ÅRSRAPPORT 2005
REFERANSEGRUPPE FOR FEIL OG AVBRUDD
I hht mandat for referansegruppe feil og avbrudd vedtatt 22.08.00 skal det utarbeides en
årsrapport hvert år. Her følger en kort oppsummering av gruppens sammensetning og
aktiviteter i 2005, samt anbefalinger for videre arbeid i 2006.
1. Referansegruppens sammensetning
Gruppen har bestått av representanter fra de faste partene NVE, Statnett, EBL Kompetanse
AS (EBL-K) og SINTEF Energiforskning AS, samt tre representanter fra andre nettselskaper.
NVE og EBL-K har i løpet av 2005 skiftet ut sine representanter. Sammensetningen har vært
som følger:
Rune Kristian Mork, Statnett SF (leder)
Frode Trengereid, NVE
Karstein Brekke, NVE
Annie Heieren, EBL Kompetanse AS
Kristin Høyland, EBL
Olve Mogstad, SINTEF Energiforskning AS
Morten Bakke, Lier Everk AS
Morten Lossius, Agder Energi Nett AS
Svein Erik Thyrhaug, Troms Kraft Nett AS
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2. Møter
Det har i 2005 vært avholdt 5 møter i gruppen, hvorav ett møte var over to dager.
3. Hovedoppgaver i 2005
3.1
FASIT-dagene
FASIT-dagene er et møtested for alle FASIT-brukere, hvor erfaringer og meninger utveksles,
og hvor myndigheter og systemansvarlig informerer om aktuelle saker. Målet med FASITdagene er å stimulere til riktig og aktiv bruk av FASIT, samt bruk av feil- og
avbruddsstatistikk til planleggingsformål. Referansegruppe for feil og avbrudd hadde i denne
sammenheng målsetting om å bidra til en innholdsrik og relevant dagsorden for
arrangementet.
FASIT-dagene 2005 ble avholdt 1.-2. februar på Gardermoen, og hadde 97 deltakere.
Gruppen hadde i forkant etablert dagsorden, og bidro som foredragsholdere og gjennomføring
av arrangementet generelt.
Høsten 2005 fastsatte gruppen dagsorden for FASIT-dagene 2006. Det ble gjort enkelte
endringer i programmet i forhold til tidligere år på bakgrunn av tilbakemeldinger etter FASITdagene 2005.
FASIT-dagene har blitt et viktig møtested for brukere av FASIT. Det høye antall deltakere
hvert år gir også en indikasjon på at arrangementet har et nyttig og relevant innhold.
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3.2
FASIT kravspesifikasjon versjon 2007
FASIT kravspesifikasjon eies av EBL Kompetanse. Gruppen er referansegruppe for
utviklingen av FASIT kravspesifikasjon, og den gir innspill til forbedringer, samt nødvendige
endringer i forbindelse med nye forskrifter og ytterligere presiseringer fra systemansvarlig.
I 2005 ble det i hovedsak gitt innspill til følgende temaer:
a. Håndtering av kortvarige avbrudd i rapporteringsfilen til NVE.
b. Håndtering av avbrutt effekt.
c. Håndtering av svært lange avbrudd i FASIT.
d. Forbedring av anleggshierarkiet for kompenseringsanlegg.
e. Nytt rapporteringsformat til systemansvarlig og NVE.
f. Forbedring av registrering av vern- og bryterrespons.
g. Registrering av feilbefengt fase.
h. Håndtering av fellesmålte anlegg i FASIT.
Noen av gruppens innspill medførte endringer i FASIT kravspesifikasjon, og resulterte i
FASIT kravspesifikasjon versjon 2007.
Deler av gruppen har gitt uttrykk for at det kan være nødvendig med en mer helhetlig og
langsiktig gjennomgang av FASIT kravspesifikasjon. Dette må imidlertid vurderes i lys av
eventuelle nødvendige endringer som følge endringer i myndighetskrav.
3.3
FASIT.no
EBL Kompetanse eier nettstedet www.FASIT.no, og har redaktøransvaret for dette. Nettstedet
har potensiale til å bli en svært viktig informasjonskanal ift nettselskapenes FASIT-arbeid.
Gruppen skal gi innspill til og utarbeide informasjon som er aktuelt å publisere på FASIT.no.
I 2005 ble det gjort følgende arbeid på FASIT.no:
a. Strukturen på siden ble endret. Blant annet publiseres nyheter nå på forsiden.
b. Et definisjonshefte vedr feil og avbrudd i det elektriske kraftsystemet
utarbeidet av gruppen, er lenket til siden.
c. Søkefunksjonen utvides til også å gjelde hjemmesidene til EBL, NVE, Statnett
og SINTEF.
d. Enkelte feil er rettet.
e. Innhold er oppdatert.
Gruppen har gitt uttrykk for at det er nødvendig med videre utvikling og hyppigere
oppdatering av FASIT.no. Gruppens medlemmer skal bidra med relevant innhold.
3.4
KIS-problemstillinger
FASIT-brukere opplever stadig problemer med importfilen fra KIS-systemet. Gruppen hadde
som hensikt å bidra til at problemene løses.
Gruppen har identifisert og diskutert problemene, samt deltatt på møte med KISleverandørene for å søke løsninger på problemstillingene.
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Erfaringer fra 2006 vil vise hvilke problemer som gjenstår. Gruppen har imidlertid konkludert
med at problemstillingene først og fremst er en sak mellom KIS-leverandørene og
nettselskapene (evt med bistand fra interesseorganisasjoner). Gruppen avslutter dermed sin
aktive del vedrørende denne problemstillingen.
3.5
KILE-problemstillinger
Gruppen hadde som målsetting å være rådgivende ifm problemstillinger vedrørende ILE og
KILE.
I 2005 har gruppen diskutert og kommentert enkelte problemstillinger rundt KILE, blant
annet:
a. Ansvarlig konsesjonær ifm driftsforstyrrelser. Gruppen kommenterte sakene på
prinsipielt grunnlag. De involverte partene har i ettertid sendt saken til NVE for
avgjørelse.
b. Gruppen har diskutert konsekvensene for nettselskapene etter Høyesterettsdom
om erstatning av KILE-kostnader. Når gitte forutsetninger er til stede, kan
nettselskapene kreve erstatning for KILE-kostnader av ansvarlig tredjepart.
c. Beregning av ILE ved lokal produksjon eller reserveaggregat. Gruppen
opplyste om at slik produksjon skal trekkes fra beregnet ILE.
d. Videreføring av KILE-ramme ved salg av anlegg. Gruppen opplyste om NVEs
prinsipp om at KILE-rammen følger anlegget.
Problemstillingene har blitt fremmet både fra medlemmer av gruppen og andre nettselskaper.
Problemstillinger vedrørende ansvarlig konsesjonær skal på bakgrunn av innvendinger fra
NVE og EBL-K, ikke behandles i gruppen fra og med 2006. Heller ikke økonomiske sider
ved KILE-ordninger vil bli diskutert i gruppen. Men det vil bli diskutert problemstillinger
knyttet til feil og avbrdd, som kan ha økonomiske konsekvenser. Andre problemstillinger som
dukker opp, vil bli besvart fortløpende og publisert på FASIT.no.
3.6
Statistikkene
Gruppen har som målsetting å bidra til koordinering og bruk av feil- og avbruddsstatistikk i
Norge og i Norden.
Gruppen har i 2005 blitt orientert om statistikkene som ble utgitt av NVE og Statnett, samt
Nordel. Gruppen er imidlertid bekymret for bransjens manglende interesse for finansiering av
statistikken for distribusjonsnettet.
3.7
Nye forskrifter
I forbindelse med høring av endringer i NVEs forskrifter i 2005 har enkeltpersoner i gruppen
gitt uformelle tilbakemeldinger via NVEs representant. Disse tilbakemeldingene er ikke gitt
med konsenus i gruppen, ei heller forankret i egen bedrift. Egne bedrifter og foretak har gitt
egne offisielle kommentarer til de samme høringene. Gruppen utarbeider ikke offisielle
høringskommentarer. De nye forskriftene har i stor grad vært retningsgivende for arbeidet og
endringene som er blitt gjort i FASIT kravspesifikasjon.
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3.8
Mandat
Gruppens mandat har i lengre tid vært til revisjon, først og fremst på grunn av diskusjon om
hvilken rolle gruppen skal ha ifm problemstillinger om ansvarlig konsesjonær i KILEordningen. Ved årsslutt var arbeidet med nytt mandat nærmest ferdig, og det forventes at
partene signerer nytt mandat i løpet av våren 2006.
4. Anbefalinger for 2006
Gruppen vil sette fokus på følgende oppgaver i 2006:
a. Videre utvikling og en helhetlig gjennomgang av FASIT kravspesifikasjon.
b. Oppfølging av eventuelle forskriftsendringer og konsekvenser disse kan ha for
FASIT og statistikkene.
c. Oppfølging av statistikkene.
d. Oppfølging av innhold og oppdateringsrutiner på FASIT.no. Gruppen bør i
større grad bidra til informasjonsspredning om aktuelle problemstillinger og
løsninger på disse. FAQ (frequently asked questions = ofte stilte spørsmål) skal
etableres.
e. Diskutere og gi tilbakemelding på henvendelser om praktiske problemstillinger
vedrørende feil- og avbruddsregistrering i FASIT.
f. Påvirke til økt bruk av feil- og avbruddsstatistikk i bransjen.
g. Gi innspill til faglig innhold for FASIT-kurs 2006 og FASIT-dagene 2007,
samt bidra med foredrag til de samme arrangementer.
Gruppen planlegger å avholde 5-6 møter i 2006. I forbindelse med enkeltsaker vil det også
kunne bli aktuelt med telefonmøter.
Det anbefales at referansegruppen videreføres med gjeldende mandat inntil nytt mandat er
vedtatt.

Oslo, 16.3.2006

På vegne av Referansegruppe for feil og avbrudd
Rune Kristian Mork
leder
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