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Retningslinjer for fos § 18
Ved behov for, eller ved manglende, utveksling av målinger og meldinger som er nødvendige for en
sikker koordinering av kraftsystemet, kan systemansvarlig kreve at utveksling av slike målinger og
meldinger opprettes, samt stille krav til hvordan de skal overføres.
De krav som stilles til informasjonsutveksling og måleutstyr vil omtales i Nasjonal veileder for
funksjonskrav, som er vedlegg til retningslinjer for fos § 14.
Tilfeller hvor systemansvarlig vil vurdere behov for målinger og meldinger:
• Ved idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg vil systemansvarlig følge
opp krav til målinger og meldinger gjennom fos § 14-prosessen. Dette for å unngå fordyrende
endringer i utstyr og arbeid i anlegg i etterkant av idriftsettelse.
• I enkelte situasjoner vil systemansvarlig kunne kreve overføring av målinger og meldinger samt
utstyr for dette i eksisterende anlegg, uavhengig av konsesjonærens planlagte endringer. Dette
vil kunne være aktuelt i tilfeller hvor man gjennom operativ drift eller etter feilhendelser ser behov
for å fremskaffe målinger og meldinger som mangler.
• Dersom nøyaktighet, tidsforsinkelse og tilgjengelighet på overførte målinger og meldinger ikke
er tilfredsstillende, kan systemansvarlig kreve at konsesjonær iverksetter tiltak for utbedring.
Dersom det er behov for anskaffelse og installasjon av nødvendig utstyr for å kunne fremskaffe påkrevde
målinger og meldinger må dette dekkes av konsesjonær.
Det vil fremgå av vedtak iht. fos § 18 hvorfor systemansvarlig har behov for de aktuelle målinger og
meldinger, hvilke målinger og meldinger som skal utveksles, på hvilket format og av hvilken kvalitet det
forventes at disse har. Vedtak etter fos § 18 er ikke systemkritiske.
Oversikt over aktuelle målinger og meldinger:
Meldinger kan innebære bl.a. bryterindikeringer, transformatorers/spolers trinnkoblerstilling/-posisjon,
indikeringer fra regulatorer, (Av/på, Spenning/MVAr) samt indikeringer på systemvern. Systemansvarlig
etterspør normalt indikeringer fra alle brytere som påvirker lastflyt, brytere som kobler en komponent
mot en samleskinne eller et knutepunkt og ev. seksjoneringsbrytere på samleskinner.
Målinger kan eksempelvis være (listen er ikke uttømmende):
Nettanlegg
• Aktiv effekt, P
• Reaktiv effekt, Q
• Strøm, I (rms og ev. kurveform)
• Spenning, U (rms og ev. kurveform)
• Ev. lastkoblerstilling/trinnkobler
• Regulatorsettpunkt som spenning eller reaktiv flyt, [kV eller MVAr]
• Frekvens
Produksjonsanlegg
• Aktiv effekt, P
• Reaktiv effekt, Q
• Strøm, I (rms og ev. kurveform)
• Spenning, U (rms og ev. kurveform)
• Signal fra dempespole (pendlingsregistrering)
• Frekvensreguleringsstatikk (i %)
• Spenningsstatikk (i %)
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Settpunkt, P [MW]
Max MW, P [MW] (Slagbegrenser)
Reduksjon fra max, %, (måleverdi som sier hvor mye produksjonen er redusert fra
maksimalpunkt. Av spesiell interesse for uregulerbar produksjon som vindkraft)

Forbruksanlegg/Last
• Aktiv effekt, P
• Reaktiv effekt, Q
• Strøm, I (rms og ev. kurveform)
• Spenning, U (rms og ev. kurveform)
• Ev. lastkoblerstilling/trinnkobler
• Reduksjon fra max, %, (måleverdi som sier hvor mye lasten er redusert fra "normal". Av spesiell
interesse for last som er med i reservemarkeder)
HVDC-anlegg
• Aktiv effekt, P
• Reaktiv effekt, Q
• Strøm, I
• Spenning, U
• Frekvensreguleringsstatikk (i %)
• Spenningsstatikk (i %)
• Trinnkobler for transformatorer
Målinger og meldinger skal overføres til systemansvarlig ved hjelp av systemansvarliges gjeldende
standard for overføring av sanntidsinformasjon.

