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Alle som rapporterer driftsstanser til systemansvarlig  
  

Oslo 14.08.2020 

Føringer for rapportering av driftsstanser for 2021 

I henhold til forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos § 17) skal behov for driftsstans i regional- 
og transmisjonsnett og tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer, 
rapporteres til systemansvarlig. 

Rapportering av driftsstanser gjøres via Fosweb Driftsstans, på https://fos.statnett.no/driftsstans eller 
via Statnetts nettsider på www.statnett.no/Fosweb-Driftsstans/ 

Retningslinjer for fos §17 
RME har godkjent Statnetts forslag til retningslinjer for utøvelsen av kraftsystemet, herunder §17 som 
omfatter samordning av driftsstanser. Retningslinjene beskriver systemansvarliges praksis, hva som 
legges til grunn for systemansvarliges vedtak samt format, innhold og frister for konsesjonærenes 
rapportering av driftsstans til systemansvarlig.  

Retningslinjene ble, etter en høringsrunde i bransjen, gjort gjeldende fra 01.07.2020, men med 
forbehold om enkelte presiseringer og endringer innen 1.4.2021. Oppdaterte retningslinjer vil bli sendt 
på høring i bransjen i løpet av høsten/vinteren.  

De nye retningslinjene for §17 dekker mye av innholdet i tidligere års brev om føringer for rapportering 
av driftsstanser. Det henvises derfor til retningslinjene for fos §17 i forbindelse med rapportering av 
driftsstanser for 2021. Retningslinjene finnes på Statnetts nettsider under www.statnett.no/for-aktorer-
i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/ 

Under oppsummeres likevel sentrale frister og føringer for rapportering og behandling av driftsstanser 
for 2021, samt oversikt over endringer og ny funksjonalitet i Fosweb Driftsstans. Se også “ofte stilte 
spørsmål” og lenke til retningslinjer og andre veiledninger på Statnetts nettsider. 

Sentrale frister 

− Frist for innmelding til årsplan 2021 er 1. september 2020. Krav om innmelding til årsplan gjelder 
transmisjonsnett, inkludert utenlandsforbindelser, nedtransformering til regionalnett, samt 
produksjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet.  

− Frist for innmelding av øvrige planlagte driftsstanser er tre måneder før planlagt utkobling. 
− Ikke planlagte driftsstanser skal rapporteres så snart som mulig etter at behovet eller hendelsen 

er kjent. Det er kun uforutsette hendelser som kan regnes som ikke planlagte driftsstanser. Ved 
driftsforstyrrelser med "varige" feil, skal driftsstans rapporteres systemansvarlig så snart feilårsak 
er fastslått og forventet innkoblingstidspunkt er avklart, dog senest innen 12 timer etter hendelsen 
oppsto. 

− Behov for endring (inkl avlysning) av vedtatt driftsstans rapporteres så snart behov for endring er 
kjent.  

− Driftsstanser som ikke rapporteres iht gjeldende frister vil normalt bli avvist. 

Systemansvarlig vil ferdigstille behandling av årsplan innen 1. desember 2020. Øvrige driftsstanser 
skal behandles innen tre uker. Driftsstanser rapportert etter årsplanfrist, blir behandlet etter at årsplan 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-05-07-448/%C2%A717#%C2%A717
https://fos.statnett.no/driftsstans
https://www.statnett.no/Fosweb-Driftsstans/
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/retningslinjer-fos/systemansvaret---retningslinjer-fos--17.pdf
http://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
http://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
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er lagt (1.des). Behandlingsfristen løper også fra dette tidspunkt. Planer med oppstart etter 2021, blir 
formelt behandlet ved årsplanarbeidet for det aktuelle år 

Behov for endring/avlysning rapporteres direkte via Fosweb. Driftsstanskontoret må i tillegg kontaktes 
per telefon/epost ved ønske om nært forestående (≤ 1 uke) endringer. Akutte behov for endringer 
utenfor driftsstanskontorets arbeidstid må meldes Statnetts regionsentraler. 
 

Merk følgende ved rapportering av driftsstans 
• Konsesjonær kan kun rapportere driftsstans på egne anlegg. Arbeid som krever driftsstans av 

en annen konsesjonærs anlegg, må rapporteres av denne. Dersom en konsesjonær ønsker at 
en annen konsesjonær skal kunne opptre på vegne av denne i Fosweb, følg denne 
bruksanvisningen. 

• Det skal rapporteres om driftsstans er planlagt eller ikke planlagt. Merk at det kun er 
driftsforstyrrelser og driftsstanser som oppstår som følge av uforutsette hendelser som kan 
defineres som ikke planlagt. Ikke planlagte driftsstanser behandles som systemkritiske 
dersom de rapporteres mindre enn 3 mnd før utkoblingstidspunktet, og kan ikke påklages. 

• Det forutsettes koordinering mellom konsesjonærene før rapportering av driftsstans. Med 
koordinering menes å identifisere alle parter som blir berørt, bekrefte at disse er kontaktet og 
oppsummere tilbakemeldinger/bekreftelser fra disse. Dette skal rapporteres ved registrering 
av driftsstans.  

• Anleggsdeler med ulike utetider skal registreres med separate planer.  
• Arbeid som går over flere perioder, skal registreres med separate planer slik at det klart 

kommer frem hvilke perioder anleggsdelen er utilgjengelig for kraftsystemet. 
• Rapporterte driftsstanser som ikke er korrekt utfylt vil normalt bli returnert. 
• Gjeninnkoblingstid utover 2 timer må særskilt begrunnes. 
• Langvarige driftsstanser (> 1 u), der koblinger utføres av Statnetts regionsentraler, bør 

planlegges med oppstart tirsdag-torsdag mellom kl. 10:00-14:00. Dette av hensyn til 
koblingskapasitet ved regionsentralene. Mandager ønskes reservert driftsstanser med 
varighet inntil fem dager, mens driftsstanser inntil en dags varighet bør kunne starte mandag – 
fredag fra kl. 07:30 og utover. 

• Kontaktinfo i Fosweb Driftsstans må kontrolleres og oppdateres. Dette er blant annet grunnlag 
for utsendelse av vedtak.  

• For å motta epost om andre konsesjonærers vedtatte driftsstanser, må disse anleggene være 
definert under fanen "Mitt område" i Fosweb Driftsstans. Konsesjonær kan nå selv 
vedlikeholde denne listen, og det anbefales å kontrollere og oppdatere denne.  

Se retningslinjer for fos §17 for oversikt over øvrige krav til innhold ved rapportering av driftsstans. 

 

Innlogging og brukertilganger i Fosweb Driftsstans 
For å kunne registrere driftsstans må man ha en personlig bruker med rollen Driftsstans Planlegger i 
Fosweb. For enkelte selskap må man også knyttes til korrekt avdeling. Man kan også gis tilgang med 
rollen Driftsstans Innsyn, som gir leserrettigheter uten mulighet for registrering eller endring av 
driftsstans. Det er kundeadministrator hos hver enkelt konsesjonær som tildeler/endrer nødvendige 
tilganger/roller. Brukere som ikke lenger skal ha tilgang må deaktiveres.  

Det er tofaktor autentisering ved pålogging i Fosweb. Dette av hensyn til sikkerheten ved bruk av 
Statnetts eksterne applikasjoner. I tillegg til brukernavn/passord kreves det ved innlogging en 
engangskode som mottas via SMS til registrert mobiltelefonnummer. 

Se Ofte stilte spørsmål – tilgang til Fosweb for ytterligere informasjon om innlogging, tilganger og roller 
i Fosweb. 

https://www.statnett.no/contentassets/e619c2233e4a496d90d611eee927b1f9/fosweb---pa-vegne-av-funksjonalitet---brukerveiledning.pdf
http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Fosweb/Ofte-stilte-sporsmal-tilgang-til-fosweb/
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Ny funksjonalitet i Fosweb Driftsstans 
Det pågår løpende forbedring av funksjonalitet i Fosweb Driftsstans. Under omtales relevante 
endringer i løpet av det siste året, sortert på endringsdato (nyeste øverst). 

Tema Beskrivelse Dato 
Nye felt ved 
registrering av 
driftsstans 

Nye felter i forbindelse med nye retningslinjer for fos §17: 

- Type driftsstans: Angi om en driftsstans er planlagt eller 
ikke planlagt. Eksisterende driftsstanser får feltet utfylt 
basert på når de ble registrert ift planlagt start. 

- Koordinert med andre konsesjonærer: Angi alle berørte 
konsesjonærer, samt oppsummering av 
tilbakemeldinger/bekreftelser fra disse. 

16.06.20 

Kartvisning av 
driftsstanser 

I tillegg til tabell- og gantt-visning tilbys nå også visning av 
driftsstanser i kart (rødmarkert). Detaljer om driftsstansen vises ved å 
trykke på den rødmarkerte anleggsdelen. Filter for driftsstanser er det 
samme for kart og tabell og man kan fritt velge tidsperiode og status. 
Man kan zoome og panorere kartet utenfor konsesjonærens 
nærområde ("Mitt område") og se vedtatte driftsstanser fra andre 
konsesjonærer. 

16.06.20 

Endre behovseier fra 
en driftsstans 

Man kan nå endre behovseier fra en driftsstans, ved å klikke 
på "Endre behovseier" øverst på siden. Dette har tidligere kun vært 
mulig fra oversiktssiden.  

12.12.19 

Redigering av "Mitt 
område" 

Det er nå mulig for konsesjonær selv å redigere stasjoner og linjer på 
siden "Mitt område". Disse benyttes for å motta e-post når det 
godkjennes, endres eller avlyses driftsstanser på anleggene i "Mitt 
område". Det er også grunnlag for filtrering av driftsstanser basert på 
"Mitt område" i tabell, kart og gantt. 

29.10.19 

Behovseier får epost 
ved endring av 
driftsstans 

Registrert behovseier vil få en epost med informasjon når endrings- 
eller avlysningsønske blir registrert i Fosweb (tidligere kun ved 
registrering av ny driftsstans). 

29.10.19 

Ganttvisning av 
driftsstanser 

Det er nå mulig å få en visualisering av perioden for planlagte 
driftsstanser ved å trykke på Gantt-knappen i oversiktsbildet. 

10.10.19 

Visning av relaterte 
driftsstanser ved 
registrering av 
driftsstans 

Tidligere har det vært mulig å se andre driftsstanser på samme 
anleggsdel i oversiktstabellen, ved å trykke på merkelappen "+ 1 
plan" ved siden av en plan. 
Nytt er at man nå finner denne merkelappen også ved 
registrering/åpning av en driftsstans. Dette gjør det enklere å finne et 
tidspunkt der anleggsdelen allerede skal kobles ut, og kunne legge 
driftsstansen i skyggen av denne, om mulig.  

14.08.19 

 

Eventuelle spørsmål rettes til: 
Vedr driftsstans/innhold i søknaden:  driftsstans@statnett.no / +47 23 29 48 58  
                                                           driftsstanskontor.alta@statnett.no / +47 78 44 45 95 

Vedr brukertilgang etc. i Fosweb:   fos@statnett.no / +47 23 90 43 90 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nils Martin Espegren  
Avdelingsleder Driftsplanlegging  

M +47 99 41 77 63  
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