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Velkommen til Dialogforum for Fosweb!

• Vi har avgrenset dette forumet til 3 timer med pauser

• Vi tar ikke opp møtet

• Vi legger ut referat og presentasjonene i ettertid

• Vi er mange deltakere, > 120, det er veldig gledelig!

• Vi kommer tilbake med et nytt møte til høsten

• Møteregler

• Pass på at video og mikrofon er slått av om dere ikke har fått ordet

• Vi setter av 5 min etter hvert innlegg til avklarende spørsmål

• Bruk chat-funksjonen til å stille spørsmål underveis
(disse blir tatt vare på og besvart på eller etter møtet)

• Streaming eller Snapshot av presentasjoner er ikke tillatt

Fremtiden er elektrisk



Mål for dagen

• Informere om status - hva har skjedd og hva er nytt siden sist?

• Få innspill på forbedringer og dele erfaringer

• Skape forståelse for systemansvarliges arbeid

Fremtiden er elektrisk



Agenda
• 12:00 - 12:20 - Innledning, oppsummering siden sist etc, praktisk info

• v/Hans Olav Ween

• 12:20 - 13:00 - TUF og gjenopprettingsplaner i Fosweb
• v/Øyvind Rogne/Håvard Kristiansen

• 13:00 - 13:10 - Pause

• 13:10 - 13:40 - Fos § 14 i Fosweb
• v/Mari Holtet Eie

• 13:40 - 14:10 - Informasjon om ny funksjonalitet og kommende planer 

Kraftsystemdata
• v/Toan Thanh Tran/Magnus Tennøe

• 14:10 - 14:20 - Pause

• 14:20 - 14:50 - Informasjon om ny funksjonalitet og kommende planer Driftsstans
• v/Sarah Sjong/Kaja Kvinge Akselsen

• 14:50 - 15:00 - Avslutning og informasjon om nytt forum i høst
• v/Hans Olav Ween

Fremtiden er elektrisk



INNSPILL PÅ FORRIGE  DIALOGFORUM 

19.6.2019

Fremtiden er elektrisk



Erfaringer med Fosweb

• Mange selskaper erfarer positive konsekvenser av Fosweb

• Opprydning i egne data og systemer

• Driftssentralene ser stor nytte i kvalitetshevingen av data

• Nyttig verktøy i KSU-planlegging

Fremtiden er elektrisk



Innspill til forbedringer Fosweb

• Bruker- og innloggingsløsning

• Øke tiden det tar før man blir kastet ut pga inaktivitet

• Systemet gir beskjed eller feilmelding før utkastelse

• For å unngå at man mister arbeid som ikke nylig er lagret

• Logge seg inn direkte uten å ha logget ut eller blitt kastet ut pga inaktivitet

• Flytting av rader mellom innmeldinger

• Standard opplæringsopplegg / brukerinformasjon når man får opprettet 

bruker i Fosweb

Fremtiden er elektrisk



Innspill på forbedringer "Kraftsystemdata"

• Vurdere om krav til innrapportering kan nedjusteres iht visse krav til 

anlegg

• Eks. størrelse på produksjonsanlegg, alder på anlegget, og nærstående 

utskifting/sanering av anlegg

• Begrense krav til vedlegg til det helt nødvendige
• Gjelder særlig for eksisterende anlegg og anlegg som er nær utskifting

• Viktig med grundige vurderinger, hvor alle parter involveres, før det 

stilles nye krav om rapportering av flere parametere/komponenter

Fremtiden er elektrisk



TEK-rapportering og Fos§14 i Fosweb

• Vil TEK-rapporteringen til NVE etter hvert utgå? 

• NVE vurderer dette, men har ikke konkludert med noe enda. Det er allerede 

mye data som benyttes i TEK-rapporteringen som også meldes inn i Fosweb

i dag, NVEs representant anslår at det er omtrent 5-10 % av data i TEK-

rapporteringen som ikke også rapporteres i Fosweb.

• Det etterspørres mulighet for sikker opplasting av fos §14-søknader 

med vedlegg i Fosweb

Fremtiden er elektrisk



Innspill til forbedringer "Driftsstans"

• Rapportering: Ny/bedre funksjonalitet for kopiering, gruppering, 
vekselvis utkobling av to ssk, avgrensning av hva som skal rapporteres

• Oversikt/visning av driftsstanser: Flere fargekoder, bedre filter, Gantt, 
kart, anleggsdeler fra flere konsesjonærer i samme visning, andre 
konsesjonærers driftsstanser før vedtak, snitt/EOL

• Koordinering: Hvem er varslet, ansvar for varsling 

• Kommunikasjon: Vedtak/varsel (inkl PT) via Fosweb i stedet for epost, 

kommunikasjon mot andre systemer

• Diverse: Pålogging, frister, insentiver

Fremtiden er elektrisk



Innrapportering av TUF- og 

GO-planer i Fosweb til systemansvarlig fra 1. juli 2020

Øyvind Rogne og Håvard Kristiansen

Juni 2020



Innhold

• Innledning

• Bakgrunn for ny innrapporteringsløsning til systemansvarlig

• Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess for konsesjonær fra 1.7.20

• Utført testing/kvalitetssikring av ny innrapporteringsløsning

• Spørsmål

• Demo av ny innrapporteringsløsning i Fosweb

02.07.2020

12



02.07.2020
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Retningslinjer for utøvelse av systemansvaret (§12 og §13):

• Fra og med 1. juli 2020 skal TUF- og GO-planer innrapporteres fra 

konsesjonærer til systemansvarlig i Fosweb

• Konsesjonærer skal fra 1. juli utarbeide TUF- og GO-planer på nye 

standardformat

• Frist for innrapportering av nye TUF- og GO-planer i Fosweb på nytt 

standardformat til systemansvarlig er 1.1.2021

Innledning



Bakgrunn for ny innrapporteringsløsning

fra 1.7.2020

02.07.202014

Forskrift om systemansvar:

§ 12 (Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser), første ledd:

• Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for effektiv  gjenoppretting av normal 

drift av egne anlegg, ved driftsforstyrrelser i regional- og transmisjonsnettet og tilknyttede produksjonsenheter.

§ 13 (Tvangsmessig utkobling av forbruk), første ledd:

• Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for tvangsmessig utkobling av forbruk.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-05-07-448


Bakgrunn for ny innrapporteringsløsning

fra 1.7.2020

02.07.202015

Historikk:

Statnett, som systemansvarlig, samlet i 2011/2012 inn TUF- og GO-
planer fra norske konsesjonærer.

- Innrapportering fra konsesjonær ble foretatt på e-post

- For TUF-planer hadde systemansvarlig definert et format for plan som 
skulle innrapporteres

- For GO-planer hadde systemansvarlig kun fastsatt innhold, men ikke 
format for plan som skulle innrapporteres. Statnett sitt 
praktiseringsdokument beskrev hvilket innhold som skulle fremgå av GO-
planer.



Bakgrunn for ny innrapporteringsløsning

fra 1.7.2020

02.07.202016

1.7.2020 – Ny forskriftskriftstekt i § 12 og §13 i forskrift om 
systemansvar

§ 12, første ledd:

• Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for effektiv  

gjenoppretting av normal drift av egne anlegg, ved driftsforstyrrelser i regional- og 

transmisjonsnettet og tilknyttede produksjonsenheter. Systemansvarlig fastsetter innhold, 

format og frister for rapporteringen etter denne paragrafen.

§ 13, første ledd:

• Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for tvangsmessig utkobling 

av forbruk. Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne 

paragrafen.



02.07.202017

1.7.2020 – "Retningslinjer for utøvelse av systemansvaret"

• Systemansvarlig sine føringer for konsesjonærer mht. innhold, 

standardformat og frister for planene er beskrevet i 

Retningslinjene for § 12 og § 13.  

Bakgrunn for ny innrapporteringsløsning

fra 1.7.2020



02.07.2020
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• Generell info: Eksisterende format for TUF-plan videreføres i i

stor grad i ny innrapporteringsløsning

1. Konsesjonær laster ned filer fra Stanett sin hjemmeside for 

hhv. Excel-fil med standard format for TUF-plan og 

tilhørende brukerveiledning

https://www.statnett.no/Fosweb-TUF-og-GO-planer

Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess 

for innrapportering av TUF-plan

https://www.statnett.no/Fosweb-TUF-og-GO-planer


02.07.2020
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2. Konsesjonær utarbeider TUF-plan iht. tilhørende 

brukerveiledning for hhv. driftsforstyrrelse og kritisk effektbrist.

Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess 

for innrapportering av TUF-plan



02.07.2020
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3. Konsesjonær konverterer Excel-fil med TUF-plan til PDF-fil 

før innrapportering i fosweb

4. Konsesjonær innrapporterer PDF-fil med TUF-plan til 

systemansvarlig i fosweb.

Se utklipp fra fosweb på neste lysbilde

Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess 

for innrapportering av TUF-plan



02.07.2020
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Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess 

for innrapportering av TUF-plan



02.07.2020
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5. Konsesjonær oppdaterer gjeldende TUF-plan iht. følgende:

- Frist for innrapportering av TUF-plan på nytt standard format i 

fosweb er 1.1.2021

- Konsesjonær sin TUF plan skal oppdateres eller bekreftes som 

fortsatt gjeldende minimum hvert tredje år.

- Ved større endringer som medfører at gjeldende TUF-plan ikke 

lenger er relevant

Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess 

for innrapportering av TUF-plan



02.07.2020
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• Generell info: Nytt standard format for GO-plan skal benyttes 

for ny innrapporteringsløsning

1. Konsesjonær laster ned filer fra Statnett sin hjemmeside for 

hhv. Excel-fil med standard format for GO-plan og tilhørende 

brukerveiledning

https://www.statnett.no/Fosweb-TUF-og-GO-planer

Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess 

for innrapportering av GO-plan

https://www.statnett.no/Fosweb-TUF-og-GO-planer


02.07.2020
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2. Konsesjonær utarbeider GO-plan iht. tilhørende 

brukerveiledning for hhv.:

• Nettkollaps

• Enkeltvis utfall av hovedinnmatinger

Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess 

for innrapportering av GO-plan



02.07.2020
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3. Konsesjonær konverterer Excel-fil med GO-plan til PDF-fil 

før innrapportering i fosweb

4. Konsesjonær innrapporterer PDF-fil med GO-plan til 

systemansvarlig i fosweb.

Se utklipp fra fosweb på neste lysbilde

Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess 

for innrapportering av GO-plan



02.07.2020
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Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess 

for innrapportering av GO-plan



02.07.2020
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5. Konsesjonær oppdaterer gjeldende GO-plan iht. følgende:

- Frist for innrapportering av GO-plan på nytt standard format i 

fosweb er 1.1.2021

- Konsesjonær sin GO-plan skal oppdateres eller bekreftes som 

fortsatt gjeldende minimum hvert tredje år.

- Ved større endringer som medfører at gjeldende GO-plan ikke 

lenger er relevant

Beskrivelse av fremtidig arbeidsprosess 

for innrapportering av GO-plan



Testing/kvalitetssikring er gjennomført våren 2020 mot et 

konsesjonærutvalg bestående av 7 konsesjonærer (nettselskap og 

industriselskap) mht:

• Utkast til standardformat for hhv. TUF-planer og GO-planer i Excel

• Utkast til brukerveiledninger for hhv. standardformat for TUF-

planer og GO-planer

• Ny innrapporteringsløsning for planer i Fosweb

Fremtiden er elektrisk

Testing av innrapporteringsløsning



Demonstrasjon av ny innrapporteringsløsning for TUF- og GO-

planer i Fosweb ved Håvard Kristiansen

Fremtiden er elektrisk



Spørsmål?

Fremtiden er elektrisk



PAUSE

10 min

Fremtiden er elektrisk



Fos § 14 i Fosweb

Fosweb dialogforum 2020

Oslo, 16.06.2020

Mari Holtet Eie 



Innhold 

• Intro fos § 14 og dagens saksbehandling

• Prosjektet Fos § 14 i Fosweb og kommende prosess

• Gevinster ved ny løsning i Fosweb

• Prototyper for første versjoner av løsningen

• Referansegruppe + "påmelding" til uforpliktende bidrag i prosjektet

Fremtiden er elektrisk



Sted, datoFremtiden er elektrisk 34

Fos § 14 – Planlegging og idriftsettelse av tekniske anlegg i kraftsystemet 

Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i 

kraftsystemet

• For endringer som skal gjøres i eller tilknyttet regional- eller sentralnett, må 

konsesjonær søke systemansvarlig om godkjenning av teknisk funksjonalitet. 

• Systemansvarlig fatter enkeltvedtak i hver sak for å godkjenne funksjonaliteten. 

Vedtaket kan inneholde vilkår og krav som konsesjonæren må oppfylle og 

forholde seg til. 

• Les § 14 i forskrift om systemansvaret (fos) hos Lovdata her

https://lovdata.no/forskrift/2002-05-07-448/§14


• Med fos § 14-vedtak skal vi sikre at anlegg i regional- eller 

transmisjonsnett har nødvendig funksjonalitet for å ivareta en effektiv 

utnyttelse og tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet.

• Vi stiller krav til (eksempler):

• Aktiv og reaktiv reaksjonsevne i produksjonsanlegg

• Stasjonsutforming (eks dublerte samleskinner og bryteranlegg) 

• Vernsystemer og -innstillinger 

• mm

Fremtiden er elektrisk

Hvorfor teknisk funksjonalitet? 



Søknad om funksjonalitet iht. fos § 14 er en av prosessene som må 

digitaliseres for å få til en full digital verdikjede

Modellering i forskjellige systemer hos Konsesjonær

Kraftsystemutredning

(KSU)

Konsesjon

Søknad om 

kraftsystemfunksjonalitet

(Fos § 14)

Innrapportering av

kraftsystemdata

(enf § 6-1)

Koordinering av driftsstans

(Fos § 17)

Feilanalyse og –statistikk 

(FASIT)

(Fos § 22)

Tilstandsdatabase for 

transformatorer

Idriftsettelse

Tekniske data om ny 

transformator
Spesifisere ny 

transformator

Behov for ny 

transformator

Innkjøps-

prosess

Leveranse Transformator 

i drift

Transformator 

skrotes

Tidlig design Detaljdesign

Leverandørtjenester 

(oljeprøver etc)

Vedlikehold

Regional sikkerhets 

koordinator (RSC)



• Anleggskonsesjon (NVE, Energiloven) 

• Fos § 14-søknad bygger delvis på data oppgitt i konsesjonssøknad (og 

omvendt) 

• Innrapportering av kraftsystemdata (Fosweb, enf § 6-1) 

• Utvidelse av data oppgitt i fos § 14-søknad

• Koordinering av driftsstans (Fosweb, fos § 17) 

• Tidlig informasjon om kommende utkoblinger

Fremtiden er elektrisk

Relevante grensesnitt til fos § 14

Konsesjon

Søknad om 

kraftsystemfunksjonalitet

(Fos § 14)

Innrapportering av

kraftsystemdata

(enf § 6-1)

Koordinering av driftsstans

(Fos § 17)



Dagens prosess – fos § 14-søknader

Fremtiden er elektrisk

Konsesjonær
planlegger et 
nytt anlegg



Dagens prosess – fos § 14-søknader

Fremtiden er elektrisk

Konsesjonær
planlegger et 
nytt anlegg

Laster ned og
fyller ut fos § 14 
søknadsmal fra
statnett.no

Saksbehandler
mottar søknad



Dagens prosess – fos § 14-søknader

Fremtiden er elektrisk

Konsesjonær
planlegger et 
nytt anlegg

Laster ned og
fyller ut fos§14 
søknadsmal fra
statnett.no

Saksbehandler
mottar søknad

Saksbehandler behandler
søknad og skriver vedtak. 
Kommunikasjon via epost



Dagens prosess – fos § 14-søknader

Fremtiden er elektrisk
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Saksbehandler
mottar søknad

Saksbehandler
behandler søknad og
skriver vedtak

Vedtak blir
kvalitetskontrollert
internt og sendt ut

Konsesjonær får
vedtak per post 
til firmaadresse



Dagens prosess – fos § 14-søknader

Fremtiden er elektrisk

Konsesjonær
planlegger et 
nytt anlegg

Laster ned og
fyller ut fos§14 
søknadsmal fra
statnett.no

Saksbehandler
mottar søknad

Saksbehandler
behandler søknad og
skriver vedtak

Vedtak blir
kvalitetskontrollert
internt og sendt ut

Konsesjonær får
vedtak per post 
til firmaadresse

Konsesjonær bestiller og
installerer komponenter

Og melder inn 
anleggsdata i Fosweb
innen 4 uker før
spenningssetting



Prosjektet "Fos § 14 i Fosweb"

Prosjektet skal levere en løsning for at fos § 14-søknader kan håndteres i 

sin helhet inne i Fosweb.

Dette inkluderer bla funksjonalitet for følgende i innlogget portal Fosweb: 

• Innsending av søknad og vedlegg

• Portal for kommunikasjon mellom konsesjonær og systemansvarlig 

• Saksbehandlingsverktøy for systemansvarlig

• Distribusjon av vedtak og oppfølging av vilkår i Fosweb

• Kobling til allerede eksisterende modul for kraftsystemdata 

Fremtiden er elektrisk



Gevinster av ny løsning i Fosweb

• Sikker innsending av søknad og vedlegg (kraftsensitiv informasjon) 

• Sikker kommunikasjon med systemansvarlig 

• Enkel og tilrettelagt utfylling av søknad og bistand underveis

• Mulighet for å følge status og fremgang gjennom hele saksforløpet

• Oversikter over pågående saker, tidligere mottatte vedtak, utestående vilkår, mm. 

• All informasjon knyttet til fos § 14 samlet på ett sted 

• Mulighet til å koble sammen med nærliggende prosesser som blant annet konsesjon, 

kraftsystemdata, mm.

• Bedre løsning for å håndtere berørte konsesjonærer

• Effektivisering av søknadsprosessen og tidsbesparelser hos både konsesjonær 

og systemansvarlig. 

Fremtiden er elektrisk



Dagens prosess – fos § 14-søknader

Fremtiden er elektrisk
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Versjon 1 – fos § 14 i Fosweb

Fremtiden er elektrisk

Laster ned og
fyller ut fos § 14 
søknadsmal fra
statnett.no

Saksbehandler
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planlegger et 
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Versjon 1 – fos § 14 i Fosweb
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Versjon 1
(skisse) 

Fremtiden er elektrisk

Oppretter en ny søknad
innlogget i Fosweb og
laster opp søknadsmal
og vedlegg der



Versjon 1 – fos § 14 i Fosweb
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Endelig løsning
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Endelig løsning
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Endelig løsning
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Saksbehandler
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I "mine saker" i
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Konsesjonær
planlegger et 
nytt anlegg



Endelig løsning
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Saksbehandler
mottar søknad

I "mine saker" i
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saksbehandlingen, 
komplettere med mer
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saksbehandler.

Saksbehandler
behandler søknad og
skriver vedtak

Konsesjonær
planlegger et 
nytt anlegg

Vedtak blir
kvalitetskontrollert
og godkjent



Endelig løsning
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Saksbehandler
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Vedtak blir
kvalitetskontrollert
og godkjent

Konsesjonær
planlegger et 
nytt anlegg



Endelig løsning
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Oppretter en
ny Fos § 14 
søknad i Fosweb
og fyller inn 
informasjon i
datafelter

Konsesjonær
får varsling om 
fremdrift i saken, 
og får vedtak i
Fosweb

Konsesjonær bestiller og
installerer komponenter

I kraftsystemdata kan
han lage en 
innmelding basert på
innmeldt informasjon
i fos § 14 søknaden

Saksbehandler
mottar søknad

I "mine saker" i
Fosweb kan han følge
med på status under 
saksbehandlingen, 
komplettere med mer
informasjon og ha 
dialog med 
saksbehandler.

Saksbehandler
behandler søknad og
skriver vedtak

Vedtak blir
kvalitetskontrollert
og godkjent

Konsesjonær
planlegger et 
nytt anlegg



Endelig løsning
(skisse) 
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Oppretter en
ny Fos § 14 
søknad i Fosweb
og fyller inn 
informasjon i
datafelter



Endelig løsning
(skisse)

Fremtiden er elektrisk

I "mine saker" i
Fosweb kan han følge
med på status under 
saksbehandlingen, 
komplettere med mer
informasjon og ha 
dialog med 
saksbehandler.



Endelig løsning
(skisse)
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Konsesjonær
får varsling om 
framdrift i saken, 
og får vedtak i
Fosweb



Referansegruppe 

• Systemansvarlig ønsker at løsningen skal dekke de behov og ønsker konsesjonærene 

har for å holde oversikt over søknader, vedtak og vilkår

• Det er svært viktig for oss at løsningen blir godt tilpasset brukerne – dette letter også 

sakshåndteringen fra vår side

• Systemansvarlig opprettet derfor i vår en referansegruppe bestående av en variert 

gruppe konsesjonærer til å bidra i brukertesting, intervjuer og kartlegging

• Vi ser imidlertid at det er hensiktsmessig å ha enda flere aktører å spille på og 

ønsker å invitere til en utvidet referansegruppe
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Utvidet referansegruppe

Brukertesting

1-1 test av prototyp sammen med 

designer for å teste en fremtidsløsning 

før den evt blir utviklet (ca 45-60 min)

• Hvem?

Alle som har erfaring med fos § 14-saker. Særlig etterlyses aktører innen vindkraft og forbruk 

• Hva innebær det?
Stå på en epostliste for å motta informasjon og frivillig delta i ulike aktiviteter knyttet til utvikling og bruk av 

ny løsning der vi ser behov for å involvere flere enn den eksisterende referansegruppen. Påmelding til liste 

er uforpliktende og man kan når som helst melde seg av. 

• Hvordan? 
Send en epost til prosjektleder mari.eie@statnett.no som bekrefter at du ønsker å delta.

Intervju

1-2 intervju sammen med designer 

for å dele innsikt i behov i 

løsningen fra deres ståsted (30-45 

min)

Spørrelseundersøkelse

Svare på spørsmål i et webskjema om 

deres behov og forutsetninger for en 

tilpasning av neste versjon av 

løsningen (5-10 min)

Demo og opplæring

Demo av nyutviklet funksjonalitet 

og opplæring i bruk

mailto:mari.eie@statnett.no


Spørsmål?
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Fosweb Kraftsystemdata

Toan Thanh Tran og Magnus Tennøe

Juni 2020



Innhold

• Energilovsforskriften § 6-1 (tidligere fos § 14a)

• Generell info om Fosweb-portal

• Gjennomførte forbedringer/funksjonalitet

• Informasjon om utvalgte nye forbedringer/funksjonalitet

• Enf § 6-1, tredje ledd

• Detaljskjema (enf § 6-3)

• Autofos-arbeidet v/Magnus Tennøe

• Planlagte oppgaver

• Spørsmål

Fremtiden er elektrisk



• Fos § 14 a

• NVE (ikke RME) og OED 

• Retningslinjer

• Enf § 6-1. Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse ( første, annet og tredje ledd)

• Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet plikter å rapportere 
anleggsdata til systemansvarlig.

• Eiere av produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet plikter å rapportere anleggsdata til 
systemansvarlig.

• Rapporteringen etter første og annet ledd skal skje før nye anlegg eller endringer i eksisterende 
anlegg settes i drift. For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal områdekonsesjonær
kontrollere at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig før nye anlegg eller endringer i 
eksisterende anlegg kan settes i drift.

Sted, datoFremtiden er elektrisk 64

Energilovforskriften § 6-1



Applikasjoner/moduler i Fosweb:

• Innmelding av anleggsdata før 
idriftsettelse (enf § 6-1)

• Innmelding av driftsstans  (fos § 17)

• Rapportering av feil/driftsforstyrrelser 
(fos § 22)

• Innsending av TUF og GO – planer       
(fos § 13 og fos § 12) – kommer

• Søknad om idriftsettelse av anlegg          
(fos § 14) - Under utvikling

Fremtiden er elektrisk

Fosweb-portal
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Modul kraftsystemdata

• Informasjon, svar og veiledere ligger nederst på siden.



Gjennomførte forbedringer/funksjonalitet

• Innsyn i produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet i eget 

konsesjonsområde knyttet til områdekonsesjonærens plikter iht endring 

i enf § 6-1 3. ledd 

• Visning av detaljskjema i Fosweb

• Innsending av avtale jfr fos § 7, annet ledd 

• "Release notes", hva er nytt siden siste innlogging i Fosweb

• Endringer knyttet til GDPR

• Bulk-oppdatering av "dato for spenningssetting"
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• Nytt 3. ledd i energilovforskriften § 6-1 (gjeldende fra 01.07.2019)
• "For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal områdekonsesjonær

kontrollere at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig før nye anlegg eller 
endringer i eksisterende anlegg kan settes i drift"

• Ble tilføyd forskriften som følge av dialog mellom systemansvarlig, NVE og 

bransjen, ifm systemansvarliges arbeid med retningslinjer.

• Hensikten er at områdekonsesjonærens nye forpliktelser skal bidra til at 
produksjonsanlegg i distribusjonsnettet som idriftsettes meldes inn til 
systemansvarlig.

• En forutsetning at systemansvarlig tilrettelegger Fosweb for oppfølging av 
forskriften.

Sted, datoFremtiden er elektrisk 68

Gjennomgang av enf § 6-1, tredje ledd 
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Arbeidsflyt

• Hele arbeidsprosessen fra data 
meldes inn til spenningssetting 
til prod.anlegget er endelig 
godkjent av systemansvarlig.

• Områdekonsesjonær er 
involvert i den delen av 
prosessen som er omsluttet av 
rød boks.
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Melder inn 
anleggsdata i Fosweb

Kvitterer at anlegget er 
kontrollert/sett i 

Fosweb før de tillater 
spenningssetting

Kontrollerer, 
kvalitetssikrer
og godkjenner 

anleggsdata for 
spenningssetting

Ansvarsområde

Produksjonseier Systemansvarlig Områdekonsesjonær
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Bidrag fra områdekonsesjonær

• Teste løsningsforslaget i Fosweb og komme med tilbakemelding på 
brukervennlighet.

Kommet med innspill på
• Varslinger
• Tilgangsstyring
• Grensesnitt/visning
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Dagens praktisering av forskriften

• NVE sendte 01.07.2019 brev til alle 
områdekonsesjonærer for å informere 
om forskriftsendringen. 

• Systemansvarlig sendte 26.2.2020 epost 
til alle områdekonsesjonærer for å 
informere om at den nye løsningen i 
Fosweb var tilgjengelig og kunne 
alternativt benyttes for å erstatte 
tidligere praksis.

• Fosweb-løsningen vil bli gjeldende praksis 
når oppdaterte retningslinjer på enf § 6-1 
blir godkjent og vedtatt av NVE.



Visning av produksjonsanlegg i Fosweb-

løsningen for områdekonsesjonær
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Startsiden ved innlogging hos områdekonsesjonær

Begreper og definisjoner

• Startsiden kan alltid nås ved å klikke på "Statnett"-logoen øverst til venstre Innlogget selskapInnlogget bruker

NB! Ny oppgave hos 
områdekonsesjonær
knyttet til kontroll av 
produksjonsanlegg for 
eget område. Ved å trykke 
på "åpne" knappen vil 
områdekonsesjonær få 
opp antallet 
produksjonsanlegg som er 
klart for kontroll

Meldingsinnboks for 
kommunikasjon med 
systemansvarlig

Modul

Meldingsinnboks for 
kommunikasjon med 
systemansvarlig

NB! Nytt valg i toppmeny med listevisning av produksjonsanlegg i eget område. Ved å 
trykke på denne visningen vil du kunne se alle produksjonsanlegg på eget område. 
Dette inkluderer også anlegg som ikke kan/skal kontrolleres.

Oppgaveliste

Meldingsinnboks for 
kommunikasjon med 
systemansvarlig

Toppmeny

Hovedmeny



Legge til brukere internt som skal ha brukerrolle "områdekonsesjonær kontakt" i kraftsystemmodulen
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Innlogget bruker må 
være kundeadministrator 
i selskapet for å få opp 
dette alternativet

Ny brukerrolle for 
kraftsystemmodulen.



Detaljskjema

• En skjematisk oversikt over kraftnettet i Norge

• Detaljskjema inneholder informasjon for regional- og transmisjonsnettet, samt 

tilknyttede produksjonsenheter, vedlikeholdes av Statnett iht. enf § 6-3

• Tidligere utgitt i Fos-CD

• Oppdateringen av detaljskjemaene er basert på innrapporterte kraftsystemdata i 

Fosweb fra aktørene iht. enf § 6-1.

• Tilgjengelige i Fosweb for selskap som er definert KBO-enhet.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-12-07-959/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-12-07-959/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
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Visning av detaljskjema i Fosweb



Visning av detaljskjema i Fosweb (1)

• Detaljskjema vises fra et valg i toppmenyen i Fosweb
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Visning av detaljskjema i Fosweb (2)

• Det finnes ca. 100 detaljskjema fordelt på 4 regioner i Norge
➢ Sør-Norge (1)

➢ Sør-Norge (2)

➢ Midt-Norge

➢ Nord-Norge

• Disse dekker ca. 2600 stasjoner og ca. 5000 ledninger 

• I tillegg til detaljskjemaene finnes det enkelte tilleggsdokumenter:
➢ Prinsippskisse

➢ Konsesjonæroversikt
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Visning av prinsippskissen

• Klikk på "Link til prinsippskisse" for å få opp prinsippskissen som beskriver de konvensjonene som brukes i 

detaljskjemaene

• Her vises hva som

legges inn av data

for de ulike

objekttypene
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Visning av konsesjonærkoder

• Klikk på "Link til konsesjonærkode" for å få opp en liste over konsesjonærkoder som brukes i 

detaljskjemaene

• Legg inn søk i denne

for å finne spesifikke

koder eller konsesjonærer
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Autofos: Oversikt

• Automatisk innsending av data ihht enf § 6-1, som alternativ til Fosweb 
Kraftsystemdata

• Koblet direkte mot kildesystem(er) hos den enkelte konsesjonær
• Krever innsats for å impementere Autofos:

• Utvikling/oppsett av det IT-tekniske
• Kvalitetssikre kompletthet og korrekthet på data i kildesystemer

• Fordeler ved Autofos:
• Trenger ikke lenger manuell oppdatering i Fosweb
• Heving av datakvalitet, til intern og ekstern nytte
• CIM vil være sentralt i videre digitalisering og samarbeid i bransjen
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Autofos: Detaljer



• Snart ferdige med intern utvikling av alle komponenttyper som finnes i 

Fosweb

• Bistå og teste utvikling av Autofos klient hos deltakende konsesjonærer

På sikt: 

Ønsker å videreutvikle Autofos til å kunne tilby verdiøkende tjenester for 

brukerne, utover ren innrapportering

Fremtiden er elektrisk

Autofos: Status



Planlagte oppgaver

• Selskapsregister (selskapskategori, tilgangsstyring og etc.)

• Autofos videreutvikling

• Tilpasninger og evt utvidelser/nedjusteringer av parameterliste i Fosweb
• Anleggstype

➢ HVDC-anlegg og forbruksenhet

• Mulige justeringer av parameter/data
➢ TEK – rapportering
➢ Legge til ny valgalternativ på "type bryter" (plugg-inn brytervogn)
➢ Strømgrense ved flere omgivelsestemperatur ( spesifikk 40 graders omgivelsestemp )
➢ Pmaks ( Aggregatets maksimale effekt der funksjonaliteten for reaktiv reserve er ivaretatt)
➢ Endring av parameterliste for vindpark (behov for revisjon)

NB! Dialog med bransjen (i form av høring)

• Innspill på ønskede forbedringer/ny funksjonalitet ?
➢ Kan legges i chatten evt sendes i etterkant av møtet toan.tran@statnett.no eller 

fos@statnett.no
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Spørsmål?
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PAUSE

10 min
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Fosweb driftsstans

Informasjon om ny funksjonalitet og kommende planer

Fosweb dialogforum webinar 16.06.2020 / Sarah Sjong, Kaja Kvinge Akselsen



Fosweb Driftsstans - prioritering av ny funksjonalitet
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Effektiv planlegging, 

koordinering og 

gjennomføring

Bruker-
vennlighet

- Effektivitet

-saksflyt

Andre systemer

Krav 

- Forskrifter

- Retningslinjer

- EU/RSC



Effektiv planlegging og gjennomføring av driftsstanser

Utfordringer

Fremtiden er elektrisk .

Økende behov 
for utkoblinger

"Hyppig" 
utkobling 
av samme 
komponent

Sen rapportering/ 
endring

Konsekvenser/
kostnader



Effektiv planlegging og gjennomføring av driftsstanser

Målsetning

• Bedre koordinerte planer før innrapportering

• Både internt hos konsesjonær og mellom konsesjonærer

• Tidligere innmelding / færre sent rapporterte planer

• Flere planer til årsplan / 3 mnd-frist

• Kun uforutsette hendelser mindre enn 3 mnd før planlagt start

• Færre/tidligere innrapporterte endringer

• Korrekt utfylte planer med tilstrekkelige detaljer
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fos § 17 gjeldende fra 01.07.2020

§ 17.Samordning av driftsstanser

Ved behov for driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet og tilknyttede 

produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer, skal konsesjonær rapportere

plan for driftsstans til systemansvarlig i rimelig tid før ønsket driftsstans. Konsesjonær kan 

ikke iverksette driftsstans for slike anlegg uten etter vedtak av systemansvarlig.

Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om konsesjonærenes planlagte driftsstanser 

i regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter. Planene innsendt etter 

første ledd, skal inngå som del av beslutningsgrunnlag for vedtak.

Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om ikke planlagte driftsstanser i regional- og 

transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre 

konsesjonærer. Dette gjelder kun for nødvendige driftsstanser hvis behov oppstår som følge 

av uforutsette hendelser. Konsesjonær skal rapportere slike behov til systemansvarlig uten 

ugrunnet opphold.

Systemansvarlig kan av eget initiativ eller etter forespørsel fra konsesjonær, omprioritere 

allerede fastlagte driftsstanser.

Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne 

paragrafen.

Dersom omprioritering etter fjerde ledd påfører systemansvarlig eller andre konsesjonærer 

kostnader, skal….
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§ 28. Forhold til forvaltningsloven og offentleglova

"Avgjørelser fattet i medhold av § 5, § 7 annet ledd, § 8, § 8a, § 8b, § 9 

første ledd første punktum, § 11, § 12 annet til femte ledd, § 13 annet 

og tredje ledd, § 15, § 16, § 17 tredje og fjerde ledd og § 21 femte ledd 

er systemkritiske vedtak dersom det er mindre enn tre måneder fra 

tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til vedtaket må 

iverksettes."



Retningslinjer for §17 – planlagt gjeldende fra 01.07.2020

• Kun uforutsette hendelser kan behandles etter tredje ledd (ikke planlagte driftsstanser)

• Alle planlagte driftsstanser skal behandles etter annet ledd

Nytt i Fosweb: Markere om driftsstans er planlagt eller ikke-planlagt

• Koordinering/samordning før innmelding av driftsstans

Nytt i Fosweb: Bekrefte at driftsstans er koordinert med berørte parter (og med hvem)

• Forenklet behandling av driftsstanser som ikke berører andre konsesjonærer

Fremtiden er elektrisk Oslo, 7. januar 202093



Ny funksjonalitet i Fosweb Driftsstans

• Selvbetjening av Mitt område

• Kartvisning av driftsstanser

• Ganttvisning av driftsstanser

• Behovseier får epostvarsel ved innmelding og endringer på en 

driftsstans

• Visning av relaterte driftsstanser ved registrering av driftsstans

• Planlagt/ikke planlagt driftsstans og koordinering med andre 

konsesjonærer i henhold til nye retningslinjer for FOS §17



Planer for ny funksjonalitet i Fosweb Driftsstans

• Planlegging av driftskoblinger

• Utkoblinger - kritikalitet

• Langtidsplanlegging av driftsstanser

• Koordinering/samhandlingsløsning
• Intern koordinering

• Koordinering med berørte

• Rapportering når annen konsesjonær eier anleggsdel
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DEMO
Fosweb Driftsstans
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Spørsmål?
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