mellom konsesjonærer og Statnett (systemansvarlig). Fosweb brukes til rapportering av kraftsystemdata,
feil/driftsforstyrrelser (FASIT), og driftsstans. Disse tre hovedområdene er representert i tre moduler i Fosweb, tilgjengelig via Foswebs
hovedmeny. Denne brukerveiledningen dreier seg kun om modulen Kraftsystemdata. Se www.statnett.no/Fosweb for informasjon om de
andre modulene.

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Kraftsystemdata i Fosweb brukes direkte av driftssentralene, i analyser og av NVE. Alle selskap
må løpende legge inn og oppdatere data om sine rapporteringspliktige anlegg og komponenter.
Kompletthet og nøyaktighet er avgjørende for datakvaliteten og har nytteverdi for alle parter.
Logg på Fosweb
Rapporteringsplikt og ansvar
• Konsesjonærens rapporteringsplikt til systemansvarlig er regulert av Forskrift om systemansvaret (fos) §14a. Se §14a i Forskrift om systemansvaret (Lovdata)
• Konsesjonæren er den aktøren som eier og har konsesjon for anlegget. Det er konsesjonæren som har ansvaret for innrapporteringen i Fosweb, og for å holde
oversikt over at data for rapporteringspliktige anlegg til enhver tid er oppdatert der.
• På www.statnett.no/Fosweb-Kraftsystemdata finnes mer informasjon som kan være nyttig sammen med denne brukerveiledningen, blant annet:
• En liste over hvilke anlegg som er rapporteringspliktige
• Parameterveiledere (oversikt og utfyllende beskrivelser av rapporteringspliktige parametere) for alle anleggstyper
Frister for innrapportering
• Generelt gjelder at nytt anlegg eller endringer i eksisterende anlegg skal rapporteres i Fosweb innen fire uker før idriftsettelse (første spenningssetting).
• I forbindelse med etablering av kraftsystemdatabasen i Fosweb ble alle konsesjonærer pålagt å kvalitetssikre og komplettere data for eksisterende anlegg. Den siste
opprinnelige fristen for denne innrapporteringen var i mai 2018. I mars 2019 sendte NVE ut varsel om tvangsmulkt til selskaper som fortsatt ikke hadde fullført denne
oppgaven.
Systemansvarliges rolle
• Ingen anlegg eller data blir gjeldende i Fosweb før disse er godkjent av systemansvarlig. Innrapportering av anleggsdata kan dermed heller ikke anses å være fullført
fra konsesjonærens side før en slik godkjenning foreligger.
• Saksbehandler hos systemansvarlig foretar en kvalitetssikring av innmeldte data og kan kreve at endringer utføres for godkjenning foreligger. Slike vurderinger foregår
i dialog med involvert konsesjonær, fortrinnsvis via meldingstjenesten i Fosweb.
Fremtiden er elektrisk
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Oppbygning av Fosweb
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Organisering av anleggsdatabasen
I Fosweb er alle objekter knyttet til ett av to hovedobjekter:
• Stasjon
• Overføring

Stasjon A

Overføring A-B

Stasjon B

Underobjekter A

Underobjekter
A-B

Under
Objekter B

På www.statnett.no/FoswebKraftsystemdata finnes mer informasjon
om hoved- og underobjektene.
Se liste over rapporteringspliktige
anlegg, samt parameterveiledere for alle
objekttyper.

I Stasjonen er underobjektene er organisert som følger:
• En stasjon består av én eller flere understasjoner (for eksempel transformatorstasjon
eller kraftstasjon)
• De øvrige komponentene er knyttet direkte til stasjonen, eller indirekte via de ulike feltene

I Overføringen er underobjektene er organisert som følger:
• Overføringen knytter seg til én stasjon i hver ende, gjennom de riktige feltene i de
respektive stasjonene.
• De øvrige komponentene i en overføring er ledningssegmenter (luftline eller kabel).

Stasjon A

Understasjon

Overføring A-B

Til
stasjon B
Anlegg for
nullpunktsjording

Felt

Kompenserings
anlegg

Produksjons
anlegg

Endepunkts
komponenter

Ledningssegmenter

Transformatorer
Samleskinner

Fremtiden er elektrisk
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Startsiden
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Begreper og definisjoner
•

Startsiden kan alltid nås ved å klikke på "Statnett"-logoen øverst til venstre
Modul

Informasjonstavle brukt av systemansvarlig
til å formidle viktig informasjon (bla. om
planlagte nedetider o.l.)

Innlogget bruker

Hovedmeny

Innlogget selskap

Toppmeny
Redigeringsmodus
aktivt/ikke aktivt
Skifte mellom visning av
planlagte og gjeldende
objekter

Oppgaveliste

Meldingsinnboks for
kommunikasjon med
systemansvarlig

Fremtiden er elektrisk

6

Sted, dato

Åpen informasjon / Public information

Generelle tips og triks til Fosweb
i

i

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Navigering i anleggsdatabasen:
Alle objekter i Foswebs anleggsdatabase (modulen Kraftsystemdata) kan
finnes på én av to måter:
•

Via sitt tilknyttede hovedobjekt (stasjon eller overføring)

•

Via listevisningen for objekttypen
(eks. for objekttypen endepunktskomponent)

Laste ned parameterveiledere:
For alle objekttyper som skal rapporteres i Fosweb finnes parameterveiledere.
Disse inneholder utfyllende beskrivelser av alle parametere som skal rapporteres,
samt eventuelt hvilken dokumentasjon som kreves. Parameterveilederne er viktige
tilskudd til denne brukerveiledningen, som kun dekker bruk av
innrapporteringsløsningen, ikke selve dataene som skal rapporteres.
Parameterveileder for en gitt objekttype kan lastes ned fra listevisningen for
objekttypen. Klikk på "Last ned veiledere". Eksempel er vist for objekttypen
endepunktskomponent.

i

Kvalitetssikret-flagg
I listevisningen for en objekttype finnes kolonnen "Kvalitetssikret". Denne refererer til kvalitetssikring av
eksisterende anlegg, en jobb alle konsesjonærer ble pålagt å gjøre ifm etableringen av Fosweb. Ferdig
kvalitetssikrede objekter har en grønn hake, mens objekter uten hake må kvalitetssikres. Dette innebærer
å komplettere data/dokumentasjon for objektet, og å melde inn til systemansvarlig for godkjenning.

Åpen informasjon / Public information

Generelle tips og triks til Fosweb
i

i

i

i

i

Objektstatus:
Et objekt settes med status Under arbeid straks det blir gjort endringer på objektet.
Når alle obligatoriske datafelter er fylt ut og all obligatorisk dokumentasjon er lastet
opp får objektet status Ferdig utfylt. Først da er det mulig å melde inn objektet (se
under), som vil gi objektet status Innmeldt. Et innmeldt objekt avventer godkjenning
fra saksbehandler i systemansvarlig. Når objektet endelig er godkjent, får det status
Gjeldende.

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Dokumentasjon:
Noen objekttyper i Fosweb har krav om dokumentasjon. Dersom en
rød varseltrekant er synlig i fanen "Dokumenter" er det ett eller flere
obligatoriske dokumenter som mangler. Klikk på fanen for å se
hvilke(t).
Infofelt:
De fleste datafelter har en infoknapp. Hold musepekeren over symbolet
for en kort forklaring av parameteren. Referer for øvrig til
parameterveileder for objekttypen.
Obligatorisk felt:
Alle obligatoriske datafelter er merket med stjerne

Åpne alle avsnitt:
De fleste objekter i Fosweb har flere avsnitt som hver inneholder en
mengde datafelter som må fylles ut. Klikk på "Åpne alle avsnitt" for å
vise alle datafeltene samtidig.

Lagre:
Klikk her for å lagre endringene. Lagre ofte så du ikke mister noe.

i

Validér alle data:
Klikk her for å fremheve alle obligatoriske datafelter som mangler utfylling.
Forkast endringer:
Forkast endringene som er gjort siden forrige lagring
Meld inn:
Meld inn objektet når du er ferdig å fylle det ut. Objektet er da klart for
vurdering av en saksbehandler hos systemansvarlig, som vil godkjenne eller
avvise objektet. I det siste tilfelle vil saksbehandler gi tilbakemelding på hvilke
endringer som må gjøres før objektet kan meldes inn på nytt og godkjennes.
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Generelle tips og triks til Fosweb
Meldingstjenesten

i

I Fosweb finnes en meldingstjeneste for kommunikasjon mellom
konsesjonær (eier av anlegg) og systemansvarlig (eier av løsningen
og saksbehandler for anleggsendringer lagt inn av konsesjonær).

Meldingsinnboksen finnes på Foswebs startside. Den inneholder
meldinger som er sendt mellom innlogget konsesjonær og
systemansvarlig. Følg med her for å se om systemansvarlig har
sendt noen nye meldinger, eller gitt svar på dine henvendelser.
For å sende en melding i Fosweb må du opprette en ny meldingstråd
på enten et objekt eller en innmelding. Se etter meldingssymbolet
som finnes på alle objekter og innmeldinger. Klikk på symbolet for å
opprette en ny meldingstråd.

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Åpen informasjon / Public information

Rapportering av anleggsdata
Kortversjon av prosessen
Bruk gjerne denne oppsummeringen som en huskeliste når du skal rapportere kraftsystemdata i
Fosweb. Denne siden inneholder flere lenker til andre sider i dokumentet, men du kan alltid finne
tilbake hit ved å klikke på lenken i høyre hjørne.
1.

Opprett eller velg en innmelding for å kunne utføre endringer

2.

Velg objektet som skal redigeres ved å
a) Finne et eksisterende objekt i databasen (finn veiledning for å redigere eksisterende objekter i innholdsoversikten)
b) Opprette et nytt objekt (finn riktig veiledning via innholdsoversikten)

3.

Fyll ut data ved å
i.
Angi verdier i datafelter
ii.
Evt. laste opp nødvendig dokumentasjon

4.

Klikk på "Lagre" nederst på siden.

5.

Klikk på "Validér alle data" ved siden av "Lagre"-knappen. Dersom noen felter markeres med rødt må disse fylles ut. Dersom en
varseltrekant dukker opp i "Dokumenter"-fanen mangler det noe obligatorisk dokumentasjon. Klikk "Lagre igjen" når disse
justeringene er utført.

6.

Når alle obligatoriske felter er fylt ut må objektet meldes inn. Dette gjøres på én av følgende måter:
a)
Velg "Meld inn nå" i dialogboksen som dukker opp når ferdig utfylt objekt lagres
b)
Klikk på "Meld inn" blant handlingsknappene nederst på siden hvor du har fylt ut data
c)
Navigere til den aktive innmeldingen og velge "Meld inn" i endringsraden til det aktuelle objektet

7.

Dersom data mangler i ett eller flere obligatoriske datafelter eller noe påkrevd dokumentasjon mangler, vil det ikke være mulig å
melde inn objektet. Dersom data av ulike årsaker ikke er tilgjengelig må systemansvarlig kontaktes via meldingstjenesten i Fosweb
eller pr epost fos@statnett.no for å eventuelt gi tillatelse til innmelding av ufullstendige data. Se veiledning til ufullstendig innmelding.

8.

Gjenta punkt 2-6 til alle endringer som er naturlig å samle i samme innmelding, er utført. Navigér til den aktive innmeldingen og
kontroller at alle objekter er meldt inn (har status "Innmeldt").

9.

Avvent eventuelle tilbakemeldinger fra saksbehandler hos systemansvarlig, som kan kreve at endringer gjøres før objektene
godkjennes. Endringer må lagres og meldes inn til en ny behandling hos systemansvarlig.
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Til rapporteringsprosessen
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Åpne for redigering
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Velge eller opprette ny innmelding
En innmelding er en mengde endringer i Fosweb som samlet sendes til behandling hos en
saksbehandler i systemansvarlig. Det er opp til konsesjonæren selv hvordan innmeldingen struktureres,
men mengden endringer bør om mulig ha en logisk sammenheng, for eksempel høre til under samme
tiltak.
•
•

Når du logger på Fosweb vil du automatisk stå i lesemodus. For å gjøre endringer på objekter eller opprette nye, må du gå i
redigeringsmodus ved å velge eller opprette en ny innmelding.
I forbindelse med kvalitetssikring av eksisterende anlegg anbefaler vi at det opprettes én innmelding per stasjon. Kun endringer på
hovedobjektet (stasjonen selv), tilknyttede underobjekter og overføringer ut av stasjonen bør registreres i denne innmeldingen. Opprett
flere innmeldinger dersom du har flere stasjoner (eller tilknyttede objekter) som skal kvalitetssikres.

2
I dialogvinduet som
dukker opp:
Velg en
eksisterende
innmelding
eller
Opprett en ny
innmelding

1

Velg "Åpne for
redigering"

Åpen informasjon / Public information

Åpne for redigering
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Opprette ny innmelding

3•

I dialogboksen for "Opprett ny innmelding" må følgende fylles ut:
• Referansenavn på innmeldingen: Dette blir navnet på innmeldingen og bør
kortfattet beskrive under hvilken fellesnevner endringene inngår
• Referansenummer på fos § 14-vedtak: Her angis referansenummer på fos § 14vedtak for tiltaket som skal omfattes av innmeldingen, dersom et slikt vedtak
foreligger
• Beskrivelse: Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke endringer som inngår i
innmeldingen.
•

4

Du vil nå bli sendt videre til detaljvisningen for din nyopprettede innmelding. Etter hvert som
du gjør endringer i Fosweb med denne innmeldingen aktiv, vil hver endring dukke opp med
en egen rad i innmeldingen, som i eksempelet under.

i

i

Innmeldingsdetaljer

Bruk disse knappene til å filtrere
objekter i innmeldingen på status.
Når du er ferdig med utfyllingen bør
ingen objekter ha status "Under
arbeid".

i

Endringsrader

Rediger innmeldingsdetaljer

Åpen informasjon / Public information

Holde oversikt og navigere i innmeldinger
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen
Hold oversikt over hvilken innmelding som er aktiv:
•

Uansett hvilken side du befinner deg på i kraftsystemdata-modulen, kan du alltid holde oversikt over hvilken innmelding som er aktiv ved å se til linken til høyre under toppmenyen.

•

Dersom du skulle falle ut av redigeringsmodus (for eksempel dersom du åpner en objektlink i et nytt vindu), vil linken
omgjøres til "Åpne for redigering". Klikk på linken for å velge eksisterende innmelding eller opprette ny (iht. veiledningen på
de to foregående sidene).

Navigere i aktive innmeldinger:
Du kan i hovedsak navigere i dine aktive innmeldinger på to måter:

a•

En oversikt over dine aktive innmeldinger finnes ved å velge
"Innmeldinger" i toppmenyen

b•

En direktelenke til den aktive innmeldingen, samt valg for å bytte,
opprette ny innmelding eller avslutte redigering finnes her

Åpen informasjon / Public information

Holde oversikt og navigere i innmeldinger
Viktige merknader og tips

!

!

Dersom et objekt har status "Under arbeid" er det kun mulig å redigere
videre på det i den samme innmeldingen som den forrige endringen ble
gjort. Dersom du finner en infoknapp ved siden av navnet til et objekt er
endringer på objektet allerede registrert på en annen innmelding.
For å enkelt bytte til riktig innmelding, hold musepekeren over
infoknappen og velg "Åpne for redigering" i vinduet som dukker
opp. Det vil nå være mulig å redigere objektet.

Dersom du åpner en kobling (en link til for eksempel et objekt) i
Fosweb i et nytt vindu eller en ny fane, hender det at det nye
vinduet/fanen faller ut av redigeringsmodus. Velg i så fall "Åpne for
redigering" og velg innmeldingen du tidligere hadde.

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen
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Hovedobjektet Stasjon

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Opprette nytt objekt
•

Hovedobjektene Stasjon og Overføring har egne menyvalg i toppmenyen. Prosedyren for å opprette objekter er helt tilsvarende for begge objekttypene.

•

Eksempel for Stasjon er vist under

2

3
Fremtiden er elektrisk

Velg "Stasjoner"

Toppmeny

Velg "Definér ny stasjon"

15

1

Pass på at riktig innmelding er aktiv,
eller velg "Åpne for redigering"
dersom ingen innmelding er valgt

Åpen informasjon / Public information

Hovedobjekt Stasjon
Opprette nytt objekt (2)

Fyll inn data i
avsnittet
"Basisdata"

4

Du kan legge til flere
understasjoner i hovedstasjonen.
De vil opprettes umiddelbart som
egne avsnitt under.

i

5

6

Fyll inn nødvendig
data under de(n)
nyopprettede
understasjon(ene)

Velg "Lagre"

i

Bredde- og lengdegrad kan angis
ved å plassere markøren i kartet på
riktig sted. Du kan zoome og bla i
kartet og flytte rundt på markøren til
du finner riktig sted.

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen
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Hovedobjekt Stasjon
Opprette nytt objekt (3)

7

8

i

Din nye stasjon er nå
opprettet!

Gå til innmeldingen via linken i
høyre hjørnet og klikk på "Meld
inn" på endringsraden til
stasjonen

Hovedobjektet Stasjon er opprettet,
men stasjonen har fortsatt ingen
tilknyttede komponenter. Den
komplette stasjonen må bygges bit for
bit, ved å legge til alle
rapporteringspliktige komponenter,
som feks brytere, transformatorer,
samleskinner og produksjonsanlegg.

Veiledning for opprettelse av
underobjekter følger her

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen
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Hovedobjekt Stasjon

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Gjøre endringer på eksisterende objekt

i

2

Velg "Stasjoner"

3

!

Klikk på stasjonen du
ønsker å redigere

Vær oppmerksom på visningsinnstillingen
– du kan velge å vise 10, 25, 50 eller 100
treff på samme side. Utover dette må du
navigere i sideoversikten helt til høyre

Benytt søke- og filterfeltene til å
angi konkrete søkeord og/eller
begrense resultatene.

1

Pass på at riktig innmelding er aktiv,
eller velg "Åpne for redigering"
dersom ingen innmelding er valgt

Åpen informasjon / Public information

Hovedobjektet Stasjon
Gjøre endringer på eksisterende objekt (2)

4

Utfør de endringene du ønsker å
gjøre, som for eksempel å huke av
for tilknytning til distribusjonsnett

5

Lagre endringene

6

Gå til innmeldingen via linken i
høyre hjørnet og klikk på "Meld
inn" på endringsraden til
stasjonen

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen
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Hovedobjektet Stasjon
Slette eksisterende objekt

2

i

Velg "Stasjoner"

Benytt søke- og filterfeltene
til å angi konkrete søkeord
og/eller begrense
resultatene.

1

3

4

Klikk på krysset i raden til
stasjonen du ønsker å
slette

I dialogboksen som dukker opp, velg
fortrinnsvis "Bekreft sletting og meld inn"

!

Pass på at riktig innmelding er
aktiv, eller velg "Åpne for
redigering" dersom ingen
innmelding er valgt

Merk at stasjonen ikke kan slettes
dersom den har tilknyttet
underobjekter (i dette eksempelet felt).
En dialogboks vil dukke opp og
informere om hvilke objekter som må
slettes først

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen
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Underobjekter Stasjon:

Produksjonsanlegg, Transformator, Anlegg for nullpunktsjording, Kompenseringsanlegg,

Samleskinne

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Opprette nytt objekt

1

•

Disse objektene har alle en egen fane i menyvisningen for tilknyttet stasjon. Handlingene for å opprette nye objekter foregår på tilsvarende måte for alle disse
objekttypene. Naviger i stasjonsmenyen for å bytte mellom de ulike objekttypene.

•

Eksempel for Transformator er vist under.

Velg stasjon

3

4

Fremtiden er elektrisk

Velg objekttype

i

Stasjonsmeny

Velg "Definér ny transformator"
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2

Pass på at riktig innmelding er aktiv,
eller velg "Åpne for redigering"
dersom ingen innmelding er valgt

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Stasjon:

Produksjonsanlegg, Transformator, Anlegg for nullpunktsjording, Kompenseringsanlegg,

Samleskinne

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Opprette nytt objekt (2)

6

5

Fyll ut feltene i dialogboksen
som dukker opp

i

For transformator: merk at felttilknytning kun er obligatorisk for
primærviklingen (den viklingen med høyest spenning).
Felttilknytning for øvrige viklinger kan stå uendret dersom
driftsspenning for disse er mindre enn 30 kV. Se mer i
parameterveileder.

Ditt nye objekt er nå
opprettet. Du kan velge å fylle
ut alle datafelter og laste opp
nødvendig dokumentasjon med
en gang, eller komme tilbake til
objektet senere

7

Fremtiden er elektrisk

Når objektet er ferdig
utfylt, velg "Lagre" og
deretter "Meld inn

!
22

NB! Dersom det ikke er mulig å trykke på
"Meld inn" er ikke objektet ferdig utfylt. Klikk
på "Validér alle data" for å fremheve
obligatoriske felter som mangler. Merk at
dette også kan være påkrevd dokumentasjon.
Sted,
dato
Fyll ut
disse, velg "Lagre", og deretter "Meld
inn".

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Stasjon:

Produksjonsanlegg, Transformator, Anlegg for nullpunktsjording, Kompenseringsanlegg,

Samleskinne

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Gjøre endringer på eksisterende objekt

1

•

Disse objektene har alle en egen fane i menyvisningen for tilknyttet stasjon. Handlingene for å opprette nye objekter foregår på tilsvarende måte for alle disse
objekttypene. Naviger i stasjonsmenyen for å bytte mellom de ulike objekttypene.

•

Eksempel for Transformator er vist under.

Velg riktig stasjon

4
Fremtiden er elektrisk

3

Velg objekttype

i

Stasjonsmeny

Klikk på objektet du ønsker å
redigere
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2

Pass på at riktig innmelding er aktiv,
eller velg "Åpne for redigering"
dersom ingen innmelding er valgt

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Stasjon:

Produksjonsanlegg, Transformator, Anlegg for nullpunktsjording, Kompenseringsanlegg,

Samleskinne
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen
Disse objektene har alle en egen fane i menyvisningen for tilknyttet stasjon. Handlingene for å endringer på et objekt foregår på tilsvarende måte for alle disse
objekttypene. Naviger i stasjonsmenyen for å bytte mellom de ulike objekttypene.

Gjøre endringer på eksisterende objekt (2)
•
•

Eksempel for Transformator er vist under.

5

6

Utfør endringene du
ønsker å gjøre

Velg "Lagre" og deretter "Meld inn"

!
Fremtiden er elektrisk

NB! Dersom det ikke er mulig å trykke på
"Meld inn" er ikke objektet ferdig utfylt. Klikk
på "Validér alle data" for å fremheve
obligatoriske felter som mangler. Merk at
dette også kan være påkrevd dokumentasjon.
Fyll ut disse, velg "Lagre", og deretter "Meld
inn".
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Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Stasjon: Produksjonsanlegg, Transformator, Anlegg for nullpunktsjording, Kompenseringsanlegg,
Samleskinne
Slette eksisterende objekt

1

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

•

Disse objektene har alle en egen fane i menyvisningen for tilknyttet stasjon. Handlingene for å slette et eksisterende objekt foregår på tilsvarende måte for
alle disse objekttypene. Naviger i stasjonsmenyen for å bytte mellom de ulike objekttypene.

•

Eksempel for Transformator er vist under.

2
Velg riktig stasjon

3

Velg objekttype

i

Stasjonsmeny

4

5

I dialogboksen som dukker opp, velg om du vil
slette tilhørende felter eller bare
transformatoren selv

!

Merk at det ikke vil være mulig å slette
med felter dersom feltene er tilknyttet
andre objekter (for eksempel
endepunktskomponenter eller overføring)

Pass på at riktig innmelding er
aktiv, eller velg "Åpne for
redigering" dersom ingen
innmelding er valgt

Klikk på krysset i raden til
det objektet du ønsker å
slette

6

I dialogboksen som dukker opp, velg
fortrinnsvis "Meld inn nå"

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Stasjon: Felt og Endepunktskomponent
Opprette nytt objekt

1

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Velg felt hvor du ønsker å opprette/slette
komponent

3

Velg riktig stasjon

Velg fanen "Felt"

4

eller

2

Stasjonsmeny

Opprett nytt felt

5

!
Fremtiden er elektrisk

Pass på at riktig innmelding er aktiv,
eller velg "Åpne for redigering"
dersom ingen innmelding er valgt

Vær oppmerksom på visningsinnstillingen
– du kan velge å vise 10, 25, 50 eller 100
treff på samme side. Utover dette må du
navigere i sideoversikten til høyre

26

Velg "Definér ny komponent"
for å opprette en
endepunktskomponent

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Stasjon: Felt og Endepunktskomponent

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Gjøre endringer på eksisterende objekt

1

3

Velg riktig stasjon

Velg fanen "Felt"

4

Velg felt hvor du ønsker å gjøre endringer

Stasjonsmeny

5

!
Fremtiden er elektrisk

Vær oppmerksom på visningsinnstillingen
– du kan velge å vise 10, 25, 50 eller 100
treff på samme side. Utover dette kan du
navigere i sideoversikten til høyre

2

27

Klikk her for å gjøre
endringer på felt

Pass på at riktig innmelding er aktiv,
eller velg "Åpne for redigering"
dersom ingen innmelding er valgt

Klikk her for å gjøre
endringer på
endepunktskomponent

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Stasjon: Felt og Endepunktskomponent

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Slette eksisterende objekt

1

3

Velg riktig stasjon

Velg fanen "Felt"

4

Velg riktig "Felt"

Stasjonsmeny

5

!
Fremtiden er elektrisk

Vær oppmerksom på visningsinstillingen
– du kan velge å vise 10, 25, 50 eller 100
treff på samme side. Utover dette må du
navigere i sideoversikten til høyre

28

2

Pass på at riktig innmelding er aktiv,
eller velg "Åpne for redigering"
dersom ingen innmelding er valgt

Klikk "x" i raden for feltet eller endepunktskomponenten du ønsker å slette

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Stasjon: Felt og Endepunktskomponent

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Slette eksisterende objekt

!

NB! Dersom et felt har tilknyttede objekter (for
eksempel endepunktskomponenter eller
transformator), må disse slettes før feltet selv kan
slettes.

En dialogboks vil i så fall dukke opp og informere
om hvilke objekter som må slettes eller flyttes før
feltet kan slettes.

6

I dialogboksen som dukker opp, velg
fortrinnsvis "Bekreft sletting og meld inn"
(Eksempler for sletting av hhv felt og
endepunktskomponent)

Fremtiden er elektrisk
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Åpen informasjon / Public information

Hovedobjekt Overføring

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Opprette nytt objekt
•

Prosedyren for å opprette en ny overføring er helt tilsvarende som for å opprette en ny stasjon. Prosedyren er likevel gjentatt her, med
en overføring som eksempel

2

Velg "Overføring" i toppmenyen

1

Toppmeny

3

Fremtiden er elektrisk

Velg "Definér ny overføring"

30

Pass på at riktig innmelding er aktiv,
eller velg "Åpne for redigering"
dersom ingen innmelding er valgt

Åpen informasjon / Public information

Hovedobjektet Overføring

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Opprette nytt objekt (2)

4

i

Fyll inn påkrevd informasjon i
dialogboksen som dukker opp

5

Din nye overføring er nå
opprettet!
Du kan velge å fylle ut alle
data med én gang, eller
komme tilbake til
overføringen senere for å
fullføre utfyllingen. Først da
kan overføringen meldes inn
til godkjenning hos
systemansvarlig

5

Velg "Lagre" og deretter "Meld inn"

Hovedobjektet Overføring er
opprettet, men overføringen har
fortsatt ingen tilknyttede ledninger
eller kabler. Den komplette
overføringen må bygges bit for bit,
ved å legge til alle segmenter av
luftline/kabel mellom de to
endestasjonene.
Veiledning for opprettelse av
ledningssegmenter følger her

!

NB! Dersom det ikke er mulig å trykke på "Meld inn" er ikke objektet ferdig
utfylt. Klikk på "Validér alle data" for å fremheve obligatoriske felter som
mangler. Merk at dette også kan være påkrevd dokumentasjon. Fyll ut
disse, velg "Lagre", og deretter "Meld inn".

Åpen informasjon / Public information

Hovedobjekt Overføring
Gjøre endringer på eksisterende objekt

2

i
Velg "Overføringer"

3

Klikk på overføringen du
ønsker å redigere

Benytt søke- og filterfeltene til å
angi konkrete søkeord og/eller
begrense resultatene.

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

1

Pass på at riktig innmelding er aktiv,
eller velg "Åpne for redigering"
dersom ingen innmelding er valgt

Åpen informasjon / Public information

Hovedobjekt Overføring

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Gjøre endringer på eksisterende objekt (2)

4

Utfør de endringene du ønsker å
gjøre

5

Velg "Lagre" og deretter "Meld inn"

!

NB! Dersom det ikke er mulig å trykke på "Meld inn" er ikke
objektet ferdig utfylt. Klikk på "Validér alle data" for å fremheve
obligatoriske felter som mangler. Merk at dette også kan være
påkrevd dokumentasjon. Fyll ut disse, velg "Lagre", og deretter
"Meld inn".

Åpen informasjon / Public information

Hovedobjekt Overføring
Slette eksisterende objekt

2

i

Benytt søke- og filterfeltene
til å angi konkrete søkeord
og/eller begrense
resultatene.

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

1

Velg "Overføringer"

3

4

I dialogboksen som dukker opp, velg om du vil
slette tilhørende felter eller bare
transformatoren selv

!!

Merk at det ikke vil være mulig å slette
med felter dersom feltene er tilknyttet
andre objekter (for eksempel
endepunktskomponenter) eller andre
konsesjonærer har komponenter i
feltene. Disse må flyttes eller slettes før
overføringen kan slettes.

Pass på at riktig innmelding er
aktiv, eller velg "Åpne for
redigering" dersom ingen
innmelding er valgt

Klikk på krysset i raden til
det objektet du ønsker å
slette

5

I dialogboksen som dukker opp, velg
fortrinnsvis "Meld inn nå"

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Overføring: Ledningssegmenter
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Opprette nye objekter

1

Velg riktig overføring

3

Velg fanen "Overføringsgrenser"
Evt fanen "Impedanser og kapasitanser"

4

Klikk på
"Legg til ledningssegment"

Fremtiden er elektrisk

35

2

Pass på at riktig innmelding er
aktiv, eller velg "Åpne for
redigering" dersom ingen
innmelding er valgt

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Overføring: Ledningssegmenter
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Opprette nye objekter (2)

5

i

I dialogboksen som dukker opp, velg type
ledningssegment (ledning eller kabel) og angi
driftsmerking for segmentet

Ditt nye ledningssegment er nå
opprettet. Det er synlig i en
grafisk fremstilling og i en
listevisning.
Segmentet er imidlertid ikke
ferdig utfylt, og indikeres med et
rødt blyantsymbol
Du må derfor aktivt inn i
segmentet for å fullføre det.

6

Klikk på raden for ditt nye
segment for å komme inn til
detaljvisningen hvor
parametere skal oppgis

Fremtiden er elektrisk
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Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Overføring: Ledningssegmenter
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Opprette nye objekter (3)

7

8

9

Fyll ut data i alle
obligatoriske felt

Velg "Lagre" og deretter "Meld inn"

Eventuelt: navigér tilbake til
overføringen for å legge til flere
ledningssegmenter

!

Fremtiden er elektrisk
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NB! Dersom det ikke er mulig å trykke på
"Meld inn" er ikke objektet ferdig utfylt. Klikk
på "Validér alle data" for å fremheve
obligatoriske felter som mangler. Merk at
dette også kan være påkrevd dokumentasjon.
Fyll ut disse, velg "Lagre", og deretter "Meld
inn".

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Overføring: Ledningssegmenter
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Opprette nye objekter (4) – legge til ledningssegmenter i serie eller parallell
•
•
•

En overføring (strekningen mellom to endestasjoner) består gjerne av flere ledningssegmenter.
Ledningssegmenter kan ligge i serie eller parallell med andre segmenter, og det kan finnes ulike konfigurasjoner langs hele strekningen.
Dersom din overføring har flere enn ett ledningssegment følger en veiledning for å danne riktig konfigurasjon

10

9

i

Fremtiden er elektrisk

Klikk på "+" på segmentet du ønsker
å følge i serie eller legge i parallell
med et nytt segment

11

For å legge til et påfølgende segment i serie
kan også knappen "Legg til ledningssegment"
benyttes

38

Velg enten "Legg til i serie" eller
"Legg til i parallell

Dersom du velger samme type segment (luftline/kabel) får
du mulighet til å kopiere alle data og dokumentasjon fra det
forrige segmentet til det nye, dersom segmentene er
identiske. I motsatt fall, la valget stå på "Ny" og angi
driftsmerking på ditt nye segment. Klikk "Lagre".

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Overføring: Ledningssegmenter
Opprette nye objekter (5) – legge til ledningssegmenter i serie eller parallell (2)

11
Et nytt ledningssegment
er nå synlig i
listevisningen og i figuren
(her ble "Legg til i serie"
valgt).
Klikk på det nye
segmentet for å komme til
detaljvisningen og fylle
inn data

i

Fremtiden er elektrisk

Det er nå mulig å legge til så
mange ledningssegmenter
som ønskelig. Legg til neste
segment i serie eller parallell
med ett av de to foregående
segmentene for å få riktig
konfigurasjon. Se eksempel:

39

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Overføring: Ledningssegmenter
Gjøre endringer på eksisterende objekt

1

3

2
Stå i fanen "Overføringsgrenser". Eller
fanen "Impedanser og kapasitanser"

Velg riktig overføring

4
Klikk på
segmentet du
ønsker å
redigere

i

Du kan endre rekkefølge på
segmentene dine etter at de er
opprettet, ved å ta tak i
streksymbolet helt til venstre i
raden for et segment og dra
det opp eller ned til der du
ønsker det.

Fremtiden er elektrisk

40

Pass på at riktig innmelding er aktiv, eller
velg "Åpne for redigering" dersom ingen
innmelding er valgt
Til innholdsoversikt

Til rapporteringsprosessen

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Overføring: Ledningssegmenter
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Gjøre endringer på eksisterende objekter

5

6

Utfør ønskede
endringer

Velg "Lagre" og deretter "Meld inn"

!
Fremtiden er elektrisk
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NB! Dersom det ikke er mulig å trykke på
"Meld inn" er ikke objektet ferdig utfylt. Klikk
på "Validér alle data" for å fremheve
obligatoriske felter som mangler. Merk at
dette også kan være påkrevd dokumentasjon.
Fyll ut disse, velg "Lagre", og deretter "Meld
inn".

Åpen informasjon / Public information

Underobjekter Overføring: Ledningssegmenter
2

Slette eksisterende objekt

1

Velg riktig overføring

3

Stå i fanen "Overføringsgrenser". Eller
fanen "Impedanser og kapasitanser"

Pass på at riktig innmelding er aktiv, eller
velg "Åpne for redigering" dersom ingen
innmelding er valgt

4

5

Fremtiden er elektrisk

I dialogboksen som dukker opp, velg
fortrinnsvis "Bekreft sletting og meld
inn"

42

Klikk på "x" i raden
for segmentet du
ønsker å slette

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Åpen informasjon / Public information

Veiledning til ufullstendig innmelding
•

1
2

Til innholdsoversikt
Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig å oppdrive alle obligatoriske parametere eller fullstendig påkrevd dokumentasjon for et objekt, har saksbehandler iTil rapporteringsprosessen
systemansvarlig mulighet til å gi tillatelse til ufullstendig innmelding. Følg denne veiledningen for hvordan å gå frem for å be om tillatelse til ufullstendig innmelding.
Vurderingen av det aktuelle tilfellet vil bli gjort i dialog med systemansvarlig.

Fyll inn alle tilgjengelige data og evt last opp all tilgjengelig dokumentasjon for objektet.
Klikk "Lagre" nederst på siden.

3

Velg "Ny meldingstråd". Oppgi tittel for
meldingen, og beskriv situasjonen og hvilke
mangler dere har i data/dokumentasjon. Legg evt
ved relevante vedlegg. Klikk "Send"

Klikk på snakkeboblen for å sende en ny melding til saksbehandler hos systemansvarlig.

Fremtiden er elektrisk

43

Sted, dato

Åpen informasjon / Public information

Veiledning til ufullstendig innmelding
Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

4

!

Følg med i meldingsinnboksen for svar fra
systemansvarlig. Meldingsinnboksen finnes på
Foswebs forside, som alltid kan nås ved å klikke på
Statnett-logoen øverst til venstre.

Merk at denne prosessen kan involvere
noe mer dialog med systemansvarlig før
tillatelse gis. Følg med i
meldingsinnboksen i Fosweb, hvor du evt
kan legge til et nytt svar i meldingstråden

Åpen informasjon / Public information

Veiledning til ufullstendig innmelding
5

6

7

Til innholdsoversikt
Til rapporteringsprosessen

Dersom tillatelse til
ufullstendig innmelding er
gitt, navigér til
innmeldingen hvor
endringer på objekter er
lagret. Se veiledning for
navigering i innmeldinger på
disse sidene

Klikk på "Meld inn" i
endringsraden til objektet

Oppgi begrunnelse for ufullstendig innmelding
ved å huke av i riktig boks og evt angi en
kommentar. Klikk "OK"

i

8

Objektet er nå meldt inn. Avvent eventuelle
tilbakemeldinger fra saksbehandler dersom
endringer må gjøres for objektet kan
godkjennes.

Observer at status for ferdig utfylt er satt til "Nei
(innm. tillatt)". Hold musepekeren over
informasjonsknappen for å se en
informasjonsmelding om at tillatelse er gitt for
ufullstendig innmelding.

