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Møtereferat
Sak:

Referansegruppe for feil og avbrudd, møte 2-2020

Møtedato:

27.5.2020 og

Til stede:

12.6.2020
Jørn Heggset (Statnett SF), Ketil Sagen (Energi Norge), Arnt Ove Eggen (SINTEF Energi
AS), Egil Arne Østingsen (Lofotkraft AS), Bjørn Tore Hjartsjø (Skagerak Nett AS), SveinErik Winsjansen (Nettselskapet AS), Camilla Aabakken (NVE/RME)

Kl.:

9-12 og 12-13

Sted:

Teams

Fravær:
Møteleder Jørn Heggset
Referent:

Camilla Aabakken

Saksnr.:

Ref. dato.:
Arkiv:

Kopi:
.

Nr.

Dagsorden

8-2020

Gjennomgang av aksjonspunkter etter RFA-møte nr. 1-2020, 15. jan.
2020

Ansvar/dato

Punkt 1-2020
Har ikke sjekket muligheten for webinar om FASITweb, men det er
fortsatt aktuelt.
Vedtak etter driftsforstyrrelse Indre Sogn: prinsipp om deling av KILEansvar ved planlagt utkobling kombinert med feil. RME har ikke sett
videre på å sette ut et oppdrag for å vurdere dette. Vi diskuterer temaet på
neste RFA-møte. Jørn setter det på agendaen.
Sluttbruker som ønsker utkobling. Camilla sender ut e-posten som Håvard
startet på.

Jørn

Jørn
Camilla

Punkt 3-2020:
Skillet mellom distribusjonsnett og regionalnett ble avklart i e-post 29.
januar 2020. Camilla sjekker om tilsvarende gjelder for skillet mellom
regional- og transmisjonsnett.

Camilla
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9-2020

Kriterier for endring av FASIT kravspesifikasjon
RFA må være mer aktive når forskrifter er på høring og gi innspill på
forhold som kan få konsekvenser for FASIT kravspesifikasjon. RFA bør
få innspill fra programvareleverandørene på kostnadene ved eventuelle
endringer i forskrifter eller Statnetts systemer som medfører endringer i
FASIT kravspesifikasjon og programvare. RFA må bli mer bevisste på
kost/nyttevurderinger i forbindelse med endringer i kravspesifikasjonen og
spille dette inn til forskriftshøringer. RFA skal beskrive saksgang for
endringer i kravspesifikasjonen på fasit.no. Jørn og Ketil har hovedansvar
for å følge opp forskriftsendringer og få innspill fra
programvareleverandørene.
RME må få med RFA på listen over høringsinstanser på relevante
forskrifter.
Diskusjon om USLA-utbetalinger: Det må håndteres utenfor FASITsystemet. På neste møte: Hvordan håndtere USLA-utbetalinger? Kan/må
noe endres i FASIT kravspek?

10-2020

Jørn og Ketil

Camilla

Jørn

Innlegging av grunnlagsdata i NVEs avbruddsrapport
Innspill fra Gisle Terray i Helgeland Kraft Nett om å manuelt rette data
for levert energi som inngår i den årlige avbruddsrapporteringen til RME.
Levert energi fra KIS er ikke riktig.
Levert energi brukes i beregning av Pref, men tallene fra KIS-importen
kan ikke brukes direkte i NVE-filen der årsforbruket skal inngå.
Vi nå vurdere om FASIT kravspesifikasjon skal presisere hvilke data fra
KIS som skal brukes inn i filen med avbruddsrapportering til RME.

11-2020

Hva bruker NVE/RME levert energi til? Hvor nøyaktig må dataene være?

Camilla

Saken tas opp på neste RFA-møte.

Jørn

Info om konsepthøring fra RME om oppfølging av leveringskvalitet
RME vurderer å sende ut konsepthøring i løpet av høsten 2020. Formålet
er å presentere retningen for oppfølging og utvikling av leveringskvalitet
fremover. RME ønsker innspill fra bransjen bl.a. på muligheter og
begrensninger dagens IKT-systemer gir for utviklingen av
leveringskvalitet.

12-2020

Status rapportering og statistikker for 2019 fra NVE og Statnett
Gjennomgang av feil- og avbruddsrapportering for 2019. Første
rapportering etter at ny programvare ble tatt i bruk.
Status NVE:
2019 ser ut til å være et normalt eller rolig år. Omtrent 2/3 av rapportene
ble importert uten problemer. 1/3 må sende ny rapport. Gjelder alle
programvareleverandørene. Camilla sender liste over feilene som ble

Camilla
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oppdaget til Arnt Ove.
Det har vært tilfeller der antall berørte sluttbrukere er høyere enn antall
sluttbrukere. Kravspesifikasjonen inneholder regler for hvordan det skal
håndteres. Camilla sjekker hvilke programvareleverandører som har feil.
Status systemansvarlig:
Systemansvarlig har mottatt omtrent 40 000 rapporter i løpet av året,
inkludert lavspentrapporter. En del rapporter har vært slettet lokalt hos
nettselskapene, men ikke hos systemansvarlig. I kravspesifikasjonen for
2021 inngår det at melding om sletting skal sendes til systemansvarlig slik
at rapportene kan slettes automatisk hos dem.
Pdf-rapportene med feilstatistikk avvikles og erstattes av statistikk i pqportalen på statnett.no. Det skal lages en åpen versjon som er tilgjengelig
for alle.
KILE-tall i pq-portalen er oppgitt i kroneverdien for referanseåret som
gjaldt for det året. Det kom forslag om bruke årets kroneverdi og verdi for
referanseåret som gjaldt for det aktuelle året.

Camilla

