ÅRSRAPPORT 2008
REFERANSEGRUPPE FOR FEIL OG AVBRUDD
I hht. mandat for referansegruppe for feil og avbrudd vedtatt som § 2 i
samarbeidsavtale mellom NVE, Statnett SF og EBL Kompetanse AS av
14.8.2006 skal det utarbeides en årsrapport innen 1. mars hvert år.
Her følger en kort oppsummering av gruppens sammensetning og
aktiviteter i 2008, samt anbefalinger for videre arbeid i 2009.
Mandatet til gruppa er:
 Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og
avbruddsdata
 Koordinering av den faglige aktiviteten mellom myndigheter og
nettselskaper
 Anbefale prinsipper for registrering av feil og avbrudd
 Koordinere nasjonale og internasjonale statistikker
 Følge opp og bidra til utvikling av FASIT kravspesifikasjon
 Diskusjonsforum for problemstilling ifm feil og avbrudd
 Oppdatere og utvikle FASIT.no
For fullstendig avtaletekst og mandat: http://www.fasit.no/mandat.htm

Handlingsplan og resultater for 2008
1.1
1.2
VIDERE UTVIKLING AV FASIT KRAVSPESIFIKASJON.
Mandat: Følge opp og bidra til videretvikling av FASIT kravspesifikasjon.
NVE har vedtatt en forskriftsendring med virkning fra 1.1.2009 i forskrift om
økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
overføringstariffer, (forskrift om kontroll av nettvirksomheten) som innbefatter
vesentlige endringer i KILE ordningen.
De viktigste endringer:




Kortvarige avbrudd inkluderes i KILE-ordningen.
Ny metode for beregning av KILE.
Ny inndeling i kundegrupper basert på næringsstandarden Nace 2007
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Arbeidet med å implementere endringene i KILE-ordningen i kravet til
programvareleverandørene ble påbegynt i 2007, og sluttført med utgivelse av
FASIT kravspesifikasjon 2009 i juni 2008.
Referansegruppa har gitt vesentlige innspill til utarbeidelsen av Kravspesifikasjonen.
Videre har referansegruppen arbeidet med endringer i FASIT kravspesifikasjonen
for 2010. Her er er det kun mindre endringer, og disse er dokumentert i eget
Arbeidsnotat fra SINTEF Energiforskning: ”Endringer i FASIT Kravspesifikasjon for
versjon 2010 AN 08.12.123”
De viktigste endringer i forhold til kravspesifikasjon 2009:



siste trinn med endringene fra 27 til 36 sluttbrukergrupper som en følge av
innføring av ny næringsstandard og nye næringskoder
mindre rettinger og endringer

Referansegruppen har gitt vesentlig innspill til utarbeidelsen av endringsdokumentet. Notatet skal legges tilgjengelig på www.fasit.no.
1.3
INFORMASJON OG OPPLÆRING
Mandat: Være et rådgivende organ for myndighetene og elkraftbransjen
vedrørende registrering og bruk av data for feil og avbrudd på alle nettnivåer i
kraftsystemet. Dette skal skje gjennom informasjon og opplæring innenfor
fagområdet.
Referansegruppa har vært aktivt med i gjennomføringen av FASIT- dagene 5-6
februar 2008. EBL Kompetanse er teknisk arrangør av møtet, og referansegruppa
har vært aktiv i forhold til å utarbeide program, og holde foredrag på møtedagene.
Foredragene fra Fasitdagene er lagt ut på EBL sine hjemmesider (link fra
www.fasit.no)
Referansegruppa har deltatt i planlegging av Fasit-dagene 2009, og det ble med
bakgrunn i erfaringer fra 2008 besluttet å redusere omfanget fra 2 dager til 1 dag,
med en middag kvelden før for å opprettholde en viktig uformell møteplass. I
tillegg arrangeres det et FASIT-oppdateringskurs for distribusjonsnett dagen før,
med mye den samme målgruppen.
Oppdatert og videreutviklet www.fasit.no. EBL Kompetanse eier og har
redaksjonsansvaret for nettstedet. Her er det gjort fortløpende oppdateringer.
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Prioriteringer og videre arbeid for 2009.
Det er lagt opp en kombinert møte og handlingsplan for 2009 med 5 møter hvorav
3 er WEB basert.
Hovedfokus i 2009:


Fortsatt følge opp FASIT kravspesifikasjon ved å identifisere forslag til
forbedringer og forenklinger, og få dette implementert i
Kravspesifikasjonen for 2011.



Bidra til informasjon og opplæring ved å delta i gjennomføringen av FASIT
dagen 2009, og planlegging av FASIT-dagen 2010



Fortsatt bidra til oppdatering av FASIT.NO



Avholde møte med representanter for kraftprodusentene for å belyse
deres utfordringer og behov til FASIT rapporteringen.



Starte en diskusjon rundt hvilke muligheter og utfordringer toveis
kommunikasjon representerer i forhold til feil og avbruddsrapporteringen.



Vurdere hvordan vindkraft skal hensyntaes i FASIT.



Fokusere på nytteverdien av feilstatistikken. Hva kan gjøres for bedre å
utnytte resultatene fra feilstatistikken til forbedringer?

Møter i 2008
Det har i 2008 vært avholdt 4 møter i gruppen. Hvorav 3 av møtene er avholdt via
Web (interwise). I tillegg har det blitt avholdt et møte for avtalepartene i
referansegruppen (NVE, Statnett og EBL Kompetanse )
Referansegruppens sammensetning
Gruppen har bestått av representanter fra de faste partene NVE, Statnett, EBL
Kompetanse AS og SINTEF Energiforskning AS, samt tre representanter fra andre
nettselskaper. Sammensetningen har vært som følger:
Jan Eskedal, Statnett SF (leder)
til 1.11.2008
Terje Myhr, Statnett SF (leder)
fra 1.11.2008
Karstein Brekke, NVE
Ketil Sagen, EBL Kompetanse AS
Helge Seljeseth, 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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I henhold til samarbeidsavtalen mellom NVE, Statnett og EBL Kompetanse skal
partene innen 1. april hvert år vurdere å fastsette gruppens sammensetning.
Jan Eskedal ønsket på grunn av den interne ressurssituasjonen i Statnett å trekke
seg tilbake som leder av gruppen, og Statnett har tilbudt Terje Myhr som ny
representant for Statnett.
Partene har også vurdert rollene som leder og sekretær for gruppen, og utpekt
representanten fra Statnett som leder for gruppen, og representanten for NVE
som sekretær for neste 2 års-periode med start 1.4.2009.
Partene er svært fornøyd med bidraget til arbeidet i referansegruppa fra de
deltagende nettselskapene. Disse selskapene har imidlertid sittet lenge, og vi
ønsker at flest mulig nettselskap skal få den mulighet til påvirkning og
kompetanseheving som deltagelse i referansegruppa innebærer.
Avtalepartene ønsker samtidig å ivareta kontinuitet i gruppa. Det ble derfor
bestemt at vi skal skifte ut et selskap fra 1.4.2009. Agder Energi Nett går ut av
referansegruppen, mens Istad Nett AS er tilbudt, og takket ja til en plass i
referansegruppa.
Referansegruppa retter en stor takk til Agder Energi v/ Morten Lossius for viktige
bidrag til gruppas arbeid gjennom mange år.

Oslo, 27.2.2008

På vegne av Referansegruppe for feil og avbrudd

Terje Myhr
leder
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