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Sak 1: Innledning:
På vegne av Statnett ved systemansvarlig ønsket Hans Olav Ween velkommen til møte. Møtet ble
ikke tatt opp. Presentasjoner og referat fra møtet legges ut i etterkant av møtet.
Det er mye nytt knyttet til endringer i forskrifter, retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret og
forbedringer av Fosweb fra og med 01.07.2020 og fremover. Dette innebærer både endringer og
forbedringer i eksisterende moduler for kraftsystemdata og driftsstans, men også etableringen av ny
modul for rapportering av TUF og GO-planer og plan for innrapportering av fos § 14 – søknader i
samme web-portal.
Oppsummering fra forrige Fosweb dialogforum, avholdt sommer 2019, ble gjennomgått.
- Generelt vil det være krav til høring hos bransjen når det skal gjøres endringer i retningslinjer
for forskrift om systemansvaret eller energilovsforskriften § 6-1. Dette må godkjennes av
NVE/RME før disse trer i kraft. Det innebærer en større involvering/dialog med bransjen for å
gjennomføre endringer. Rapporteringskrav iht energilovsforskriften § 6-1 og Fos § 14 modul i
Fosweb kan være slike endringer.
-

Dagens TEK-rapportering vurderer RME om skal tas inn gjennom Fosweb rapporteringen for
å redusere graden av dobbeltrapportering. Dette arbeidet jobber RME og Statnett med.

-

For driftsstans ble det også etterspurt mer funksjonalitet. Dette er oppsummert i de vedlagte
slider.

Disse punktene blir i stor grad tatt opp i de ulike presentasjonene.
Spørsmål:
Er det mulig å få parameterlister i excel og få oversikt over hvilke dokumenter en trenger til
leverandørene? Dokumentene bør aller helst være gjort klare slik at leverandørene kan fylle ut data i
dem.
Svar:
Dette kan vi levere til de som ønsker det. Kontakt fos@statnett.no eller toan.tran@statnett.no for å få
tilsendt parameterlister i excel-format.
Sak 2: Planer for tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF-planer) iht. fos § 13 og
gjenopprettingsplaner (GO-planer) iht. fos § 12
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Øyvind Rogne gjennomgikk systemansvarliges nye Fosweb-løsning for innrapportering av planer for
tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF-planer) iht. fos § 13 - og faste gjenopprettingsplaner (GOplaner) iht. fos § 12.. Regionsentralene til Statnett vil ha ansvar for oppfølging av de innrapporterte
planene. I tillegg til at Fosweb skal benyttes for innrapportering av planer, skal planene fra nå av
utarbeides og innrapporteres på nye standard format. Ny innrapporteringsløsning blir gjeldende fra
01.07.2020.
Det er kun faste gjenopprettingsplaner og TUF-planer som skal innrapporteres i Fosweb. Midlertidige
gjenopprettingsplaner (gjenopprettingsplaner som følge av driftsstanser iht. fos § 17) skal fortsatt
innrapporteres på epost til Statnett sitt driftstanskontor.
Nye standardformat for hhv. TUF-planer og faste gjenopprettingsplaner er excel-baserte regneark.
Frist for innmelding av planer til systemansvarlig i Fosweb er 01.01.2021.
Bakgrunnen for ny innrapporteringsløsning er oppdaterte forskrifter fos §§12 og 13.
Verdt å merke seg er at det er idealiserte planer. Systemansvarlig forventer ikke at planen følges til
punkt og prikke, men at de er tenkt som et hjelpemiddel for driftspersonell i en anstrengt
driftssituasjon, både for konsesjonær og systemansvarlig.
Statnett gjennomførte en omfattende innsamling av TUF – og GO-planer i 2011 og 2012.
Innrapportering av oppdaterte planer fra konsesjonærer til systemansvarlig har siden den gang og
frem til nå blitt foretatt på e-post. For TUF planer har systemansvarlig tidligere definert et format,
men ikke for GO-planer (der var det kun innholdet som var definert).
De nye retningslinjene for utøvelse av systemansvaret inneholder en nærmere beskrivelse av hvilke
føringer systemansvarlig gir mht. utarbeidelse og innrapportering av TUF- og faste GO-planer.
Systemansvarlig har i tillegg utarbeidet detaljerte brukerveiledninger som konsesjonærene kan
benytte når de skal utarbeide TUF- og faste GO-planer på nytt standardformat.
Fra 1. juli vil konsesjonærene måtte gjennomføre følgende trinn for å kunne utarbeide og
innrapportere TUF- og faste GO-planer til systemansvarlig:
1. Konsesjonær laster ned Excel-filer med standardformat for planene, og tilhørende PDFbrukerveiledninger fra Statnett sin hjemmeside
2. Konsesjonær utarbeider sin TUF- og faste GO-plan i Excel-filene iht. brukerveiledningene
3. Når planene er ferdigstilt, må konsesjonær konvertere Excel-filene til PDF/A-format før
innrapportering foretas i Fosweb (årsak til konvertering er virusbeskyttelse og arkiv-format)
4. Konsesjonær innrapporterer PDF/A-filene i Fosweb-portalen. Konsesjonær må ha en
Fosweb-bruker (med tilgang til TUF- og GO-planer) for å kunne foreta innrapportering.
Konsesjonærer som har flere lokale driftsenheter spredt geografisk (typisk industribedrifter med flere
smelteverk, flere raffinerier, flere fabrikker, etc) må utarbeide TUF- og GO-plan for hver lokal
driftsenhet. Innrapporteringsløsning i Fosweb vil først være tilgjengelig for denne typen
konsesjonærer i løpet av høsten 2020. Disse konsesjonærene vil derfor få en utvidet
innrapporteringsfrist (men vil uansett kunne begynne arbeidet med å etablere de lokale TUF- og GOplanene fra 1. juli).
En konsesjonær må oppdatere/bekrefte at planene er fortsatt gjeldende i Fosweb minimum hvert
tredje år. Konsesjonær får automatisk varsel nå fristen nærmer seg.
I forbindelse med utvikling av ny innrapporteringsløsning i Fosweb gjennomførte systemansvarlig
kvalitetssikring av løsningen mot et konsesjonærutvalg bestående av 7 konsesjonærer. De 7
konsesjonærene bestod av 4 nettselskap og 3 industriselskap (selskapene hadde stor variasjon i
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størrelse og geografisk plassering). Kvalitetssikringen av ny innrapporteringsløsning hadde fokus på
hhv.: 1) Utkast til nye standardformat for planene, 2) Utkast til brukerveiledninger og 3)
innrapporteringsløsningen i Fosweb. Systemansvarlig mottok et større innspill mht. foreslått format
for TUF-planer samt flere mindre innspill mht. utkast til format på planene samt tilhørende
brukerveiledninger. Innspillene er ivaretatt.
Sak 3: Demonstrasjon av Fosweb-løsning for rapportering av TUF-planer og GO-planer
Håvard Kristiansen demonstrerte ny innrapporteringsløsning i Fosweb. Brukeren må få tilgang til å
rapportere planer fra brukeradministrator. Det gjøres ved at brukeradministrator gir brukeren tilgang
til modulen for TUF og GO på tilsvarende måte som for øvrige moduler.
Konsesjonær kan legge til ny plan selv om det allerede er sendt inn plan. Da blir planen, som er
lastet opp først slettet, og den nye blir gjeldende. Iht. ny forskriftstekst i § 12 og § 13 skal
systemansvarlig ikke lenger fatte vedtak for de innrapporterte planene. Systemansvarlig vil uansett
foreta en "forenklet saksbehandling" av de innrapporterte planene i Fosweb, som består i å
kontrollere at det ikke er tomme filer som er lastet opp, samt at alle arkfanene fra Excel inngår i den
innrapporterte PDF/A-filen.

Spørsmål
Når blir løsningen tilgjengelig for brukerne?
Svar
Sannsynligvis allerede i uke 26 men senest innen 01.07.2020.

Sak 4: Ny modul for fos § 14 i Fosweb
Mari Holtet Eie presenterte arbeidet systemansvarlig er i gang med for å etablere en ny modul i
Fosweb for innsending av søknader iht. fos § 14 - Fastsettelse av funksjonalitet i kraftsystemet. Den
nye modulen vil erstatte dagens rutiner for innsending av søknad og nye rutiner vil bli beskrevet på
Statnetts hjemmesider.
Systemansvarlig ser mange gevinster av å etablere en løsning for håndtering av fos § 14-saker i
Fosweb. Fos § 14-søknader inneholder vanligvis kraftsensitiv informasjon og vedlegg, og med en
modul i Fosweb vil dette kunne sendes til systemansvarlig på en sikker måte. Systemansvarlig
ønsker også å legge til rette for økt transparens i saksbehandling og det vil bli mulig å følge status og
fremgang gjennom hele saksforløpet. Det legges opp til å tilby bedre oversikter over søknader og
mottatte vedtak, samt oppfølging av vilkår og andre plikter som tilkommer vedtaket. Ved å få inn
søknadsinformasjon på et digitalt format ligger også forholdene til rette for at informasjonen kan
knyttes sammen med andre moduler i Fosweb, samt andre relevante eksterne systemer.
Oppsummert legger systemansvarlig til grunn at dette vil effektivisere søknads- og
saksbehandlingsprosessen betraktelig.
Utvikling av løsningen går over flere trinn og søker å realisere de viktigste gevinstene først. Første
versjon av løsningen vil innebære mulighet til å laste opp søknadsbrev og vedlegg i Fosweb, samt
motta vedtak fra systemansvarlig på samme sted. Det vil være mulig å lagre utkast, og å eventuelt
ettersende dokumentasjon inne i Fosweb.

I den endelige løsningen vil søknadsskjemaet være tilgjengelig som et webskjema med datafelter for
utfylling av informasjon. Søknadsskjemaet vil være dynamisk og tilpasset det aktuelle tiltaket, og vil
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kunne speiles til en saksbehandler hos systemansvarlig ved behov for dialog eller bistand i
utfyllingen

Det legges stor vekt på å utvikle en brukervennlig løsning som blir godt tilpasset konsesjonærenes
behov. Systemansvarlig har derfor etablert en referansegruppe for prosjektet, som allerede har
bidratt med gode innspill så langt. Det er imidlertid hensiktsmessig å ha enda flere aktører å spille på
og det inviteres derfor til en utvidet referansegruppe. Påmelding til denne er helt uforpliktende, men
vil innebære mulighet til å motta informasjon om og frivillig delta i ulike aktiviteter som brukertesting,
demo av ny funksjonalitet, m.m.
Send en e-post til mari.eie@statnett.no for påmelding til utvidet referansegruppe - systemansvarlig
setter stor pris på deres tilbakemeldinger og bidrag.
Spørsmål:
Krav til enlinjeskjema. Hvor stor detaljeringsgrad er det behov for?
Svar:
Utgangspunktet er at enlinjeskjema skal beskrive anleggets plassering, kontekst og driftsmerking i
kraftsystemet. Disse er også et underlag for systemansvarliges lovpålagte oppgave å utarbeide
detaljskjema over kraftsystemet og oppdatering av Statnetts plan- og driftsoperatørsystemer.
Kommer tilbake til en mer detaljert beskrivelse av hva enlinjeskjemaet.
Spørsmål:
Vil det bli oversikt over historiske vedtak?
Svar:
Ja det vil det bli i løsningen.
Spørsmål:
Bør vi vente med å sende inn søknad til løsningen er mer på plass?
Svar:
Konsesjonærene skal ikke vente med å sende inn søknader i påvente av en ny løsning. Husk at
vedlegg sendes inn på en sikker på måte (kryptert)
Spørsmål:
Skal komponenter omsøkes dersom de allerede ligger inne og endringen er en en-en endring?
Svar:
Se veileder for hvilke anlegg en skal søke om. https://www.statnett.no/for-aktorer-ikraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/soknad-om-idriftsettelse-av-anleggfos-14/
Spørsmål:
Blir løsningen like komplisert å benytte som Fosweb kraftsystemdata?
Svar:
I den grad aktørene opplever løsninger i Fosweb som kompliserte er det viktig å gi Statnett innspill
på dette slik at løsninger kan videreutvikles og forbedres. I dette tilfelle ønskes at innspill knyttet til
kraftsystemadata-modulen sendes til fos@statnett.no.Tanken er at søknadsprosessen skal bli lettere
enn det den er i dag. Mer automatisk og intuitiv. Systemansvarlig oppfordrer selskapene til å bli med
i referansegruppe for å påvirke løsningen.
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Sak 5: Ny funksjonalitet i kraftsystemdatamodulen
Toan Thanh Tran gjennomgikk status for Fosweb kraftsystemdata. Hjemmelen til innsamling av
anleggsdata er flyttet fra fos §14a til energilovforskriften (enf) § 6-1. Tidligere retningslinjer under fos
§14a, inkludert parameterlister, er fortsatt gjeldende, men nå regulert av for enf § 6-1.
Nye endringer i løsningen
• Innsyn og kontroll av produksjonsanlegg tilknyttet netteier regulert av områdekonsesjon og
som hjelper systemansvarlig til å sjekke at data er innmeldt og godkjent i Fosweb før
idriftssettelse kan tillates.
For å få varsler om kontroll og å utføre kontroll må en få tildelt rollen områdekonsesjonær.
Det er kundeadministrator hos områdekonsesjonær som kan tildele rollen til brukerne i sitt
selskap. Det gjøres under roller i kraftsystemdata-modulen.
Løsningen er testet av flere områdekonsesjonærer før løsningen ble lansert og satt i
produksjon. Innspill fra områdekonsesjonærer er tatt med inn i løsningen. Løsningen i
Fosweb blir gjeldende når retningslinjene på denne paragrafen er godkjent av NVE. Frem til
retningslinjene er godkjent og løsningen er på plass kan verifikasjon av datainnrapportering
av produksjonsanlegg foretas direkte med systemansvarlig eller via Fosweb.
•

Detaljskjema tilgjengeliggjøres via Fosweb.
Detaljskjema vil være tilgjengelige for KBO-enheter. De er tilgjengelig i en egen meny i
kraftsystemdata-modulen. Under meny vil det også ligge informasjon og brukerveileder
knyttet til denne nye funksjonalitet.

Sak 6: Autofos
Magnus Tennøe gjennomgikk status for Automatisk innsending av data til Fosweb, Autofos er et
automatisert alternativ til manuell tasting Fosweb.
Løsningen kobles direkte til relevante kildesystemer hos konsesjonær for å sende data direkte fra
kildesystemet til Fosweb. Løsningen krever innsats både i IT-utvikling og i oppdatering av
kildesystemene hos konsesjonæren for å sikre at data i kildesystemene er korrekte og tilpasset
løsningen. Det er utarbeidet egne beskrivelser for dette som er tilgjengelige for konsesjonærene som
ønsker å delta i løsningen.
Rapporteringen skjer automatisk så lenge koblingen mot kildesystemene er gjort. En får bedre
oversikt over kvaliteten på data i kildesystemene og får gjennomgått og kvalitetssikret data her.
En får kjennskap til CIM som modelleringsspråk som også vil benyttes av DIGIN og potensielt andre
initiativ. Autofos-klienten samler data fra ulike kilder, deretter sendes data kryptert via ECP. Dette er
infrastruktur som en gjerne allerede har i forbindelse med rapportering av FASIT-rapporter.
Det er mulig å få hjelp til prosessen fra systemansvarlig og Statnetts IT-team. På sikt ønsker vi å
bidra til mer enn bare rapportering av data, herunder toveis kommunikasjon, og eksport av hele
nettmodeller basert på innsamlede data i Autofos.
Spørsmål knyttet til overføring av data.
Er det mulig å sende data begge veier? Både hente data fra Fosweb, og å sende data fra
kildesystemet?
Svar:
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Per i dag kan en kun sende inn data og ikke motta data fra Fosweb automatisk. En må i så fall laste
ned excel-rapporter fra Fosweb systemet og oppdatere kildesystemene med data fra Fosweb gitt at
dataene i Fosweb er bedre enn dataene i kildesystemet.
Sak 7: Ny funksjonalitet i driftstansmodulen
Sarah Sjong gjennomgikk endringer og ny funksjonalitet i Fosweb driftsstansmodulen. Løsningene
skal legge til rette for effektiv planlegging og gjennomføring av driftsstans.
Systemansvarlig ser utfordringer knyttet til at samme komponent kobles ut flere ganger i løpet av
året, og at driftsstanser meldes inn for sent. Sen rapportering fører til dårligere koordinering og økte
kostnader. Systemansvarlig ønsker gjennom ny funksjonalitet i Fosweb å bidra til å løse noen av
disse utfordringene.
RME har revidert forskriften bla. på fos §17. Retningslinjer for paragrafen er utarbeidet, hørt i
bransjen og oversendt RME til godkjenning.
Driftsstans deles inn i planlagte driftsstanser som skal ha ordinært vedtak med klageadgang på
vedtak, og ikke-planlagte driftsstanser. Det er kun ikke-planlagte driftsstanser rapportert senere enn
3 måneder før planlagt oppstart som kan regnes som systemkritiske driftsstanser. Praksis må
endres og systemansvarlig kan ikke lenger behandle sene søknader om planlagt driftsstans som
systemkritiske. Disse må behandles som ordinære vedtak med brudd på tidsfrist. Dette innebærer
også innskjerpet håndtering av tidsfrister.
Nytt i Fosweb
Ved rapportering av ny driftsstans, må bruker huke av for om det er planlagt eller ikke planlagt
driftsstans. Videre må det hukes av for om driftsstansen er koordinert med andre konsesjonærer og i
så fall med hvem. Systemansvarlig ønsker mer informasjon i driftsstansen for å kunne koordinere
driftsstanser bedre mellom aktører. Det er blant annet planer om en samhandlingsløsning mellom
konsesjonærer, som for eksempel gir støtte til konsesjonær som har behov for driftsstans på
anleggsdeler de selv ikke eier.
Sak 8: Demonstrasjon av endringer i driftsstansmodulen
Kaja Kvinge Akselsen demonstrerte ny funksjonalitet i Driftsstansmodulen.
Det er nå selvbetjening av "Mitt område". Her kan bruker definere hvilke anleggsdeler man ønsker
varsel om dersom det skulle være driftsstans på disse. Varsel sendes til epostadresse definert under
Kontaktinfo. Bruker kan i oversikten over driftsstanser velge mellom ulike visninger, hhv egne
("mine") driftsstanser, driftsstanser i henhold til hva som er definert under "Mitt område" og alle
driftsstanser. For "Mitt område" og "Alle" kan man kun se vedtatte driftsstanser.
Det har kommet en kartløsning (enlinjeskjema) som gjør det mulig å se driftsstanser markert i kartet.
Kartet starter med et utsnitt jf. hva som er definert som "mitt område", men en kan se driftsstanser i
hele Norge ved å zoome ut. Rødmarkerte linjer indikerer driftsstans, og ved å klikke på disse får man
oversikt over alle driftsstanser for anleggsdelen, og ytterligere informasjon ved å klikke på den
enkelte driftsstans i listen. Man kan velge perioden man ønsker å se i kartet, og også endre utvalget i
henhold til "mine", "mitt område" eller "alle" driftsstanser. Det finnes også et fritekstfilter der man
f.eks. kan filtrere i henhold til navn på anleggsdel, type anleggsdel eller spenningsnivå.
Som alternativ til kart får en samme informasjon i gantt-diagram for å se driftsstanser spredd ut i tid.
Se hjelpetekst for veiledning til søk i visningene.
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Når det søkes om driftsstans må det legges til navn på behovseier. Behovseier kan logge seg inn og
se på sine driftsstanser, og vil også få varsel/oppdatering på e-post ved rapportering og endring av
planer der man er definert som behovseier.
I oversiktstabellen vises en merking (+n) på driftsstansen dersom det finnes andre driftsstanser
tilknyttet samme anleggsdel. Det gjør det enklere å flytte driftsstansen til et annet tidspunkt ved
behov. Ved ny driftsstans vil man nå også kunne se dette ved registrering av planen.
Innspill:
Det er vanskelig å overholde søknadsfrist på grunn av at leverandører ikke respekterer tidsfristene.
Svar:
Vi må praktisere dette ift. forskriften. Man bør legge til i kontrakten med leverandører hvilke
tidsfrister som gjelder.
Spørsmål:
Er det mulig å eksportere driftsstanser til egne systemer?
Svar:
Det er ønskelig å gjøre det, men det er ikke mulig å gjøre det i dag.
Innspill:
Det burde være mulig å automatisk velge seg selv som behovseier.
Svar:
Ved registrering av ny driftsstans kan man trykke "Legg til behovseier" og videre trykke "Velg meg
som behovseier.
Spørsmål:
Er det mulig å masse-registrere driftsstanser? For eksempel en hel årsplan?
Svar:
Ikke per i dag, og det er ikke på planen for øyeblikket.
Sak 9: Oppsummering
Nytt forum til høsten?
Det ble reist spørsmål om det var ønskelig med et tilsvarende møte til høsten for å dele erfaringer
med de nye systemene og løsningene, samt for å informere om fremdriften i utviklingen av nye
løsninger.
Det ble registrert en positiv stemning for å arrangere et liknende møte til høsten.
Innspill om at Fosweb har bidratt til økt bevissthet knyttet til datakvalitet og ønske om å fortsette
arbeidet med forbedringer.
Hans Olav Ween takket alle som hadde bidratt med innlegg, spørsmål og administrative tjenester
ved møtet

Dok. id:

Side: 8/8

