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Definisjoner benyttet i rapporten 

Avbruddsvarigheter: 

<= 3 minutter kortvarige avbrudd 

>3 minutter  langvarige avbrudd 

> 12 timer  svært langvarige avbrudd 

Avbruddstyper: 

Normal  avbrudd som ikke er Blunk eller Ekstrem 

Blunk  avbrudd av kortere varighet som reparerer seg selv (GIK) 

Ekstrem  avbrudd som følge av kaos-situasjoner som storm, flom, brann mm.  

Varsling: 

Varslet  avbrudd som skyldes planlagt utkobling der berørte sluttbrukere er informert på forhånd.  

Ikke varslet avbrudd som skyldes driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling uten forhåndsvarsling. 

 

Avbruddsindekser: 

Saifi   antall avbrudd / antall sluttbrukere siste dag i året  

Saidi  varighet / antall sluttbrukere siste dag i året (min.)          

Caidi  antall sluttbrukeravbrudd / antall berørte sluttbrukere   

Ctaidi  varighet / antall berørte sluttbrukere (min) 

Caidi  varighet / antall sluttbrukeravbrudd (min) 

Nett: 

HS  Høyspentnett 

LS  Lavspentnett 

AK  Ansvarlig konsesjonær 

BK  Berørt konsesjonær 

SB  Sluttbruker 
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1 Om oppdraget 

Både for inntektsrammeberegningen og for avbruddsstatistikken er det viktig at avbruddsdata er så riktig og komplett som 

mulig. Alle nettselskap med inntektsramme og sluttbrukere er pliktige i henhold til leveringskvalitetsforskriften å registrere og 

rapportere avbrudd som egne sluttbrukere har vært berørt av. 

Avbrudd av alle varigheter og på alle spenningsnivåer skal årlig rapporteres til NVE. Viktige forutsetninger for å kunne 

registrere avbruddene riktig i FASIT er blant annet informasjon om nettkonfigurasjon på tidspunktet for avbruddet, 

tidsinformasjon om bryterkoblinger/sikringsbrudd, oversikt over hvor sluttbrukerne er tilknyttet samt klimadata for stedet der 

avbruddet oppsto. NVE sin erfaring fra første års rapportering (2014) av avbrudd i lavspentnettet, er at det trolig er en 

betydelig underrapportering av lavspentavbrudd.                                                                                                                                                               

NVE ønsket i dette oppdraget en vurdering av om det er mange avbrudd for sluttbrukere som ikke blir innrapportert eller som 

blir ufullstendig innrapportert. Det var også ønskelig å få en vurdering av om avbruddsregistreringen er sporbar, og om det 

bør stilles flere krav til avbruddsregistreringen enn det som er gitt i dagens regelverk. 

I oppstartsmøte hos NVE 31.mai 2016 ble det besluttet å gjennomføre undersøkelse hos seks nettselskaper, derav to store, to 

mellomstore og to små selskaper. Grovspesifikasjon av metode med spørsmål og svaralternativer ble gjennomgått i 

arbeidsmøte 17. juni. Spørreskjemaet ble først testet på et av selskapene for så å bli videreutviklet til en endelig versjon som 

ble sendt til alle seks selskaper for utfylling. I perioden 22.juni til 23.august ble det gjennomført møter med selskapene hvor 

svarene ble gjennomgått og korrigert. 

 

Utkast til sluttrapport ble gjennomgått i arbeidsmøte 23. september og godkjentsluttrapport med sammenstilling og 

kommentarer ble etter avtale levert NVE i uke 45 2016. 
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2 Sammendrag 

Klimapåkjenninger, omfang og tidsbruk på fasitarbeidet 

De fleste selskapene svarte at forsyningsområdet var noe eller betydelig utsatt for klimapåkjenninger slik at avbruddstallene 

ville kunne variere fra år til år. De svarte også at det var utført forebyggende tiltak for å redusere antall avbrudd og at det er 

stort fokus på å rette feil så raskt som mulig for å holde avbruddstidene korte. 

 

En sammenstilling av antall registrerte fasitrapporter pr. 1000 sluttbrukere viser at dette i 2015 varierte fra 4,5 for det største 

selskapet til 56,7 for det minste selskapet. At de store selskapene hadde relativt færre rapporter pr 1000 sluttbrukere ble 

forklart med utstrakt bruk av kabelnett i byområder med mange sluttbrukere.  

En sammenligning av tidsbruk for fasitarbeid i 2015 viste store variasjoner i medgått tid pr rapport. For de to største 

selskapene varierte tidsbruken fra 0,3 timer til 6.9 timer pr rapport. For selskapet med det laveste tidsforbruket var 

forklaringen effektiv registrering av høyspentrapporter med bruk av programvare som DMS/FASIT og at det ble rapportert få 

hendelser i lavspentnettet dette året. Selskapet med det høyeste tidsbruket forklarte dette med uhensiktsmessig metoder for 

høyspentregistrering og at lavspentregistrering er svært tidkrevende. 

 

Avbrudd i høyspentnettet 

Selskapene svarte at de har gode rutiner for rapportering av avbrudd i høyspentnettet. Med unntak av noen blunk som ikke 

detekteres viser undersøkelsen at alle avbrudd i høyspentnettet blir rapportert. For ekstremhendelser med kompliserte 

hendelsesforløp kunne det forekomme noe ufullstendig rapportering. Dette ble forklart med fokus på gjenoppretting av 

forsyning og svikt i rutiner for dokumentasjon av hendelsesforløp for senere registrering og rapportering. 

 

Selskapene som benytter programvare som DMS/FASIT mente at høyspentrapporteringen var nær perfekt da alle typer 

avbrudd i høyspentnett blir logget med maskinell overføring til fasit. Et av de mellomstore selskapene mente også å ha korrekt 

høyspentrapportering uten bruk av kostbar programvare som DMS/FASIT.  

Avbrudd i lavspentnettet 

Selskapene har svart at de har skriftlige og/eller uskrevne rutiner for rapportering av avbrudd i lavspentnettet. De største 

selskapene sier at rutinene av og til ikke følges eller at de aldri følges. For de mellomstore og små selskapene varierer svarene 

fra at de av og til ikke følges til at de stort sett og alltid følges. 

Selskapene sier det er en utfordring å få montørene til å følge rutinene og dokumentere lavspentavbrudd.  Det største 

selskapet i undersøkelsen oppgir mangel på ressurser (mannskapstimer) som årsak til at bare 15-20% av lavspentavbruddene 

blir rapportert. Det andre store selskapet i undersøkelsen rapporterer en del lavspentavbrudd men sier at omfattende og 

hyppige omorganiseringer og entreprenørvirksomhet gjør det vanskelig å få gjennomført rapporteringen. 

Noen av selskapene sier de venter med å forbedre lavspentrapporteringen til de ser hva som skjer med AMS og programvare 

som kan automatisere avbruddsregistreringen i lavspentnettet. 

Kompetanse og opplæring 

Fire av selskapene svarer ja og to av selskapene svarer kanskje på spørsmål om fasitkompetansen vurderes som tilstrekkelig til 

å få utført lovpålagt fasitregistering og -rapportering. På spørsmål om en ordning med sertifisering/godkjenning av 

fasitansvarlig svarer tre av selskapene nei og to svarer kanskje. Kun et av selskapene var positive til en ordning med 

obligatorisk kursing/ opplæring i fasitarbeid. 

 

På spørsmål om opplæring i fasitarbeid svarer selskapene at dette i hovedsak består av selvlæring og intern opplæring. Flere 

av selskapene har en ordning hvor de som jobber med fasit kan delta på kurs og samlinger etter eget ønske. Deltagelse på 

fasitdagene blir også oppgitt å være en viktig arena for å holde seg oppdatert på nye lover og krav. Programvare-

leverandørene blir kontaktet jevnlig i spørsmål om fasitregistering og -rapportering.  

Arkivering og sporing 

Forskriften krever at fasitrapporter og underlagsmateriale skal lagres i minimum 10 år og alle selskapene svarte at de enkelt 

kunne hente frem fasitrapporter for siste 10 år.  

 

Mye informasjon og underlagsmateriale blir lagret i Fasit, men det er ikke utført spesielle tiltak for å ta vare underlags-

materialet i de systemene/kildene som er benyttet. Det var noe uklart om en fasitrapport kunne gjenskapes hvis denne hadde 

blitt slettet i Fasit.  

Ingen av selskapene kommenterte hva som ligger i kravet om å ta vare underlagsmateriale i 10 år. 
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Import og kontroll av nett- og kundedata 

Forskriften krever at nett- og kundedata skal oppdateres minimum kvartalsvis.  

Alle selskapene i undesøkelsen importerte nett- og kundedata i FASIT fire ganger i året eller oftere og sier at egen import-

frekvens er tilstrekkelig til å fange opp endringer i nett- og kundedata. 

På spørsmål om kontroll av datagrunnlaget var det noen forskjeller mellom selskapene. De store selskapene kontrollerte 

datagrunnlaget sjeldnere enn fire ganger i året og svarte at det var noen feil og mangler i grunnlaget som ble benyttet til 

registrering av fasitrapporter. En feil som oppstår ved vasking av KIS-data mot informasjon i Brønnøysundregisteret er at 

sluttbrukergruppe i noen rapporteringspunkter kan bli feil. I Brønnøysundregisteret er det eiers sluttbrukergruppe som er 

registrert og ikke korrekt sluttbrukergruppe som beskriver aktiviteten i rapporteringspunktet.  

De mellomstore og små selskapene kontrollerte og rettet datagrunnlaget ved hver import eller fasitregistrering. 

I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om håndtering av byggestrøm- og gatelyskunder. To av selskapene rapporterte 

ikke avbrudd for hverken byggestrøm eller gatelys. For avbrudd i lavspentnettet var det kun de to minste selskapene som 

rapporterte avbrudd for byggestrøm. Utfordringen for selskapene med rapportering av gatelyskunder ble oppgitt å være 

manglende oversikt grunnet annen eier av gatelysanleggene og at det er umålte anlegg som ligger som sumposter i KIS. 

Tilsyn og krav 

Selskapene sier de gjerne ser at NVE kommer på tilsyn for gjennomgang av fasitrapporteringen slik at dette blir utført i 

henhold til NVE’s forventninger, og påser at alle selskaper har samme forståelse av hva som skal rapporteres da KILE inngår i 

inntekstsrammereguleringen. 

Selskapene ønsker ikke flere krav eller endringer av dagens regelverk.  

Lokal nytteverdi av registrerte avbruddsdata 

Selskapene har lokal nytte av å registrere avbrudd i høyspentnettet. Høyspentavbruddene med årsaker og konsekvenser blir 

diskutert og analysert i driftsmøter. Oversikt over steder i nettet med gjentakende feil og utkoblinger inngår i selskapenes 

nettplanlegging og fornyelsesprosjekter. 

Når det gjelder registrering av avbrudd i lavspentnettet mener selskapene at de per i dag ikke hadde noen praktisk nytteverdi 

av å studere disse. 

 

Flere av selskapene har utarbeidet standardpresentasjoner slik at ledelsen blir holdt løpende orientert om antall avbrudd, ILE 

og KILE. Med ett unntak var styrene i selskapene interessert i å bli orientert om avbruddsdata. 

 «Best practice» innen avbruddsregistrering 

Store og små selskaper har ulike forutsetninger og utfordringer for å utføre mest mulig effektiv avbruddsregistrering og 

samtidig følge kravene som myndighetene har satt. Selskapene vurderer kostnadene ved innføring av hjelpesystemer som 

DMS og feltløsninger opp mot nytten av mer effektive arbeidsprosesser. Med feltløsning menes en løsning for å dokumentere 

av- og påkoblinger som utføres av montører i felt. Innføring av hjelpesystemer kan kreve betydelige investeringer og vil for 

små selskaper ikke ha samme kost/nytte-verdi som for store selskaper. 

De største selskapene har utfordringer med utstrakt og komplisert nett og vil ha stor nytte av personuavhengige systemer. De 

må takle alle driftsoppgaver inklusiv avbruddsregistrering uten å basere seg på personer med lokalkunnskap. Vi ser at bruk av 

DMS vil være tidsbesparende samt gi riktigere avbruddsregistrering enn uten bruk av DMS. Innføring av feltløsning til bruk ved 

avbrudd i lavspentnettet vil føre til enklere og riktigere avbruddsregistrering. Feltverktøy kan synes å være eneste løsning for 

de store selskapene til å få orden på lavspentrapporteringen. 

Små selskap har ofte et oversiktlig nett med få omkoblingsmuligheter. Det benyttes personell med gode lokalkunnskaper til å 

utføre effektiv avbruddregistrering. En innføring av DMS og feltløsning vil ikke svare seg økonomisk for små selskaper.  

Alle selskapene har ordning med stedfortreder for fasitansvarlig. 
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3 Sammenstilling av spørreundersøkelsen med observasjoner 

I dette kapittelet er alle svar og kommentarer fra undersøkelsen sammenstilt i tabeller. Det er også lagt til observasjoner 

basert på svarene og informasjon som kom frem i intervjuene med selskapene. 

3.1 Klimapåkjenninger, omfang og tidsbruk på fasitarbeider 

 Klimapåkjenninger: 

I Tabell 1 og Tabell 2 har selskapene svart på spørsmål om klimapåkjenninger. 

Tabell 1 Vurdering av klimapåkjenninger 

Spørsmål 

Selskaper  Svaralternativer: 
1= Betydelig 
2= Noe 
3= Normalt 
4= Litt 
5= Ubetydelig 

Stort Mellom Lite  

A B C D E F  

Er forsyningsområdet utsatt for klimapåkjenninger? 1 3 2 3 1 2  

Påvirker klimapåkjenninger avbruddsstatistikken? 1 3 2 4 2 1  

Er det utført tiltak for å forebygge konsekvenser av klimapåkjenninger? 2 2 2 1 1 1  

Tabell 2 Kommentarer til klimapåkjenninger 

Selskap A Selskap B 

Stor andel kunder i områder med kabelnett, normalt lite påvirket av 
vær og vind. Nettet blir bygd for å tåle de ekstra påkjenningene 
Selskapet har med klimapåkjenninger. 

Selskapet har i hovedsak kabelnett der mesteparten av 
sluttbrukerne er plassert og er lite påvirket av ekstremvær.  
I desember, januar og august er det mye tordenvær. 

Selskap C Selskap D 

Ekstremvær har ikke påvirket avbruddsrapporteringen for 2014 og 
2015. 

I 2014 var det en del utkoblinger for å rette opp etter flomskader i 
2013. Luftlinjer i skog oppgjennom dalen ligger stort sett i le for det 
verste været. Har stort fokus på linjerydding. Økt innsats på 
skogrydding har gitt redusert ILE/KILE. 

Selskap E Selskap F 

Har utført tiltak på spesielt utsatte linjestrekninger; bruker mye 
ressurser på linjerydding.  Nybygging av linjer. Økt mekanisk 
tverrsnitt. Økt faseavstand på høyspent. Lite rammet av tordenvær. 
Montert gnistgap – overspenningsvern. Utført betydelig utbedringer 
av jordelektroder.  

For 2014 og 2015 rapporteringen var det ikke ekstremvær av 
betydning for avbruddsstatistikken. Tordenvær på vinter hardere 
enn på sommer. 

 

Observasjoner: 

- Alle selskapene bekrefter at klimapåkjenninger påvirker avbruddsstatistikken. 

- De tre minste selskapene har gjort betydelige forbyggende tiltak for å redusere konsekvensene av klimapåkjenninger. 

- De tre største selskapene har gjort noe for å forebygge konsekvensene av klimapåkjenneringer og antall avbrudd. 

 Antall registrerte fasitrapporter pr år: 

For å sammenligne selskapene er det i Tabell 3 laget en indeks som viser antall registrerte fasitrapporter pr 1000 sluttbrukere. 
Indeksene viser at de største selskapene rapporterer vesentlig færre avbrudd pr 1000 sluttbrukere enn de minste selskapene. 
Det er i intervjurundene bekreftet underrapportering av spesielt lavspenningsavbrudd og dette gjelder for både store og små 
selskaper. De store selskapene forklarer at de har store sluttbrukerkonsentrasjoner i byområder med kabelnett som er lite 
utsatt for avbrudd. 

Tabell 3. Antall registrerte fasitrapporter pr 1000 sluttbrukere 

År 2014 2015 

Selskap 
Stort Mellom Lite Stort Mellom Lite 

A B C D E F A B C D E F 

Høyspent 4,7 3,8 14,0 5,6 6,1 23,3 4,4 3,7 14,0 7,1 16,1 36,7 

Lavspent 1,2 5,6 0,5 5,4 2,2 7,5 0,1 3,8 0,3 4,8 3,9 20,0 

Totalt 5,9 9,4 14,6 11,0 9,1 30,8 4,5 7,5 14,3 11,8 21,3 56,7 

 

I Tabell 4 og Tabell 5 har selskapene telt opp antall registrerte fasitrapporter og kommentert tallene. Oversikten er fordelt på 

hendelser i høyspentnett og lavspentnett, korte og lange avbrudd, om eget eller annet selskap er ansvarlig, og om avbruddene 

er varslet. Det ble også bedt om å angi hvor mange av avbruddene som er Blunk eller Ekstrem. Opptellingen av avbrudd som 

inneholder Blunk måtte gjøres manuelt av selskapene da fasit programvare ikke har rapportfunksjoner som gjør dette auto-

matisk. Selskap B ville ikke bruke tid på dette. 
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Tabell 4. Antall registrerte fasitrapporter 

 
Tabell 5. Kommentarer til antall registrerte fasitrapporter 

Selskap A Selskap B 

Det er ikke registrert hendelser i 2014 og 2015 hvor annet selskap er 
ansvarlig. 

Det er svært tidkrevende å sortere ut manuelt «herav blunk» og 
«herav ekstrem». Dette er ikke gjort pga. for mye arbeid. 
Det har nok vært noen korte varslede avbrudd i HSP-nettet i 2014, 
men disse er ikke registrert. Det har nok vært underrapportering av 
ikke varslede avbrudd i LSP-nettet i 2015. 

Selskap C Selskap D 

Det har vært stor aktivitet med bygging av fibernett med OPGW 
opphengt i høyspennings luftnett er årsak til mange av de varslede 
avbrudd som er registrert i 2014/2015. 
GIK-loggen er komplett slik at alle blunk blir registrert. 
Det er ingen korte varslede blunk. 

Underrapportering på lavspent. 
Mange og lange avbrudd i 2015 på HSP-nettet pga. innspurt med 
mastearrangement (86 stk.). Har ikke egen registrering for blunk; 
blunk er med i tallene for korte avbrudd.                                                                                                                                          
I forbindelse med søking etter jordfeil, rapporteres ikke avbrudd 
med varighet 1-2 min. Kundene er varslet med SMS. 

Selskap E Selskap F 

Korte avbrudd og blunk fanges ikke opp. Korte avbrudd varsles ikke. Det kan gå år mellom hver gang 
overliggende nett er årsak til lange avbrudd. Har ikke rutiner for å 
kontrollere Blunk som skyldes overliggende nett. 

 

Observasjoner: 

- Selskap E har ikke rapportert korte avbrudd i 2014 eller 2015, hverken i høy- eller lavspentnettet. De sier at korte avbrudd 

ikke fanges opp. 

- Tre selskaper C, E og F har ikke registrert korte varslede avbrudd i høyspentnettet. Selskap C og F sier de ikke varsler korte 

avbrudd. 

- Selskap E og F har ikke rapportert korte varslede avbrudd i lavspentnettet. Selskap F sier de ikke varsler korte avbrudd. 

- Fire selskap har ikke registrert korte ikke-varslede avbrudd i lavspentnettet. 

- Selskap F angir at 20-30% av de ikke-varslede lange avbruddene i høyspentnettet er ekstremhendelser. 

- Selskap A, som er det største, har ikke rapportert noen ikke-varslede avbrudd i lavspentnett i 2015. 

Hendelse Varsling Varighet 

Selskaper 
Stort Mellom Lite 

A B C D E F 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

I eget 
høyspentnett 

Varslet 
avbrudd 

Korte 
<=3min 30  8  29   1      

Herav Blunk 22 8           

Lange >3 min 339 335 345 229 289 237 58 86 10 32 14 8 

Ikke- 
varslet 

avbrudd 

Korte 
<=3 min 66 75 51 29 19 32 20 16   1 11 

Herav Blunk 22 12   19 32     1 1 

Lange 
>3 min 205 186 116 216 56 96 48 48 4 5 13 25 

Herav Ekstrem  7         4 5 

I eget 
lavspentnett 

Varslet 
avbrudd 

Korte 
<=3min 5 8 6 22  2 3      

Herav Blunk             

Lange >3 min 163  177 338  2 50 40 4 3  10 

Ikke- 
varslet 

avbrudd 

Korte 
<=3 min   5 15        1 

Herav Blunk       3 6     

Lange 
>3 min   568 132 12 3 49 51 1 6 9 13 

Herav Ekstrem           1 2 

Hendelser 
som annet 
selskap er 

ansvarlig for 

Varslet 
avbrudd 

Korte 
<=3min             

Herav Blunk             

Lange >3 min          2   

Ikke- 
varslet 

avbrudd 

Korte 
<=3 min             

Herav Blunk             

Lange 
>3 min     3 1   2 1   

Herav Ekstrem             

             

Antall registrerte rapporter høyspent 640 604 512 503 364 365 107 134 14 37 28 44 

Antall registrerte rapporter lavspent 168 8 756 507 12 7 102 91 5 9 9 24 

Antall rapporter med hendelse i annet selskap 0 0 0 0 3 1 0 0 2 3 0 0 

Totalt antall registrere rapporter 808 612 1268 1010 379 373 209 225 21 49 37 68 
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 Tid som går med til fasitarbeidet 

I undersøkelsen ble det også bedt om tidsbruk pr år som gikk med til fasitarbeid fordelt på avbrudd i høyspentnett, lavspent-

nett og annet fasitarbeid. Ingen av selskapene kunne dokumentere dette i timelister slik at svarene er å betrakte som omtrent-

lige tall. Selskap C har kun angitt total tidsbruk. 

I Tabell 6 er det laget en indeks som viser tidsbruk pr registrert fasitrapport. Det er store variasjoner i tidsbruk som varierer fra 

0,3 til 6,9 timer pr ferdig fasitrapport i 2015. 

Tabell 6. Tidsbruk(timer) pr fasitrapport 

År 2014 2015 

Selskap 
Stort Mellom Lite Stort Mellom Lite 

A B C D E F A B C D E F 

Høyspent 0,9 5,9  2,0 3,4 2,1 0,3 6,0  1,5 1,3 1,4 

Lavspent 0,1 4,0  0,7 3,2 1,1 1,3 5,9  0,7 1,8 1,7 

Totalt 0,7 5,5 0,8 1,7 3,8 2,6 0,3 6,9 0,8 1,5 1,6 1,9 

 

Tabell 7 og Tabell 8 sammenstiller selskapenes anslag på tidsbruk og kommentarer til hva tiden har gått med til. 

Tabell 7. Tidsbruk (timer) på fasitarbeidet pr år 

Arbeidsoppgave 

Selskaper 
Stort Mellom Lite 

A B C D E F 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Registrering høyspentrapporter 570 180 3000 3000   210 204 48 48 60 60 

Registrering lavspentrapporter 20 10 3000 3000   70 68 16 16 10 40 

Annet fasitarbeid, fasitgrunnlag, rapportering etc. 10 10 1000 1000   70 68 16 16 25 30 

Sum timer pr år 600 200 7000 7000 320 310 350 340 80 80 95 130 

 

Tabell 8. Kommentarer til tidsbruk på fasitarbeidet 

Selskap A Selskap B 

Nye og gode systemer har effektivisert fasit-arbeidet. Starter nå med 
feilanalyse, 0.5 årsverk skal benyttes til å analysere «varsler» om at 
større feil kan komme. 

Timene er inkl. montør, dokumentasjon, driftssentral samt fasit-
ansvarlig. LSP-rapportering: 2 årsverk HSP-rapportering: 1 års-
verk driftssentral, 1 årsverk fasitansvarlig. Registrering av fasit 
for LSP-nett er svært tidkrevende, uhensiktsmessig og kostbart. 
FASIT-registrering av HS er vi i ferd med å effektivisere ytterligere 
sammen med DMS-system. Her er registreringen nyttig, 
anvendelig til flere formål og kostnadsbesparende informasjon. 
DMS forventes å redusere arbeidet på driftssentralen med et 
årsverk. Feltløsninger kan redusere arbeidet med dokumentasjon 
av lavspentnett med 1 årsverk. 

Selskap C Selskap D 

Registrering av FASIT-rapporter/årsrapporter og rapportering til 
Statnett, KIS-import til Fasit, Import av temp-serier. Alle montører har 
blitt utrustet med nettbrett for rapportering av lavspentrapporter til 
vakthavende på driftssentralen. Tidsbruken har i hovedsak gått med 
til å registrere avbrudd i høyspentnettet. Avbrudd i lavspentnettet 
registreres i feltløsning fra SpeedyCraft som sender epost med data til 
overordnet vakt (driftssentralen). Det antas at total tidsbruk vil gå litt 
opp når det tas med rapportering i lavspentnettet. 

Ikke oversikt over fordeling av tidsforbruk mellom HSP, LSP og 
annet. Timene som er oppgitt er ikke inkl. timene som montørene 
og overordna vakt bruker på å registrere avbrudd. 

Selskap E Selskap F 

Fordeling av tidsbruk på rapportering: HS: 60%, LS 20% og adm. 20%. Rapportering av lavspentavbrudd er blitt bedre i 2015. Ca. 4 
dagsverk pr år går med til administrasjon og ajourhold av 
grunnlag. 

 

Observasjoner: 

- Med unntak av selskap B så øker tidsbruken pr registrert fasitrapport jo mindre selskapet er. Dette forklares med at tids-

bruk til oppgaver som tilrettelegging av datagrunnlag og myndighetsrapportering utgjør en stor andel av total tidsbruk. 

- Selskap A har redusert tidsbruken pr fasitrapport for hendelser i høyspentnettet til 1/3-del fra 2014 til 2015. Dette forkla-

res med innføring av ny programvare, DMS/Fasit, som automatiserer utfylling av fasitrapporter. 

- Selskap B som er av samme størrelse som selskap A brukte 35-gangen mer tid totalt på fasitrapporteringen i 2015. De sier 

at høyspentrapportering er planlagt effektivisert med DMS/Fasit. Lavspentrapportering er i dag tidkrevende og kostbar 

men det er forventninger om at feltverktøy vil kunne redusere tidsbruken betydelig. 
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3.2 Organisering  

 Fasitarbeidet og ordning med fasitansvarlig 

Av sammenstillingene i Tabell 9 og Tabell 10 er fasitarbeidet organisert med vakthavende/driftssentral som har ansvar for å 

dokumentere avbrudd.  Selskapene mener at dette fungerer godt for avbrudd i høyspentnettet. For avbrudd i lavspentnettet er 

registreringen avhengig av tilbakemelding fra montører. Noen av selskapene er delvis i gang og har planer om å bedre lav-

spentrapporteringen med å ta i bruk feltverktøy slik at alle typer avbrudd blir registrert.  

Svarene i Tabell 11 viser at ordning med stedfortreder for fasitansvarlig er på plass i alle selskapene. 

Tabell 9. Organisering av fasitarbeidet 

Selskap A Selskap B 

7 personer går vakt på nettsentralen, 2 samtidig på dagtid, alle fyl-
ler ut og godkjenner egne fasitrapporter. 2 personer går gjennom 
og kontrollerer alle rapporter en gang i måneden og rapporterer til 
fasitansvarlig. Fasitansvarlig rapporterer til ledergruppa på Nett 
som tar gjennomgang i styret. 
 

HS: Driftssentralpersonell skriver FASIT-rapport. 12 personer går 
vakt på driftssentralen, 1 person pr skift skriver FASIT-rapport.                                
FASIT-ansvarlig kontrollerer, godkjenner og rapporterer internt og 
eksternt. 
LS: Montør registrerer hendelse. Montør tilsvarende arbeid på LS 
som driftssentral på HS. Dokumentasjonsavdeling oppretter FASIT-
rapport. Plan om at feltløsning utvikles slik at dokumentasjons-
avdeling utgår i fasit-arbeid. FASIT-ansvarlig kontrollerer, god-
kjenner og rapporterer internt og eksternt. 

Selskap C Selskap D 

Det er alltid den som innehar overordnet vakt på driftssentralen 
som fører Fasit-rapporter for sin vaktperiode. 5 personer inngår i 
vaktsyklus på driftssentralen. Fasit-ansvarlig godkjenner 
rapportene og sørger for innsending av rapporter til Statnett og 
NVE. Fasit-ansvarlig holder driftssjefen informert og det utarbeides 
standardrapport for ILE som det er satt egne interne mål på. 
Ledelse/styre er interessert i ILE og KILE. Utkoblingstider for 
avbrudd i høyspentnettet hentes fra SCADA-systemet. Denne hadde 
tidligere en funksjon for automatisk overføring til fasit-rapporter 
men er tatt ut av drift. Det er relativt få avbrudd og det er ikke 
behov for et kostbart DMS-system med fasit-funksjonalitet. 

Vakt/driftssentral har ansvaret for å notere avbrudd. Fasitansvarlig 
registrerer i fasit programvare. System ansvarlig og fasit ansvarlig 
tar ut rapporter. Montør melder om avbrudd muntlig til 
vakthavende. Alle ingeniører deltar i overordna vakt. Lite møte ved 
vakt skifte for å informere om status. 
 

Selskap E Selskap F 

Vakthavende skriver/lager notat etter hver hendelse. Notatene 
leveres fasitansvarlig for registrering i fasit. Ved planlagte koblinger 
føres logg i henhold til koblingsplan som leveres fasitansvarlig. 
Driftssentralen på kontoret til fasitansvarlig benyttes kun når det 
skjer ting i nettet. 

Montører skriver rapport ved feilhendelser. Fasitansvarlig gjør alt 
øvrig arbeid med fasitrapporter og rapportering. PC på loftet 
fungerer som «nettsentral». Fjernstyrer effektbrytere herfra. Ellers 
har nettet manuelle skillebrytere. 

Tabell 10. Planer om å bedre/effektivisere fasitarbeidet 

Selskap A Selskap B 

Lavspentrapporteringen funger ikke, det er planlagt å varsle alle 
lavspentavbrudd som vil føre til at alle lavspenthendelser blir 
rapportert. 

HS: Registrering av hendelser fungerer bra. Kontrolleres opp mot 
ordrehåndtering. Ledelse og administrasjon har bruk for 
informasjon i forbindelse med feil- og avbruddshåndtering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
LS: Tungvint, tidkrevende og kostbart. Ingen har bruk for 
informasjon fra LS-FASIT. 

Selskap C Selskap D 

Rapportering av lsp-rapporter er kraftig forbedret. Feltløsning for å 
rapporter avbrudd i lavspentnettet er tatt i bruk og det forventes at 
rapportering vil være bra fra og med 2017. 
FASIT-rapportering er tema på alle møter der montører deltar – 
fokus på FASIT-rapportering hele tiden! 

Scada – DMS kobling blir kjørt opp i løpet av 2016. Dette gir 
riktigere registrering av avbruddene. Sparer tid med registreringen 
når man henter inn data direkte inn i systemet. 

Selskap E Selskap F 

Fungerer bra! 
 
 

Det jobbes med holdningsendringer for å få montørene til å levere 
komplette rapporter. Utfordrende for montører å få komplett 
oversikt i feilsituasjoner. 

Tabell 11. Ordning med stedfortredende fasitansvarlig 

Selskap A Selskap B 

Døgnkontinuerlig nett-sentral som overtar ansvar i fravær av 
fasitansvarlig. 

Overlapping med stedfortreder. Senior driftsingeniør er 
stedfortreder og jobber ofte parallelt med fasit-ansvarlig. 

Selskap C Selskap D 

Overordnet vakt er stedfortreder for fasitansvarlig. Overordnet vakt 
er delt mellom 5 personer med hjemmevakt 1 uke i gangen. 

Systemansvarlig på NIS/DMS er stedfortreder. Jobber med en 
person til som stedfortreder. 

Selskap E Selskap F 

Vakthavende ved feil overtar som fasitansvarlig ved fravær. Ved 
planlagte arbeider er leder for kobling ansvarlig. 

Bestandig overlapping i ferier. E-verkssjefen er stedfortreder når 
fasit-ansvarlig har ferie. 
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 Rutiner 

Oversikt over rutiner og en vurdering av om disse følges i praksis er sammenstilt i tabell 12 med kommentarer i tabell 13. 

Tabell 12. Rutiner og praksis 

 
Hendelse 

 
Avbrudd 

Selskaper  Svaralternativer 

Stort Mellom Lite  Type rutine: Følges rutine: 

A B C D E F    
 A= Skriftlige 
 B= Uskrevne 
 C= Både A og B 
 D= Ingen rutiner 
 E= Ikke aktuelt 

 
 1= Alltid 
 2= Stort sett 
 3= Av og til ikke 
 4= Aldri 
 5= Vet ikke 

 
Avbrudd i eget 
høyspentnett 

 Blunk A.1 A.2 A.1 B.1 C.3 A.3  

 Varslet avbrudd A.1 A.2 A.1 B.1 C.1 A.1  

 Ikke varslet avbrudd A.1 A.2 A.1 B.1 C.1 A.1  

 Ektremhendelse A.1 A.2 A.1 B.1 C.1 A.1  

 
Avbrudd i eget 
lavspentnett 

 Blunk A.4 A.3 C.2 B.3 C.3 D.3  

 Varslet avbrudd A.3 A.3 C.1 B.3 C.1 A.2  

 Ikke varslet avbrudd A.4 A.3 C.1 B.2 C.2 A.1  

 Ektremhendelse A.4 A.3 C.2 B.3 C.2 A.1  

Annet selskap 
ansvarlig for 

avbrudd i eget 
nett 

 Blunk A.1 A.2 A.1 C.1 C.3 A.2  

 Varslet avbrudd A.1 A.2 A.1 C.1 C.1 A.1  

 Ikke varslet avbrudd A.1 A.2 A.1 C.1 C.1 A.1  

 Ektremhendelse A.1 A.2 A.1 C.1 C.1 A.1  

Eget selskap 
ansvarlig for 

avbrudd i annet 
selskaps nett 

 Blunk A.2 A.2 A.1 E C.3 E.5  

 Varslet avbrudd A.2 A.2 A.1 E C.1 E.5  

 Ikke varslet avbrudd A.2 A.2 A.1 E C.1 E.5  

 Ektremhendelse A.2 A.2 A.1 E C.1 E.5  

 

Tabell 13. Kommentarer til rutiner og praksis 

Selskap A Selskap B 

HS: Bruker DMS som overfører alle hendelser i høyspentnettet til 
fasit. SMS sendes husholdningskunder for å varsle utkoblinger, 
industrikunder kontaktes direkte.  
LS: Papirbasert ordning for registrering av lavspentavbrudd. 
Montører skal notere koblinger i lavspentnettet, tidspunkt og 
berørt nett med kunder. Skjema skal sendes nettsentralen som 
registrerer avbruddene i fasit. Få skjema returneres og rutinene 
for lavspentrapportering fungerer ikke. For lavspentavbrudd 
varsles kunder med lapper i postkassen, eventuelt brev som 
sendes med posten. Underliggende nett varslet med e-post. 

HS: Rutinene følges stort sett, kan være misforståelser eller bli avglemt. 
LS: Underrapportering kan skyldes mangel på detaljkunnskap, 
usikkerhet om rapporteringspliktig. 

Selskap C Selskap D 

Bemanningen økes i ekstremsituasjoner slik at rutiner kan følges. 
Nye rutiner for lavspentregistrering er etablert. Rutiner for lav-
spentregistrering skal inn i montørinstruksen slik at alle rutiner vil 
bli skriftlige. 

Høyspent: Fungerer bra men mangler skriftlig rutiner. Bruker de rutiner 
og regler som ligger i Fasit.   Baseres på erfaringsoverføring. Tenker at 
det er behov for å skrive ned rutiner. 
Lavspent: Mangler skrifteliger rutiner: Ikke alle avbrudd blir registrert.                                                                                                                                                                                                                     
Bli bedre på å rapportere avbrudd. Minne montørene på at alle avbrudd 
skal registreres. 
Annet ansvarlig: Skriftlige rutiner: forskriften og systemansvarlig hos 
annet selskap. Bedre skriftlige rutiner. 
Eget ansvarlig: Har ingen/sjelden avbrudd. Skriftlige rutiner; forskriften. 

Selskap E Selskap F 

Selskapet har montørinstrukser og ingeniørinstrukser som 
beskriver rutiner ved avbrudd. Mangler rutiner for avbrudd 
utenom arbeidstid (kveld/helg). Ansvar for utkobling i annet nett 
er sjelden, men det leveres av og til strøm til naboselskap så det 
kan forekomme. 

Rutiner for registrering av avbrudd ligger i vaktinstruksen. Blunk som 
følge koblinger i lavspentnettet er ikke del av vaktinstruksen og 
rapporteres ikke. Rutine for avbrudd hvor overliggende nett er ansvarlig 
ligger i avtalen med overliggende nett. Blunk i overliggende nett purres 
ikke. 

 

Observasjoner: 

- De store selskapene, A og B, har skriftlige rutiner for alle typer avbrudd.  

- De mellomstore og små selskaper har både skriftlige og uskrevne rutiner og for noen typer avbrudd mangler det rutiner. 

- For avbrudd i høyspentnettet følges rutinene alltid eller stort sett alltid med unntak av to minste selskapene som av og til 

ikke følger rutiner for registrering av blunk. 

- For avbrudd i lavspentnettet sier de to største selskapene, A og B, at de aldri eller av og til ikke følger rutinene. 

- Av de mellomstore selskapene, C og D, så følger C alltid eller stort sett rutiner mens D stort sett eller av og til ikke følger 

rutinene for rapportering av lavspentbrudd. 

- De minste selskapene, E og F følger alltid eller stort sett rutinene med unntak av for blunk. 
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3.3 Opplæring og kompetanse 

 Opplæring 

Oversikt over opplæring i fasitarbeid med kommentarer er vist i Tabell 14 og Tabell 15. 

Av intervjurundene virker det som om det blir gitt god opplæring i bruk av fasit programvare, men det er mindre fokus på for-

ståelse av forskriftsteksten og hva som forventes rapportert. 

Tabell 14. Opplæring i fasitarbeid 

 
Type opplæring 

Selskaper 
Stort Mellom Lite 

A B C D E F 

Selvlært X X  X X X 

Intern opplæring X  X X X  

Kurser holdt av systemleverandør X  X   X 

Eksterne kurser X  X    

Deltagelse fasitdagene X X X X X  

Annet      X 

 
Tabell 15. Kommentarer til opplæring i fasitarbeid 

Selskap A Selskap B 

Alle som ønsker det får delta på kurs og samlinger etter eget ønske. 
De fleste på driftssentralen har jobbet der i mange år og kjenner godt 
til fasit. 

Fasitansvarlig har behov for en dypere forståelse av forskriften, av 
hva som forventes rapportert og hvordan KILE inngår i 
inntekstsrammereguleringen. 

Selskap C Selskap D 

Det holdes jevnlig kurser av systemleverandør. 
 
 

3 personer læres opp for registreringsarbeid. 
Ønsker å bli bedre kjent med programvaren og mulighetene for 
raskere registrering (mer effektiv registrering). 

Selskap E Selskap F 

Det er ikke behov for ytterligere opplæring. Har lang erfaring. 
Ringer systemleverandør og får nødvendig veiledning/hjelp ved 
behov. 

 

Observasjoner: 

- Fem av selskapene sier at opplæring i fasitarbeid gjøres med selvlæring. 

- Fire av selskapene har organisert intern opplæring eller kurs holdt av systemleverandør. 

- To av selskapene deltar på eksterne kurs. 

- Ett selskap deltar ikke på fasitdagene grunnet ressursbruk. 

 Vurdering av egen kompetanse 

Vurdering av egen fasitkompetanse med kommentarer er vist i Tabell 16 og Tabell 17. 

Av intervjurundene synes årsaken til å være mot eller usikker på en ordning med sertifisering av fasitmedarbeidere å være 

fokus på ressursbruk og at fasitrapportering anses som uproblematisk. 

Tabell 16. Fasitkompetanse 

 
Spørsmål 

Selskaper   Svaralternativer: 
 1= Ja 
 2= Kanskje 
 3= Nei 
 4= Vet ikke 

Stort Mellom Lite  

A B C D E F  

Vurderes fasitkompetansen i selskapet som tilstrekkelig? 1 2 1 1 1 2  

Bør fasitansvarlig i selskapet sertifiseres/godkjennes? 2 2 3 3 3 1  

Bør alle fasitarbeidere sertifiseres/godkjennes? 2 3 3 3 3 2  

Tabell 17. Kommentarer til fasitkompetanse 

Selskap A Selskap B 

  

Selskap C Selskap D 

Har et bra opplegg med systemleverandør som holder kurs.   

Selskap E Selskap F 

Ikke behov for obligatorisk opplæring/sertifisering. Positiv til en ordning med pålagt sertifisering av fasitansvarlig. 
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Observasjoner: 

- Fire av selskapene mener at fasitkompetansen er tilstrekkelig til å få utført pålagte oppgaver med registrering og rappor-

tering av avbrudd. To av selskapene er usikker på om kompetansen er tilstrekkelig. 

- Tre av selskapene mener en ordning med sertifisering av fasitansvarlig er en dårlig ide, to av selskapene svarer kanskje og 

bare ett selskap svarer ja til at fasitansvarlig bør sertifiseres. 

- Fire av selskapene svarer nei på spørsmål om alle fasitmedarbeidere bør sertifiseres/godkjennes, de øvrige svarer kanskje. 

3.4 Arkivering og sporbarhet 

 Systemer som benyttes i fasitarbeidet 

I Tabell 18 og Tabell 19 har selskapene krysset av for noen av systemene som benyttes i tillegg til fasit programvare, NIS og 

KIS. Av intervjurundene sier selskapene som benytter eller skal ta i bruk DMS/fasit at dette effektiviserer fasitarbeidet. Selskap-

ene mener også at systemene som benyttes funger bra. 

Tabell 18. Dataverktøy og andre systemer 

 
Spørsmål 

Selskaper 

Stort Mellom Lite 

A B C D E F 

Scada   X X   

DMS/fasit X X  X X  

Arbeidsordresystem  X     

Vaktlogg/journal, digital   X X   

Vaktlogg/journal, papirbasert   X X  X 

Fasitskjemaer, papirbaserte X  X X X X 

Fasitskjemaer, digitale   X X   

Feltverktøy for høyspentregistrering       

Feltverktøy for lavspentregistrering       

 

Tabell 19. Kommentarer til dataverktøy og andre systemer 

Selskap A Selskap B 

DMS sender over koblingsforløp som beregnes i NetBas. DMS 
funger bra slik at alle koblinger og hendelser i høyspentnettet blir 
registrert. Papirskjema brukes for å registrere hendelser i lav-
spentnettet. 

Nytt DMS-system vil håndtere FASIT-rapportering på enklere måte. 
 

Selskap C Selskap D 

Utkoblingstidene hentes fra Scada-systemet og det er ikke behov 
for kostbart DSM-funksjonalitet for automatisk overføring til 
fasit. Det var tidligere en funksjon for dette men den er tatt ut av 
drift. Dagens system fungerer bra og det er ikke behov for 
ytterlige funksjonalitet. 

Det kan bli et bedre samspill mellom systemene. 

Selskap E Selskap F 

Systemene som brukes i fasitarbeidet funger tilfredsstillende. 
DMS/Fasit nyttes delvis. 

Vaktjournalen brukes for driftsforstyrrelser og fasitskjemaer for planlagte 
avbrudd. Det er få kunder og et lite nett hvor dagens systemer funger bra. 

 

Observasjoner: 

- To av selskapene benytter papirbasert vaktlogg. 

- Ett av selskapene bruker informasjon i arbeidsordresystemet som kilde til å føre fasitrapporter. 

- Fem av selskapene benytter fortsatt papirbaserte fasitskjema. 

- Ingen oppgir at feltverktøy for fasitregistrering er satt 100% i drift. 

 Lagring av underlagsmateriale 

I Tabell 20 og Tabell 21 har selskapene angitt hvor langt tilbake i tid informasjon som er benyttet til fasitregistrering er lagret.  

Ingen av selskapene ville gå nærmere inn på å tolke forskriftens krav til at alt underlagsmateriale skal oppbevares i 10 år. I 

intervjurundene oppga selskapene at det ville være vanskelig eller bare teoretisk mulig å gjenskape en historisk fasitrapport 

hvis denne skulle bli slettet i databasen tilhørende fasit programvare. 
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Tabell 20. Arkivering og sporbarhet (antall årganger) 

 
 

Data 

Selskaper 

Stort Mellom Lite 

A B C D E F 

År År År År År År 

Fasitrapporter 20 10 15 10 10 20 

       

Underlagsmateriale:       

Nett og kundepunkter 1  5  10 10 

Kundedata 1 10 3 10 10 10 

Bryterstillinger 1  10 10 10  

Vaktrapporter/journaler 1 1  8 10 10 

Varsling til kunde om avbrudd 1 10 1    

Varsling fra kunde om avbrudd 1 10 3 8   

 

Tabell 21. Kommentarer til arkivering og sporbarhet 

Selskap A Selskap B 

 
 
 

 

Selskap C Selskap D 

Årgangene med fasitrapporter og underlagsmateriale er komplette 
og det er enkel tilgang/visning av disse bortsett fra historikk på 
bryterstillinger. Uklart om en historisk rapport kan gjenskapes uten å 
hente data som ligger i fasit. 

 

Selskap E Selskap F 

 
 

Historiske nett og kundedata tilhørende hver fasitrapport ligger kun 
lagret i Fasit. Vaktrapporter blir ikke kastet men settes på fjern-
arkiv. Informasjon fra kunder ligger lagret i fasit. 

 

Tabell 22. Forståelse av forskriftens krav oppbevaring av underlagsmateriale 

Selskap A Selskap B 

 
 

 

Selskap C Selskap D 

 
 

Mener det vil være vanskelig å rekonstruere en fasitrapport som er 
slettet. 
 

Selskap E Selskap F 

 
 

 

 

Observasjoner: 

- Selskap A har oppgitt å lagre underlagsmateriale i kun 1 år 

- Øvrige selskaper har oppgitt å lagre underlagsmateriale i inntil 10 år 

- Selskapene oppgir å ha fasitrapporter som kan hentes frem i fasit programvare 10-20 år tilbake i tid 

- Ingen av selskapene kommenterer forskriftens krav til å oppbevare underlagsmateriale i 10 år 

3.5 Oppdatering og kontroll av grunnlagsdata 

 Nett- og sluttbrukerdata 

Nett- og kundedata som er importert i fasit programvare benyttes til beregning av avbrutt effekt, ile og kile. Forskriften stiller 

krav om oppdatering minimum fire ganger i året. Avhengig av hvor stor endringen i nett og kundemasse er over året vil det 

kunne rapporteres på grunnlagsdata som avviker fra avbruddstidspunktet. Uriktige/ikke oppdaterte kundeparametere som 

sluttbrukergruppe, varslingstider og punkt for døgnmiddeltemperatur vil kunne gi betydelige avvik i beregningsresultatene. 

I Tabell 23 og Tabell 24 har selskapene svart på hvor ofte nett- og sluttbrukerdata oppdateres i fasit, om de som registrerer 

fasit kontrollerer at grunnlaget er korrekt for bruk i fasitsammenheng, og i hvilken grad import- og kontrollfrekvens påvirker 

beregningsresultatene. 



 

 
 
 

Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering av avbrudd i elektrisitetsforsyningen – 2016.11.09 Side 16 

Av intervjuene kom det frem at de minste selskapene utnytter lokalkunnskap til å rette opp feil i kundegrunnlaget. For de 

største selskapene gjør antall sluttbrukere oppgaven med kontrollere kunde-parametere til en uoverkommelig oppgave selv 

om det kjent at det er en del feil i registrert sluttbrukergruppe. 

Tabell 23. Oppdatering og kontroll av nett og kundedata 

Grunnlag Import og 
kontroll 

Selskaper  Svaralternativer: 

Stort Mellom Lite  Frekvens: Konsekvens: 

A B C D E F   A= Kontinuerlig 
 B= Oftere enn 4 ganger/år 
 C= 4 ganger/år 
 D= Sjeldnere enn 4 ganger/år 
 E= Aldri 

 1= Ingen 
 2= Mindre feil 
 3= Noen 
 4= Betydelig 
 5= Vet ikke 

Nett og 
kundepunkt 

 Import A.1 B.3 A.1 B.2 B.2 B.2  

 Kontroll D.3 D.3 B.2 C.2 B.2 A.1  

Kundedata  Import B.2 C.2 A.1 A.2 B.2 C.1  

 Kontroll D.3 D.3 B.2 C.2 B.2 A.1  

 

Tabell 24. Kommentarer til oppdatering av nett og kundedata 

Selskap A Selskap B 

DMS har full historikk på bryterkoblinger i høyspentnettet. Fasit føres 
kontinuerlig hver dag og det benyttes nettgrunnlag som ajourføres 
kontinuerlig.  
Kis-data importeres kontinuerlig men kontrolleres ikke. 
Sluttbrukergrupper vaskes mot brønnøysund kvartalsvis. Det benyttes 
7 ulike temperaturmålepunkt. 

Diskusjoner i selskapet om oftere oppdateringer. Gjennomfører 
stikkprøvekontroller. Retter åpenbare feil under 
rapportering/kontroll av rapport. Ingen rutiner for vasking av KIS-
data. 
 
 

Selskap C Selskap D 

Kis-data fra Customer oppdaterer nettinformasjonssystemet hver 
virkedag. Fasit-systemet får oppdaterte KIS-data fra Customer 1 gang 
hver måned. Det foretas ekstra oppdatering ved behov; for eksempel 
når nye nettstasjoner settes i drift. 
 
Driftsavdelingen kontrollerer i utgangspunktet ikke kundedata som 
hentes fra KIS.  
    
Nettdata og fasit ajourføres kontinuerlig. 

Nett og kundepunkt oppdateres jevnlig men det kan være noe 
etterslep i forskjellige situasjoner. Kundedata oppdateres 1 gang i 
uken.  

Selskap E Selskap F 

Oppdatering av nett og kundedata 4 ganger i året anses som 
tilstrekkelig da nett og kundemasse er stabil. 20-30 nye fritidsboliger i 
året. 
 

Nett og kundepunkter ajourføres ved endringer, ca. hver 1-3 uke. 
Minimalt med nybygging og omlegginger i forsyningsområdet. 
Kontroll og oppretting av nett og kundedata utføres ved hver 
import av nytt grunnlag. Kontroll skjer ved oppdatering av 
grunnlag. 

 

Observasjoner: 

- To av selskapene (A og C) ajourfører NIS og Fasit kontinuerlig slik at det er dagsferske data som benyttes og et nær feilfritt 

nettgrunnlag som benyttes i rapporteringen. De øvrige fire selskapene svarer at de importerer/benytter nettdata som 

oppdateres oftere eller lik forskriftens krav til kvartalsvis oppdateringer og mener at dette medfører noen eller mindre feil i 

rapporteringen. 

- To av selskapene (C og D) importerer/benytter kundedata fra KIS som på avbruddsdagen og angir ingen eller mindre feil i 

kundepunkter. De øvrige selskapene importerer/oppdaterer kundedata oftere eller lik forskriftens krav til fire ganger i året 

og angir ingen eller mindre feil som følge av oppdateringspraksisen. 

- To av selskapene (A og B) kontrollerer nettdata som benyttes i fasitrapporteringen sjeldnere enn fire ganger i året og angir 

det er noen feil i nettgrunnlaget som benyttes. De øvrige selskapene kontrollerer importerte nettdata oftere enn fire 

ganger i året og mener at det gjøres ingen eller mindre feil med denne praksisen. Ett selskap angir at nettdata kontrolleres 

og oppdateres uten feil for hver registrert rapport. 

- De to største selskapene kontrollerer kundedata sjeldnere enn fire ganger i ganger og mener dette medfører noen feil. De 

øvrige selskapene kontrollerer kundedata oftere enn fire ganger i året og mener at dette medfører ingen eller mindre feil. 

Ett selskap (F) kontroller at kundedata er korrekte for hver fasitrapport som registreres. 

 Gatelys- og byggestrømskunder 

Gatelys- og byggestrømskunder utgjør et betydelig antall kWh i selskapenes kundemasse. Det kan være utfordrende for sel-

skapene å få på plass korrekt registrering av avbrudd for disse sluttbrukergruppene. Tabell 25 og Tabell 26 sammenstiller sel-

skapenes svar på spørsmål om håndtering av gatelys- og byggestrømskunder. 

Av intervjuene kom det frem at gatelys ofte er umålte anlegg og at det er ekstern eier (kommunen) av anleggene som er årsak 

og vanskeliggjør korrekt registrering i NIS og KIS. To av selskapene fanger opp gatelysavbrudd for hendelser i høyspentnett da 

gatelyset er referert nærmeste nettstasjon i KIS. Ett av selskapene har referert byggestrøm til nærmeste nettstasjon og får 

med disse avbruddene for hendelser i høyspentnettet. 
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Tabell 25. Gatelys og byggestrøm 

 
Hendelse 

Sluttbrukergruppe Selskaper   Svaralternativer: 
 
 1= Rapporteres 
 2= Delvis 
 3= Rapporteres ikke 

Stort Mellom Lite  
A B C D E F  

I høyspent-
nettet 

Gatelys 1 3 2 3 3 3  

Byggestrøm 2 3 1 3 1 1  

I lavspent-
nettet 

Gatelys 3 3 3 3 3 3  

Byggestrøm 3 3 3 3 1 1  

 

Tabell 26. Kommentarer til gatelys og byggestrøm 

Selskap A Selskap B 

Gatelys har egne målere og blir håndtert som en ordinærkunde. 
Gatelyskundene er topologisk registrert på nettstasjon og fanges 
ikke opp ved avbrudd i lavspentnettet. 

 

Selskap C Selskap D 

Gatelys er ikke korrekt registrert i KIS for bruk i fasit. Noe ligger 
som samleposter og noe på egne avganger. Avbrudd for gatelys 
fanges opp for avbrudd i høyspentnettet men ikke for 
lavspentavbrudd. Det brukes ikke tid på korrekt plassering av 
gatelys i nettet. Byggestrøm er referert nettstasjon i KIS og 
fanges opp for hendelser i høyspentnettet men ikke for lavspent-
avbrudd. Det brukes ikke tid på å kontrollere korrekt plassering 
av byggestrømskunder i nettet. 

Gatelys: 
Manglende registrering i NIS og KIS.  
2016: jobb for kommunen med å dokumentere gatelys. 
 
Byggestrøm: 
Manglende registrering i NIS og KIS. 
Ikke oversikt enda. 
 

Selskap E Selskap F 

Gatelys ligger som 1 umålt sum kunde i KIS. Forbruk gatelys er 
ikke fordelt som kundepunkter i nettet. 
 

Gatelys er umålte anlegg som registreres som andre kunder. Det er få 
byggestrømskunder og disse stå nesten permanent. 

 

Observasjoner: 

- To selskaper (B og D) rapporterer ikke avbrudd på gatelys- eller byggestrøm for avbrudd i høy- eller lavspentnettet. 

- Ingen selskaper rapporterer avbrudd for hendelser i lavspentnettet. 

- Kun selskap E rapporterer avbrudd for byggestrøm både for hendelser i høyspent- og lavspentnettet  

- I selskap F blir byggestrømskunder rapportert men de har fått andre sluttbrukergrupper. 

3.6 Vurdering av avbruddsrapportering for 2014 og 2015 

 Avbruddsindeksene for hendelser i eget nett 

Selskapene ble bedt om vurdere avbruddsindeksene for 2014 og 2015 og kommentere tallene, se Tabell 27, Tabell 28 og 
Tabell 29. 

Selskap A innførte DMS/fasit høsten 2014 slik at alle GIK’er ble med i rapporteringen i 2015. Selskap E registrerer ikke 
prøvekoblinger. 

Tabell 27. Avbruddsindekser for 2014 og 2015 

Hendelse Indeks 

Selskaper  Lands-
gjennom-

snitt 
Stort Mellom Lite  

A B C D E F  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015  2014 2015 

Korte avbrudd 
(<=3 min) 

Saifi 0,8 1,8 0,4 0,3 1,0 1,4 2,1 1,2 0.01 0,0 0,9 0,5  2,2 2.0 

Caifi 3,1 7,1 2,3 1,6 19,8 2,5 2,9 2,4 1,0   0,0 1,2 1,1  4,2 2,8 

Saidi 0,7 1,2 0,6 0,5 0,6 0,7 1,5 1,0 0,01 0,0 1,0 0,4  1,8 1,5 

Ctaidi 2,8 4,7 3,5 2,7 10,8 1,2 2,1 2,1 1,0 0,0 1,3 1,0  3,5 2,1 

Caidi 0,9 0,7 1,5 1,7 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 0,0 1,1 0,9  0,8 0,8 

Lange avbrudd 
(>3 min) 

Saifi 0,9 1,2 0,8 2.0 1,5 2,1 3,2 1,8 2,0 0,6 5,6 3,1  2,5 2,2 

Caifi 2,5 3,4 2,3 2,6 29,8 2,8 3,4 2,1 2,0 1,4 5,5 2,9  3,7 3,4 

Saidi 66 100 74 81 131 151 159 117 203 86 449 394  162 175 

Ctaidi 181 292 199 107 2597 202 169 141 213 199 444 375  247 273 

Caidi 72 85 88 41 87 72 50 66 104 142 81 128  66 81 
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Tabell 28. Vurdering av avbruddsindekser 

Hendelse Indeks 

Selskaper    
  Svaralternativer: 
 
  1= Normalverdier 
  2= Høye verdier 
  3= Lave verdier 
  4= Underrapportert 
  5= Overrapportert 
  6= Vet ikke 

Stort Mellom Lite  

A B C D E F  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015  

Korte avbrudd 
(<=3 min) 

 Saifi 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4  

 Caifi 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4 4  

 Saidi 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4  

 Ctaidi 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4  

 Caidi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4  

Lange avbrudd 
(>3 min) 

 Saifi 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1  

 Caifi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 Saidi 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 Ctaidi 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 Caidi 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

Tabell 29. Kommentarer til avbruddsindekser 

Selskap A Selskap B 

DMS ble innført fra høsten 2014. Alle avbrudd i høyspentnettet blir 
registrert enkelt, også GIK’er. 

Alle avbrudd registreres av driftssentralen i FASIT. Det er utstrakt 
bruk av kabelnett i sluttbrukerkonsentrasjonene og det er generelt 
lite feil. Møntørressurser med lokalkunnskaper er plassert i 4 loka-
sjoner med korte utrykningstider til feilsted.                                                                                                                                                                     
Korte avbrudd: Alle prøvekoblinger med tilhørende avbrudd blir 
ennå ikke registrert. CAIDI og CTAIDI forventes å gå ned.                                                             
Lange avbrudd: Unormalt høye verdier for CAIDI og CTAIDI i 2014 
grunnet spesielle hendelser med havari i hovedtrafo. 

Selskap C Selskap D 

Selskapet har gode rutiner for rapportering av avbrudd i høyspent-
nettet. Høye verdier for Ctaidi i 2014 grunnet oppheng av OPGW. 
Utstrakt bruk av linjerydding og brede gater er årsak til få avbrudd. 

Mange og lange avbrudd skyldes omlegging av nett pga. 
veibygging. 

Selskap E Selskap F 

Blunk som skyldes overliggende nett fanges ikke bestandig opp.                                                                                                                                             
I 2014 og 2015 var det mange planlagte avbrudd pga. arbeid med 
trafoarrangement. 

Underrapporteringer pga. prøvekoblinger. 
 

 

Observasjoner: 

- Fire selskap mener at alle avbruddsindeksene er korrekte for både varslede og ikke-varslede avbrudd 

- Selskap A angir underrapportering på Saifi og Saidi i 2014. 

- Selskap E angir underrapportering for korte avbrudd både for 2014 og 2015 

 Avbrudd i lavspentnettet 

I Tabell 30, Tabell 31 og Tabell 32 ble selskapene bedt om å vurdere og kommentere avbruddsindeksene Saifi og Caidi for vars-

lede og ikke-varslede avbrudd i lavspentnettet. 

I intervjuene forklarte selskap A at årsaken til underrapportering med papirbaserte metoder manglende oppfølging av rutiner, 

det antydes at bare 15-20% av lavspentavbruddene blir rapportert. Selskap B angir årsaken til underrapportering å være hyp-

pige omorganiseringer og entreprenørvirksomhet som vanskeliggjør etablering av fasit-rutiner. Selskap C har satt i drift felt-

løsning fra påske 2016 og melder at rapportering av avbrudd i lavspentnettet har gått opp. Selskap D rapporterer ikke vars-

lede avbrudd grunnet jordfeilsøk og en del avbrudd hvor kunder er SMS-varslet. Selskap E angir 50% underrapportering av 

ikke-varslede avbrudd. Selskap E har problemer med å få montører til å fylle ut og returnere papirbaserte avbruddsskjema.  

Tabell 30. Avbruddsindekser i lavspentnettet 

 
Hendelse 

 
Indeks 

Selskaper  Lands-
gjennom-

snitt 
Stort Mellom Lite  

A B C D E F  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015  2014 2015 

Varslet  Saifi 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,07  0,02 0,02 

 Caidi (min) 0,56 0,00 4,75 2,69 0,01 0,15 1,21 0,92 0,61 0,29 0,00 6,38  2,26 2,94 

Ikke 
varslet 

 Saifi 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,03 0,07  0,02 0,02 

 Caidi (min) 0,33 0,10 3,74 1,20 0,00 0,16 1,39 1,56 1,72 0,61 1,73 11,39  2,53 3,74 
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Tabell 31. Selskapenes vurdering av egne avbruddstall for hendelser i lavspentnettet 

 
Hendelse 

 
Indeks 

Selskaper  Svaralternativer: 
 
1 = Normalt 
2 = Høye verdier 
3 = Lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Stort Mellom Lite  

A B C D E F  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015  

Varslet  Saifi 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3  

 Caidi (min) 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3  

Ikke 
varslet 

 Saifi 4 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 3  

 Caidi (min) 4 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 3  

 

Tabell 32. Kommentarer til avbruddsindekser i lavspentnettet 

Selskap A Selskap B 

Lavspentrapportering er betydelig underrapportert. Metoden er 
papirbasert og rutiner for tilbakemeldinger er mangelfulle. Det anslås 
i størrelsesorden 1000 lavspentavbrudd pr år. 

Manuell rapportering av montører i felt sendes til dokumentasjons-
gruppe for FASIT-registrering. Svært tidkrevende. 
Forbedringsarbeid pågår for å få til elektronisk registrering i felt. 
Innskjerping og oppfølging av rapporteringskrav. Nettbrett og app 
er koblet til kart, tegner utkoblet område. Omfattende og hyppige 
omorganiseringer av Selskap og entreprenørvirksomhet gjør det 
vanskelig å etablere rutiner for FASIT-rapportering. Instrukser på å 
varsle avbrudd, SMS, lapper i postkassen osv. 

Selskap C Selskap D 

Dårlige rutiner for rapportering av avbrudd i lavspentnettet i 
2014/2015. 
Fra påske 2016 er ny feltfunksjon hvor montører sender melding til 
overordnet om utkoblinger i lavspentnettet. Montører benytter 
nettbrett for alle jobber ute i felt. Om ettermiddagen settes 
nettbrettet i dokkingstasjon, og alt arbeid som er utført i løpet av 
dagen overføres til ulike systemer. Driftssentralen får da melding om 
dagens lavspentavbrudd og fører FASIT-rapporter på grunnlag av 
informasjon i disse meldingene (e-post). < 
Rapporter av avbrudd i lavspentnettet har gått opp. 

Usikker på om alle utkoblinger blir logget i Fasit, forbedret system i 
løpet av 2016. Jordfeilsøk er underrapportert. 
En del avbrudd hvor kunder er SMS-varslet blir ikke rapportert. 

Selskap E Selskap F 

På lavspent er det nok noe underrapportering på ikke varslet.                                                                                                                                              
(Renovering trafoarrangement). Antar at ca. 50% er rapportert. 

Det har vært jobbet med holdningsendring for å få montørene til å 
fylle ut og returnere papirbasert avbruddsskjema. 

 

Observasjoner: 

- To selskaper, A og C, angir underrapportering av alle indekser 

- Selskap D underrapporterer ikke-varslede avbrudd men har korrekt rapportering av varslede avbrudd 

 Informasjonsutveksling med andre selskaper 

I Tabell 33 og Tabell 34 er selskapene bedt om å gi en vurdering av informasjonsutvekslingen med andre selskaper og å angi 

tidsbruk for utveksling av standardrapportene som sendes mellom ansvarlig konsesjonær (AK) og berørt konsesjonær (BK). 

Av selskapene som sier at det ikke er aktuelt å utveksle meldinger med underliggende er det kun ett av disse som ikke har an-

nen innmating enn overliggende nett. For de selskapene som har angitt at informasjonsutvekslingen ikke er problemfri er år-

sakene at det må purres på dokumentasjon, diskusjoner om hvem som ansvarlig og vanskelig tilgang til GIK-logger. Selskap B 

har meldt at det har vært tilfeller hvor annet nett er ansvarlig som har tatt over 5 måneder å lande. 

Tabell 33. Vurdering av informasjonsutveksling med andre selskaper 

Hendelse Spørsmål 

Selskaper  Svaralternativer: 

Stort Mellom Lite  Prosess: 
A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

A B C D E F  

Eget nett 
ansvarlig for 
utkobling av 
annet nett 

Hvordan vurderes informasjonsutvekslingen med BK? B B A E E E  

Normal tid for å sende melding om hendelse til BK? 2 3 2     

Lengste tid for å sende melding om hendelse fra BK? 3 4 3     

Normal tid for å motta melding om ile og kile fra BK? 3  3     

Lengste tid for å motta melding om ile og kile fra BK? 4  3     Tidsbruk: 
1=Innen 1 dag 
2= Innen 1 uke 
3= Innen 1 måned 
4= Innen 3 måneder 
5= Over 3 måneder 

Annet nett 
ansvarlig for 
utkobling av 

eget nett 

Hvordan oppleves informasjonsutvekslingen med AK? B B A A C A  

Normal tid for å motta melding om hendelse fra AK? 2 3 3 3 3 2  

Lengste tid for å motta melding om hendelse til AK? 2 5 3 3 4 3  

Normal tid for å sende melding om ile og kile til AK? 2  2 3  2  

Lengste tid for å sende melding om ile og kile til AK? 2  3 3  3  
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Tabell 34. Kommentarer til informasjonsutveksling med andre selskaper 

Selskap A Selskap B 

Generelt god kommunikasjon med overliggende nett  
God kommunikasjon med selskaper i underliggende nett. Bruker 
å kontrollere underliggende nett sine rapporter mot egne data. 
Enkelte mindre selskaper har ikke gode rutiner for utveksling av 
data, men det er sjelden det må utveksles informasjon med disse. 

Årsak til at det kan ta lang tid med melding om avbrutt effekt, ile og 
kile som skal sendes til AK er vanskeligheter med tilgang til GIK-logg 
og andre tidspunkter. 

Selskap C Selskap D 

Eget selskap ansvarlig: Fungerer godt. Gode rutiner. Det er typisk 
2-3 hendelser i året og rutinene/kommunikasjonen fungerer 
problemfritt. 
Annet selskap ansvarlig: Fungerer godt. Vi har alltid god kontakt 
med andre verk når det er hendelser i nettet som berører oss. 
Det er typisk 3 hendelser i året og rutinene/kommunikasjonen 
fungerer problemfritt.  

Det kan ta måneder å få melding om hendelse fra AK, men stort sett 
OK kvartalsvis. Ansvar for utkobling i annet har så langt ikke vært 
aktuelt. Ofte problemer med å få Statnett til å akseptere å være 
ansvarlig konsesjonær. Kile-ordningen skal være korrigerende? Kun 1-
2 hendelser i året hvor eget selskap er ansvarlig for utkobling av 
annet nett. 

Selskap E Selskap F 

Statnett har blitt bedre. Statkraft har ikke rutiner for slikt virker 
det som. 
1-2 mnd. Må purre; ringe eller sende e-post. 

Selskapet har ikke underliggende det forårsake avbrudd i. 
Det er svært få avbrudd som skyldes overliggende nett, det god og 
etablert dialog med ansvarlig, men det kan være nødvendig å purre 
på melding om hendelse. Korteste tid for å sende melding til 
overliggende nett er 2 timer. 

 

Observasjoner: 

- Tre selskaper sier at det ikke er aktuelt å utveksle informasjon med underliggende nett, de øvrige selskapene mener at 

informasjonsutvekslingen er problemfri eller stort sett greit. Normaltiden for å få på plass dokumentasjonen er angitt å 

være innen 1 måned. 

- Når annet nett er ansvarlig sier tre av selskapene at informasjonsutvekslingen er problemfri, to synes det går stort sett 

greit og ett selskap melder om noen problemer. Normaltid for å få på plass dokumentasjonen er innen 1 måned. 

3.7 Avbrudd som ikke rapporteres eller blir mangelfullt rapportert 

 Avbrudd som ikke rapporteres 

I Tabell 35 og Tabell 36 har selskapene svart på spørsmål om hvilke avbrudd som ikke blir rapportert. 

Tabell 35 viser at det er mange hendelser i lavspentnettet som ikke rapporteres. Selskap E har ingen planer om å bedre lav-

spentrapporteringen og avventer om det kommer programvare i forbindelse med AMS som kan automatisere registreringen.  

 

Tabell 35. Avbrudd som ikke blir rapportert 

Hendelse 

Type avbrudd Selskaper    Svaralternativer: 

Stort Mellom Lite   
 1= Alle avbrudd blir rapportert 

 2= Det kan være noen som ikke blir rapportert 

 3= Det er noen som ikke blir rapportert 

 4= Det er mange som ikke blir rapportert 

 5= Ingen blir rapportert 

 6= Ikke aktuelt  

A B C D E F  

I eget 
høyspent-

nett 

 Blunk 1 3 1 1 4 2  

 Varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ikke varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ekstrem 1 2 1 1 1 1  

I eget 
lavspent-

nett 

 Blunk 4 3 3 4 4 4  

 Varslet 4 3 2 3 3 1  

 Ikke varslet 4 3 2 3 3 1  

 Ekstrem 4 3 2 4 3 1  

I annet nett 

 Blunk 1 1 1 1 4 3  

 Varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ikke varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ekstrem 1 1 1 1 1 1  
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Tabell 36. Kommentarer til avbrudd som ikke blir rapportert 

Selskap A Selskap B 

Svært nær 100% av alle avbrudd i høyspentnett blir rapportert. 
Dette gjelder også avbrudd hvor annet selskap er ansvarlig. 
Antar at 90% av alle lavspentavbrudd ikke rapporteres. Mangler en 
stilling for å få på plass rutiner/systemer for lavspentrapportering. 

 

Selskap C Selskap D 

 
 
 

Det er noen avbrudd i LSP-nett som ikke blir rapportert i forbindelse 
med jordfeilsøk. Det er stort fokus på å få strømmen tilbake raskest 
mulig. 
 

Selskap E Selskap F 

Ingen planer om å bedre rapporteringen av avbrudd i lavspent-
nettet. Det avventes hva som skjer med AMS og automatisering av 
registreringsarbeidet. 

Blunk i overliggende nett blir ikke rapportert da det ikke sendes 
melding om hendelse. 

 

Observasjoner: 

- Alle selskapene mener at alle varslede og ikke varslede avbrudd i høyspentnettet blir detektert og rapportert. 

- Selskap B og E angir at det er noen eller mange blunk i høyspentnettet som ikke rapporteres. 

- For hendelser i lavspentnettet er det kun selskap E som mener å rapportere alle varslede og ikke-varslede avbrudd.  

- For hendelser hvor annet selskap er ansvarlig mener selskapene at disse blir detektert og registrert, med unntak av blunk 

for selskap E og F. 

 Årsaker til at avbrudd ikke rapporteres 

I Tabell 37 og Tabell 38 har selskapene angitt årsaker til at enkelte avbrudd ikke rapporteres. 

Av intervjurundene oppgir selskapene at det er situasjonsbetingede årsaker til at rutiner ikke følges og at det er større fokus 

på å få tilbake strømmen enn å dokumentere hendelsesforløp. 

Tabell 37. Årsaker til at avbrudd ikke blir rapportert 

Hendelse 
Type 

avbrudd 

Selskaper   Svaralternativer 
  
 1= Alle avbrudd rapporteres 
 2= Detekteres ikke 
 3= Mangler rutiner 
 4= Rutiner følges ikke 
 5= Har ikke ressurser 
 6= Ikke aktuelt 

Stort Mellom Lite  

A B C D E F  

I eget 
høyspent-
nett 

 Blunk 1 4 1 1 2 4  

 Varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ikke varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ekstrem 1 4 1 1 1 1  

I eget 
lavspent-
nett 

 Blunk 5 4 4 4 4 4  

 Varslet 5 4 4 4 4 4  

 Ikke varslet 5 4 4 4 4 1  

 Ekstrem 5 5 4 4 4 1  

I annet nett 

 Blunk 1 2 1 1 2 4  

 Varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ikke varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ekstrem 1 1 1 1 1 1  

 

Tabell 38. Kommentarer til årsaker til at avbrudd ikke blir rapportert 

Selskap A Selskap B 

Hovedårsak til at avbrudd i lavspentnettet ikke rapporteres er 
mangel av rutiner og ressurser til å få gjort noe med dette. 

Prøvekoblinger fanges ikke opp.                                                                                                                                                                                                 
Flere gjentagende utfall => forenkling, sammenslåing av rapporter til en 
felles rapport. 

Selskap C Selskap D 

Rutiner og informasjon om rapportering av avbrudd i lavspent-
nettet er på plass (fra 2016). Det kan være situasjonsbetingede 
årsaker til at lavspentavbrudd ikke blir registrert. 

Eksempler på årsaker til at avbrudd ikke blir rapportert: Blunk i 
forbindelse med jordfeilsøk, avbrudd når kunder er varslet muntlig, og 
mange hendelser fra mange arbeidslag under ekstremhendelser. 
Spesielt i situasjoner med omfattende og hurtige omkoblinger i 
midlertidige blir ikke nett og forsyning til kundepunkter oppdatert slik 
dette blir registrert. 

Selskap E Selskap F 

Blunk er vanskelige å oppdage. Noen avbrudd i lavspentnettet 
blir avglemt da disse anses som uvesentlige. 

Blunk i høyspentnett rapporteres ikke grunnet manglende gjennomgang 
av logg. I lavspentnettet følges ikke rutiner for rapportering av blunk og 
varslede avbrudd. Ikke varslede avbrudd i lavspentnettet føres i 
vaktjournalen og rapporteres når denne blir gjennomgått. 
Overliggende nett sender ikke melding om blunk og det purres ikke på 
disse. 
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Observasjoner: 

- For avbrudd i høyspentnett mener alle selskapene at disse detekteres og rapporteres, med unntak av blunk for selskap E 

og F. 

- For avbrudd i lavspentnettet er hovedårsaken til manglende registering at rutinene ikke følges. 

- Selskap A oppgir at ressursmangel er årsak til at lavspentavbrudd ikke rapporteres. 

- Når annet selskap er ansvarlig er det kun blunk som ikke rapporteres og årsaken er at rutiner ikke følges eller at blunk ikke 

detekteres. 

- For ekstremhendelser og hendelse i høyspentnettet er det kun selskap B som ikke klarer å følge rutinene. 

 Årsaker til at avbrudd blir mangelfullt rapportert 

I Tabell 39 og Tabell 40 har selskapene angitt årsaker til avbrudd blir mangelfullt rapportert. 

Selskap A oppgir at lavspentavbrudd blir mangelfullt rapportert grunnet ressursmangel til å dokumentere og rapportere disse. 

Selskap B bruker mye tid på lavspentrapporteringen og mener at de lavspentavbruddene som rapporteres er komplette. Sel-

skap F mener at lavspentrapporteringen er komplett grunnet et lite og oversiktlig nett. 

Tabell 39. Årsaker til at avbrudd kan være mangelfullt rapportert 

Hendelse 

 
Type 

avbrudd 

Selskaper   Svaralternativer 
 
 1= Alle registreres komplett 
 2= Detekteres ikke 
 3= Mangler rutiner 
 4= Rutiner følges ikke 
 5= Har ikke ressurser 
 6= Ikke aktuelt 
 

 

Stort Mellom Lite  

A B C D E F  

I eget 
høyspent-

nett 

 Blunk 1 1 1 1 2 1  

 Varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ikke varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ekstrem 1 1 1 1 1 1  

I eget 
lavspent-

nett 

 Blunk 5 1 4 4 2 1  

 Varslet 5 1 4 4 4 1  

 Ikke varslet 5 1 4 4 4 1  

 Ekstrem 5 1 4 4 4 1  

I annet nett 

 Blunk 1 1 1 1 2 1  

 Varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ikke varslet 1 1 1 1 1 1  

 Ekstrem 1 1 1 1 1 1  

 

Tabell 40. Kommentarer til årsaker til at avbrudd blir mangelfullt rapportert 

Selskap A Selskap B 

Mangler ressurser til å få på plass rutiner. 
 

Kjenner ikke til at rapporter er mangelfulle. 
Antar overrapportering ved aggregatkjøring. 

Selskap C Selskap D 

For lavspentavbrudd kan det være situasjonsbetingede årsaker til 
at alle berørte sluttbrukere blir mangelfullt registrert. 
 

Rutiner følges ikke pga. stort fokus på å få strømmen tilbake raskest 
mulig. 
 

Selskap E Selskap F 

Samme årsaker som for at hele avbrudd ikke blir rapportert. 
Spesielt GIK’er som del av en lengre utkobling blir ikke fanget 
opp. For hendelser i lavspentnett vil det være koblinger som ikke 
notert og dermed ikke med i avbruddsrapporten, manglende 
presisjon på dokumentasjon i felt. 

Avbruddene blir enten fullt ut rapportert eller ikke rapportert. 

 

Observasjoner: 

- For hendelser i høyspentnettet mener selskapene at avbrudd ikke blir mangelfullt rapportert. Enten blir de registrert eller 

ikke registrert.  

- Med unntak av selskap B og E angir selskapene at avbrudd blir mangelfullt rapportert grunnet ressursmangel og at ruti-

nene ikke følges. 

- Hendelser hvor annet selskap er ansvarlig blir ikke mangelfullt rapportert, med unntak av blunk for selskap E. 
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3.8 Andre spørsmål og kommentarer 

 Kontroll og krav 

I Tabell 41 og Tabell 42 er det stilt spørsmål om kontroll og krav til avbruddsrapporteringen. 

Av intervjurundene mente noen av selskapene at hyppigere revisjoner av fasitarbeidet vil kunne føre til bedre rapportering, 

andre mente at dagens rapportering var i overkant krevende. 

Tabell 41. Vurdering av kontroll og krav 

 
Sluttbrukergruppe 

Selskaper   Svaralternativer: 
 1= Ja 
 2= Kanskje 
 3= Nei 
 4= Usikker 

Stort Mellom Lite  

A B C D E F  

Er det behov for økt myndighetskontroll for å sikre lik rapportering fra alle selskaper 1 2 3 1 3 1  

Bør det stilles flere krav til avbruddsregistreringen enn det som ligger i dagens regelverk 3 3 3 3 3 3  

 

Tabell 42. Kommentarer til kontroll og krav 

Selskap A Selskap B 

Dagens regelverk er OK. Ønske om at NVE foretar flere besøk og 
reviderer fasitarbeidet, flere kontroller og tilsyn vil gi økt 
rettferdighet. 

 

Selskap C Selskap D 

Det er ikke noen god ide med økt myndighetskontroll og det bør stilles 
færre krav enn det som er gitt i dagens regelverk. 

 

Selskap E Selskap F 

 Økt myndighetskontroll vil være en mulighet for bedre 
fasitrapportering. Dagens regelverk for fasit er ok. 
 

 

Observasjoner: 

- Tre av selskapene mener det er behov for økt myndighetskontroll av fasitrapporteringen for å sikre lik rapportering fra alle 

selskaper. To selskap mener det ikke er behov for kontroll av fasitrapporteringen og ett selskap er usikker på om det er 

behov for ytterlige myndighetskontroll. 

- Ingen selskaper har behov for ytterligere krav til avbruddsrapporteringen enn dagens regelverk. 

 Bruk av avbruddsdata i selskapet 

I Tabell 43 og Tabell 44 ble selskapene stilt spørsmål om lokal bruk av avbruddsdata og om ledelse/styre ønsket å bli holdt 

orientert om status. Av intervjurundene ble det stilt spørsmåltegn ved dagens krav til lavspentrapportering, den er ressurskre-

vende og vanskelig å gjennomføre. Et av selskapene mente at hele ordningen burde avvikles grunnet fraværende nytteverdi. 

Tabell 43. Bruk av avbruddsdata i nettplanleggingen 

 
Sluttbrukergruppe 

Selskaper   Svaralternativer: 
 1= Ja 
 2= Kanskje 
 3= Nei 
 4= Usikker 

Stort Mellom Lite  

A B C D E F  

Brukes avbruddsdata i fasit til nettplanlegging høyspent 2 2 1 1 1 1  

Brukes avbruddsdata i fasit til nettplanlegging lavspent 3 3 3 3 3 2  

Er ledelse/styre interessert i avbruddsdata 1 2 1 1 3 1  

 

Tabell 44. Kommentarer til bruk av avbruddsdata 

Selskap A Selskap B 

  

Selskap C Selskap D 

Lokal nytteverdi av høyspentrapportering er oversikt over gjengang-
ere i nettet som benyttes til å analysere feil og planlegg forbedringer/ 
forsterkninger i nettet. Ringer og omkoblingsmuligheter blir etabler 
uavhengig av eventuelle KILE-betraktninger. Lokal nytteverdi av 
lavspentrapportering anses fraværende. 

 

Selskap E Selskap F 

Lavspentrapportering bør kuttes ut.   
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Observasjoner: 

- De mellomstore og små selskapene svarte ja på spørsmål om avbruddsdata for hendelser i høyspentnettet ble benyttet til 

nettplanlegging. De store selskapene svarte kanskje på dette spørsmålet. 

- Ingen av selskapene svarte Ja på spørsmålet om lavspentrapportering ble benyttet til nettplanlegging. 

- Kun i selskap E var ledelse/styre ikke interessert i avbruddsdata. 

 Bruk og forventninger til AMS i fasitarbeidet 

I Tabell 45 og Tabell 46 har selskapene svart på spørsmål om AMS. Av intervjurundene var det forventninger om AMS-pro-

gramvare som kunne automatisere utfylling av lavspentrapporter. 

Tabell 45. Om AMS og Fasit 

 
Sluttbrukergruppe 

Selskaper   Svaralternativer: 
 1= Ja 
 2= Kanskje 
 3= Nei 
 4= Usikker 

Stort Mellom Lite  
A B C D E F  

Vil selskapet ta i bruk AMS til å kontrollere fasitrapporteringen 2 2 4 3 1 2  

Vil bruk av AMS gi økt presisjon i fasitrapporteringen 2 3 2 1 1 2  

Vil bruk av AMS medføre økt tidsbruk på fasitrapporteringen 2 2 1 1 1 2  

Kan økte kostnader ved å bruke AMS i fasit forsvares med bedre rapportering 4 2 2 4 3 2  

Tabell 46. Kommentarer til AMS og Fasit 

Selskap A Selskap B 

Avbruddstidspunkter vil kunne bli riktigere registrert, men det ventes 
ikke å forenkle fasitarbeidet. Ruller ut AMS høsten 2016. Tidspunkter 
for utkoblinger vil bli bedre og kan bidra til et bedre datagrunnlag, 
men fasitarbeidet blir nok ikke enklere da tidspunkter for ut/inn-
koblinger ikke være like i de samme systemene. Det er usikkert om 
økte kostnader ved bruk av AMS kan forsvares med bedre 
rapportering. 

AMS vil i liten grad bli tatt i bruk i fasitarbeidet i første omgang. 

Selskap C Selskap D 

AMS vil kunne bedre rapportering i lavspentnettet, men dette vil 
medføre økt tids- og ressursbruk. Det stilles spørsmålstegn ved 
kost/nytte-verdien av kontrollere rapportene mot AMS-verdier. 

Bedre system for registering av avbrudd og tidspunkter. Har 
benyttet AMS siden 2006, og har startet med en ny runde nå (ca. 
10-20% av målerne er byttet). Bruker ikke data fra AMS i fasit-
sammenheng enda. Det er uaktuelt med manuell sjekk av 
avbruddsrapporteringen mot AMS-data. Det avventes programvare 
som hjelper til med utfylling av lavspentrapporter. 

Selskap E Selskap F 

Har lite nett og få kunder med god oversikt over avbruddsforholdene. 
Fasit inngår ikke på noen måte i nettplanleggingen, men brukes i 
årsrapporter for å sammenligne årganger. Det er ikke noen god ide 
med økt myndighetskontroll og det bør stilles færre krav enn det som 
er gitt i dagens regelverk. Lavspentrapportering bør kuttes ut.  
AMS kan brukes som støtteverktøy og bidra til bedre lavspent-
rapportering. Det sees frem til full automatisering. Det vil gå med mer 
tid til lavspentregistrering og det vil bli bedre rapportering. For mye 
tid vil gå med til lavspentrapporteringen. 

Usikker (enklere og riktigere fasit-rapportering). Lav kost/nytte-
verdi av å ta i bruk AMS-data i fasit-arbeidet. Utfordringer når 
hytteeiere slår av strømmen når de ikke er på hytta. AMS-data kan 
bedre fasit-rapporteringa vedr. tidspunkt/varighet på avbrudd.  

 
Observasjoner: 

- Kun ett av selskapene svarte Nei på spørsmålet om AMS-data ville bli tatt i bruk til fasitregistrering. Tre av selskapene 

svarte kanskje mens ett var usikker eller hadde ikke tenkt noe over denne muligheten 

- Kun ett av selskapene svarte Nei på spørsmålet om AMS-data vil kunne gi økt presisjon i rapporteringen, to selskaper 

svarte Ja og tre svarte kanskje. 

- Tre selskaper svarte Ja på om bruk av AMS-data ville medføre økt tidsbruk på kontroll av fasitrapportering og tre selska-

per svarte kanskje. 

- På spørsmålet om økte kostnader kan forsvares med bedre rapportering svarte et selskap Nei, tre selskap Kanskje og to 

selskap Usikker. 
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4 Forslag til videre arbeid 

I dette prosjektet ble det laget et spørreskjema for undersøkelse av nettselskapenes fasitrapportering. Skjemaet består av 

spørsmål med svaralternativer og felter for kommentarer og beskrivelser.  Seks selskap deltok i undersøkelsen og det ble 

gjennomført intervjuer og gjennomgang av svarene med hvert enkelt selskap. 

Basert på utviklet spørreskjema og erfaringer fra undersøkelsene foreslås som videre arbeid at det gjennomføres en 

undersøkelse av samtlige rapporteringspliktige nettselskaper. Det er ca 130 rapporteringspliktige selskaper og det vil være en 

omfattende oppgave hvis det skal gjennomføres intervjuer med gjennomgang av alle svar og beskrivelser. En nettbasert 

løsning hvor brukerne logger seg på med selskapsnavn og passord vil kreve følgende forberedelser: 

 Videreutvikle skjema slik at det kun benyttes forhåndsdefinerte svaralternativer 

 Tilpasse skjema slik at undersøkelsen kan gjennomføres i et Web-grensesnitt 

 Tilpasse skjema for bruk av database med analyse og statistikkfunksjoner 
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Spørreskjema: 

Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering 

av avbrudd i elektrisitetsforsyningen. 

Selskap:   A 

Skjema sendt:  2016-06-20 

Skjema returnert:  - 

Intervjudato:  2016-06-22 

Skjema godkjent:  2016-08-30 

 

Innledning 

NVE ønsker en vurdering av om det er mange avbrudd for sluttbrukere som ikke blir rapportert eller som blir ufullstendig 

rapportert. De ønsker også å få en vurdering av om avbruddsregistreringen er sporbar, og om det bør stilles flere krav til 

avbruddsregistreringen enn det som er gitt i dagens regelverk. Det henvises til e-post fra NVE som er sendt til nettselskapene 

31. mai 2016. Er det uklarheter ved noen av spørsmålene, vennligst ta kontakt med: 

Merete Bjørnås Aarstein    Bjørn Hakavik   

merete.bjornas.aarstein@norconsult.com   bjorn.hakavik@norconsult.com 

481 15 672     988 97 284 

Svarene vi får vil bli anonymisert og det vil ikke i noen sammenheng bli publisert hvem som har deltatt. 

 

Definisjoner som benyttes i undersøkelsen 

I spørreundersøkelsen er det benyttet følgende definisjoner: 

Avbruddsvarigheter: 

<= 3 minutter kortvarige avbrudd 

>3 minutter  langvarige avbrudd 

> 12 timer  svært langvarige avbrudd 

Avbruddstyper: 

Normal  avbrudd som ikke er Blunk eller Ekstrem 

Blunk  avbrudd av kortere varighet som reparerer seg selv (GIK) 

Ekstrem  avbrudd som følge av kaos-situasjoner som storm, flom, brann mm.  

Varsling: 

Varslet  avbrudd som skyldes planlagt utkobling der berørte sluttbrukere er informert på forhånd.  

Ikke varslet avbrudd som skyldes driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling uten forhåndsvarsling. 

Nett: 

Hs  Høyspentnett 

Ls  Lavspentnett 

Ansvar: 

AK  Ansvarlig konsesjonær/nettselskap 

BK  Berørt konsesjonær/nettselskap 

 

  

mailto:merete.bjornas.aarstein@norconsult.com
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1 Klimamessige forhold og omfang av fasitarbeidet 

1.1 Klimapåkjenninger 

Fra ekstremværlista har vi funnet følgende av betydning for selskapets forsyningsområde: 

Ole 08.02.2015, sterk storm/orkan 
Roar 01.10.2015, ekstreme nedbørsmengder 
 

 

I tabellen under skal det vurderes om forsyningsområdet er utsatt for klimapåkjenninger og om disse påvirker avbrudds-

rapporteringen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 1: Vurdering av klimapåkjenninger  Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Betydelig 
2= Noe 
3= Normalt 
4= Litt 
5= Ubetydelig 

Er forsyningsområdet utsatt for klimapåkjenninger 1  

Påvirker klimapåkjenninger avbruddsstatistikken 1  

Er det utført tiltak på utsatte deler av nettet for å forebygge konsekvenser av klimapåkjenninger 2  

   

 

Kommentarer til klimapåkjenninger: 

Nettet blir bygd for å tåle de ekstra påkjenningene nettselskapet har i forhold til andre steder i landet.  
 

1.2 Antall fasitrapporter som registreres pr år 

I en fasit-rapport kan det være både korte (<=3 min) og lange (>3 min) sluttbrukeravbrudd. Det er størrelsen lengste avbrudd 

for sluttbruker som skal benyttes til å rapportere om avbruddet er kort eller langt.  

Angi i tabellen under hvor mange fasitrapporter som registreres pr år. 

Tabell 2: Oversikt antall registrerte fasit-rapporter pr år: 

 
Hendelser 

 
År 

Varslet avbrudd Ikke varslet avbrudd 

Korte Lange Korte Lange 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min 
 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min Herav 
Ekstrem 

Hendelser i eget LS 2014 5  163     

2015 8       

Hendelser i eget HS 2014 30 22 339 66 22 205  

2015 8 1 335 75 12 186 7 

Hendelser i annet 
nettselskap 

2014        

2015        

 

Kommentarer til antall rapporter som er registrert: 

«Hendelser i annet nettselskap» tolker jeg til at det er feil i annet nett som fører til utkobling av kunder i vårt nett. Jeg kan ikke finne at vi har 
registrert noen slike feil i 2014 og 2015. 
 

1.3 Tidsbruk 

Angi i tabellen under antall timer som går med til fasitarbeider. Anslå hvordan timene fordeles på høyspentrapporter, 

lavspentrapporter og annet. Valget Annet er timer som går med til å holde registreringsgrunnlaget oppdatert, intern-

rapportering og myndighetsrapportering. 

Tabell 3: Tidsforbruk fasit-arbeid (timer) 

År Totalt Høyspent Lavspent Annet 

2014 600 570 20 10 

2015 200 180 10 10 

 

Kommentarer til tidsbruk, planer som effektivisere arbeidet osv.: 

Nye og gode systemer har effektivisert fasit-arbeidet. 
Starter nå med feilanalyse; 0,5 årsverk skal benyttestil å analysere «varsler» om at større feil kan komme. 
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2 Avbruddsindeksene for 2014 og 2015 

2.1 Avbruddsindekser for hendelser i eget nett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets egne avbruddsindekser for alle hendelser i eget nett. 

Tabell 4: Avbruddsindekser for 2014 og 2015 

 
Nettselskap 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Hele landet 2014 2,2 4,2 1,8 3,5 0,8 2,5 3,7 162 247 66 

2015 2,0 2,8 1,5 2,1 0,8 2,2 3,4 175 273 81 

Selskapsdata 2014 0,8 3,1 0,7 2,8 0,9 0,9 2,5 66 181 72 

2015 1,8 7,1 1,2 4,7 0,7 1,2 3,4 100 292 85 

 
hvor: Saifi  = Antall avbrudd / antall sluttbrukere siste dag i året Caifi = Antall avbrudd / antall berørte sluttbrukere 

   Saidi  = Sum varighet / antall sluttbrukere siste dag i året Ctaidi = Sum varighet / antall berørte sluttbrukere  

      Caidi  = Sum varighet / antall avbrudd (SAIFI/SAIDI) 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av avbruddsindeksene ved å sette inn nummer på det svaralternativet som passer 

best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes for å angi at det er feil og mangler i 

tallene. 

Tabell 5: Vurdering av egne avbruddsindekser  Vurderingsalternativer: 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min)  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

 

2014 4 1 4 1 1 4 1 4 1 1  

2015 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2  

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

Innføring av DMS fra høsten 2014. Alle avbrudd i høyspenningsnettet registreres enkelt – også GIK.                                                                         

Type nett: i byen er det kabelnett som gir omkoblingsmuligheter.                                                                                                                                         

Høye verdier for CAIFI og CTAIDI: viser at få sluttbrukere er berørt. DMS gir bedre oversikt enn tidligere. 

Stormen «Ole» i februar 2015. 

2.2 Antall avbrudd og varighet for hendelser i eget lavspenningsnett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet. 

Tabell 6: Innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet: 

 
Nettselskap 

 
År 

Varslet Ikke varslet 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Hele landet 2014 0,02 2,26 0,02 2,53 

2015 0,02 2,94 0,02 4,76 

Selskapsdata 2014 0,00 0,56 0,00 0,33 

2015 0,00 0,00 0,00 0,10 

 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av egne avbruddsdata for hendelser i lavspenningsnettet ved å sette inn nummer 

på det svaralternativet som passer best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes 

for å angi at det er feil og mangler i tallene. 

Tabell 7: Vurderinger avbruddsdata i lavspentnettet  Svaralternativer: 

 
 

År 

Varslet Ikke varslet  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

 

2014 4 4 4 4  

2015 4 4 4 4  

 

 

 



 

 
 
 

Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering av avbrudd i elektrisitetsforsyningen – Vedlegg A godkjente svarskjema Side 5 

 

 
 

3  Informasjonsutveksling med andre selskaper 

3.1  Annet selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når annet selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

eget selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 8: Informasjonsutveksling når annet selskap er ansvarlig   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen B  

Normaltid for mottak av melding om hendelse fra AK 2  

Lengste tid for mottak av melding om hendelse fra AK 2  

Normaltid for å sende melding om avbrudd effekt, ile og kile til BK 2  

Lengste tid for å sende melding om avbrutt effekt, ile og kile til BK 2  

 

Kommentarer og forslag til forbedringer: 

Har god kommunikasjon med selskap i overliggende nett. 
 

3.2  Eget selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når eget selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

annet selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 9: Vurdering av informasjonsutveksling når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen B  

Normaltid for sending av melding om hendelse til BK 2  

Lengste tid for sending av melding om hendelse til BK 3  

Normaltid for mottak av melding om avbrudd effekt, ile og kile fra AK 3  

Lengste tid for å mottak av melding om avbrutt effekt, ile og kile fra AK 4  

 

Kommentarer og forslag til forbedringer: 

God kommunikasjon med selskap i underliggende nett. Bruker å kontrollere underliggende nett sine rapporter mot egne data. 
Enkelt mindre selskap har ikke gode rutiner for utveksling av data. Det er sjelden vi må utveksle informasjon med dem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

Papirbasert; får lite tilbakemeldinger fra montørene.                                                                                                                                                               

Mangelfulle rutiner for rapportering av lavspenningsavbrudd.                                                                                                                                              

Anslår ca. 1000 lavspentavbrudd årlig.  
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4 Organisering og kompetanse 

4.2  Fasitrapportering 

Gi en kortfattet beskrivelse av hvordan fasitarbeidet er organisert, hva som ikke fungerer og eventuelle planer for å 

forbedre/effektivisere fasitarbeidet. 

Organisering av fasit-arbeidet: 

 7 personer går vakt på nettsentralen, 2 samtidig på dagtid, alle fyller ut fasit-rapporter og godkjenner egne rapporter, enkel og 
grei operasjon pga. DMS 

 2 personer går gjennom/kontrollerer alle rapporter en gang i måneden (sjekke ut evt dobbeltrapportering) og rapporterer til 
fasit-ansvarlig 

 fasit-ansvarlig rapporterer til ledergruppa på Nett 

 gjennomgang i styret 
 

 nettsentralen fyller ut rapporter og setter klar for godkjenning 

 fasit-ansvarlig godkjenner rapport og foretar analyser, rapporterer til leder for nettstyring 

 leder nettstyring rapporterer til ledergruppa på nett 

 gjennomgang i styret 

 

Hva fungerer ikke: 

 lsp Fasit 
 

 

Planer for å forbedre/effektivisere fasitarbeidet: 

 starter med lsp varsling, vil føre til at alle lsp-Fasiter blir registrert.  
 

4.3  Stedfortreder for fasitansvarlig 

Av leveringskvalitetsforskriften §2A-4 skal utveksling av informasjon mellom selskap skje uten ugrunnet opphold. Hvilke 

rutiner har selskapet som sikrer kontinuitet i fasitarbeidet i fravær av fasitansvarlig og eventuelt andre nøkkelpersoner. 

Selskapets beskrivelse av ordning med stedfortreder for fasit-ansvarlig og andre nøkkelpersoner: 

Har døgnkontinuerlig nettsentral. 
 

4.4 Opplæring 

I tabellen under skal det settes kryss på de alternativene som benyttes til opplæring av fasit-arbeidere i selskapet. 

Tabell 10: Opplæring i fasit 

Type opplæring Svar 

Selvlæring x 

Internorganiserte kurs x 

Systemleverandør kurs x 

Eksterne kurs x 

Deltagelse fasit-dagene x 

Annet  

 

Kommentarer til opplæring: 

Alle som ønsker får delta på de fasit-kurs som de ønsker. 
De fleste har jobbet på nettsentralen i mange år. 
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4.5 Kompetanse 

 

Fasitrapportering til NVE benyttes til å lage landsstatistikker hvor kile inngår i selskapets inntektsrammeberegning. Selskapene 

konkurrerer med hverandre basert på innrapporterte tall og en forutsetning for at dette system skal fungere er lik forståelse 

og praktisering av regelverket. 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av fasit-kompetansen i eget selskap, behov for økt kontroll og om det er ønskelig 

å formalisere fasit-kompetansen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 11: Fasitkompetanse   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er fasitkompetansen i eget selskap tilstrekkelig 1  
Bør fasitansvarlig sertifiseres/godkjennes 2  
Bør alle fasitarbeidere sertifiseres/godkjennes 2  

 

Kommentarer til vurdering av egen kompetanse: 

 
 

 

 

5 Rutiner 

5.1  Avbrudd i eget nett som eget selskap er ansvarlig for 

5.1.1 Avbrudd i høyspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 12: Rutiner for avbrudd i høyspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk A 1  

Varslet normalt avbrudd A 1  

Ikke varslet normalt avbrudd A 1  

Ekstrem A 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Bruker DMS som overfører koblingsforløp til Netbas.                                                                                                                                                      

DMS tar hånd om alle 4 typer avbrudd.  

Varsling: sender ut SMS for å varsle utkobling til husholdningskunder, kontakt direkte med industrikunder.  

 

5.1.2 Avbrudd i lavspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 13: Rutiner for avbrudd i lavspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk A 4  

Varslet normalt avbrudd A 3  

Ikke varslet normalt avbrudd A 4  

Ekstrem A 4  
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Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Papirbasert ordning. Montører skal notere koblinger i lavspentnettet; tid og nettkoblinger. Skjema skal returneres nettsentral som skal skrive 

fasit-rapporter. 

Rutinen fungerer ikke.. få skjema leveres inn til nettsentralen. 

Varsling skjer ved at montøren legger lapper i postkasser evt brev sendes ut med posten. 

 

 

 

 

5.2 Avbrudd når annet selskap er ansvarlig 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 14: Rutiner når annet selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk A 1  

Varslet normalt avbrudd A 1  

Ikke varslet normalt avbrudd A 1  

Ekstrem A 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

 

 

5.3 Avbrudd når eget selskap er ansvarlig for avbrudd i annet nett 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 15: Rutiner når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 

Blunk A 2  

Varslet normalt avbrudd A 2  

Ikke varslet normalt avbrudd A 2  

Ekstrem A 2  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Varsling på e-post. 
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6 Dataverktøy og manuelle/papirbaserte systemer som benyttes i fasit-arbeidet 

6.1 Systemer 

Forskriften krever at det skal benyttes programvare som følger gjeldende kravspesifikasjon for FASIT. I praksis vil fasit-arbeidet 

i nettselskapene være et samspill med IKT virksomhetssystemer som NIS, KIS og andre systemer. Sett kryss i tabellen under på 

de systemene som benyttes i tillegg til fasit og gi en kort beskrivelse av hvilke data som benyttes i fasit-arbeidet. 

Tabell 16: Oversikt systemer som inngår i fasitarbeidet 

System I bruk Informasjon som inngår i fasitrapporteringen 

Scada X Koblinger hentes fra Scada 

DMS/fasit x Sender over koblingsforløp som beregnes i NIS. 

Vaktlogg digital   

Vaktlogg papirbasert   

KIS x Kundedata hentes fra KIS 

Fasitskjemaer, papirbaserte x Registrering av lavspenthendelser. 

Fasitskjemaer, digitale   

   

   

 

Hva fungerer, hva fungerer ikke og planer om forbedringer: 

DMS fungerer meget bra. 
 
 

6.2 AMS og fasit-rapportering 

AMS-data inneholder tidspunkter for ut/inn kobling av sluttbrukere. Vurder bruk av AMS i fasit-sammenheng ved å sette inn 

nummer på det alternativet som passer best. 

 

Tabell 17: Bruk av AMS i fasitarbeidet:  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Usikker 

Vil selskapet ta i bruk AMS til å kontrollere fasitrapporteringen 2  

Vil bruk av AMS gi betydelig økt presisjon i fasitrapporteringen 2  

Vil bruk av AMS medføre økt tidsbruk på fasitrapporteringen 2  

Kan økte kostnader ved å bruke AMS i fasit forsvares med bedre rapportering 4  

 

Kommentarer til bruk av AMS: 

Ruller ut AMS høsten 2016; tidene blir riktigere og kan bidra til bedre datagrunnlag, men fasit-arbeidet blir nok ikke enklere (tidspunkt 

ut/inn vil ikke være de samme i de ulike systemer). 

Jeg er svært usikker på om økte kostnader ved bruk av AMS i fasit kan forsvares med bedre rapportering. Om kunden bruker 

strømmen/effekten til oppvarming (lav kostnad) eller produksjon (høy kostnad) kommer ikke frem ved AMS målinger.    
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7 Oppdatering og kontroll av nett- og kundegrunnlag 

7.1  Import/oppdatering av nett og kundedata i Fasit 

Forskriften krever at nett og kundegrunnlag som benyttes i avbruddsrapporteringen skal oppdateres minimum 4 ganger i året. 

Angi i tabellen under hvor ofte nett og kundedata importeres/oppdateres i programvare Fasit. Sett inn svaralternativ A-D for 

oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med alternativene 1-4. Valget D=automatisk 

benyttes hvis data hentes direkte fra NIS og KIS som ajourføres kontinuerlig. 

Tabell 18: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Oppdaterings
-frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning A 1  

Kis-fasit grunnlag B 2  

 

Kommentarer til valg av oppdateringsfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

DMS har full historikk på bryterkoblinger.                                                                                                                                                                                   

Fasit-rapportering kjøres hver dag – korrekt nett.                                                                                                                                                      

7ulike temperaturmålepunkt.  

7.2  Kontroll/vasking av rapporteringspunkter og kundedata i Fasit 

Angi i tabellen under hvor ofte rapporteringspunkter og kundedata som benyttes til registrering av fasitrapporter kontrolleres, 

dvs «vasking» av datagrunnlaget. Kundetilknytningspunktet i NIS kan ha betydning for korrekt utplukk av berørte kunde. I 

kundegrunnlaget har parametere som sluttbrukergruppe betydning for opptellinger i statistikker og beregning av avbrutt 

effekt, ile og kile. Sett inn svaralternativ A-D for oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med 

alternativene 1-4. Svaralternativ D=automatisk benyttes hvis datagrunnlaget kontrolleres og «vaskes» kontinuerlig. 

Tabell 19: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Kontroll-
frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning D 3  

Kis-fasit grunnlag D 3  

 

Kommentarer til valg av kontrollfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

Sluttbrukergrupper vaskes mot Brønnøysund.                                                                                                                                                                                 
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8  Avbruddsrapportering 

Korrekt avbruddsregistering er en utfordrende oppgave. I dette avsnittet skal det undersøkes hvilke avbrudd som ikke blir 

registrert i det hele tatt og hvilke som blir registrert med mangler. 

8.1 Avbrudd som ikke blir registrert 

Angi i tabellen under hvor mange avbrudd som ikke blir rapportert. Sett inn nummer på svaralternativ. 

Tabell 20: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert  Svaralternativer 

Type avbrudd Hendelse i 
eget 

høyspentnett 

Hendelse i 
eget 

lavspentnett 

Hendelse i 
annet nett 

 1= Alle avbrudd rapporteres 
2= Det kan være noen avbrudd som ikke blir rapportert 
3= Det er noen avbrudd som ikke blir rapportert 
4= Det er mange avbrudd som ikke blir rapportert 
5= Ingen avbrudd blir rapportert 

Blunk 1 4 1  

Varslet normalt 1 4 1  

Ikke varslet normalt 1 4 1  

Ekstrem 1 4 1  

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert: 

Nær 100% rapportering av avbrudd i høyspenningsnett og avbrudd hos annet nettselskap.                                                                                             

Antar at mer enn 90% av lavspenningsavbrudd ikke rapporteres.                                                                                                                                     

Mangler en stilling for å få rutiner/utførelse på plass i lavspenningsnettet.  

 

 

8.2 Årsaker til at avbrudd ikke blir rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert. 

Tabell 21: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk OK Mangler ressurser og rutiner OK 
Varslet normalt OK Mangler ressurser og rutiner OK 
Ikke varslet normalt OK Mangler ressurser og rutiner OK 
Ekstrem OK Mangler ressurser og rutiner OK 

 

Kommentarer til årsaker til sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert: 

 
Lavspenningsnett: mangler ressurser (og rutiner). 

 

8.3 Årsaker til at avbrudd blir mangelfullt rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd blir mangelfullt rapportert. 

Tabell 22: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk OK Mangler ressurser og rutiner OK 
Varslet normalt OK Mangler ressurser og rutiner OK 
Ikke varslet normalt OK Mangler ressurser og rutiner OK 
Ekstrem OK Mangler ressurser og rutiner OK 

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som blir mangelfullt rapportert: 

 
Lavspenningsnett: mangler ressurser (og rutiner). 
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8.4 Rapportering av avbrudd for gatelys og byggestrøm 

Angi i tabellen under om det rapporteres avbrudd på gatelys- og byggestrømskunder. Sett inn nummer på det svaralternativet 

som passer best for hendelser i høyspentnettet og om hendelsen oppstår i lavspentnettet. Bruk kommentarfeltet til 

forklaringer hvis gatelys og byggestrømskunder ikke håndteres som ordinære kundepunkter. 

Tabell 23: Rapportering av gatelys og byggestrøm 

Hendelse Kunde Svar  Svaralternativer: 
1= Rapporteres 
2= Delvis 
3= Rapporteres ikke 

I høyspentnettet Gatelys 1  

Byggestrøm 2  

I lavspentnettet Gatelys 3  

Byggestrøm 3  

 

Kommentarer til rapportering av avbrudd for gatelys- og byggestrømskunder: 

Gatelyset har egne målere og blir behandlet som en hvilken som helst annen kunde.  
 
 

 

 

9 Arkivering og sporbarhet 

Forskriften krever at fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale oppbevares i 10 år. 

I tabellen under skal angis hvor mange år tilbake i tid det er tatt vare på databaser og annet underlagsmateriale som er 

benyttet i fasitrapporteringen. Sett kryss på de alternativene hvor årgangene er komplette og om data enkelt kan hentes og 

vises. 

Tabell 24: Lagring av fasitrapport og underlagsmateriale 

Data Antall 
årganger 

Komplette 
data 

Enkel 
tilgang 

Kommentarer og hvor ligger informasjonen lagret 

Fasitrapporter 1996 x x Komplett tilgang til FASIT rapporter.  

     

Underlagsmateriale:     

Nett og kundepunkter 2015  x  

Kundedata 2015  x  

Bryterstillinger 2015  x  

Vaktrapporter/journaler 2015  x  

Varsling til kunde om avbrudd 2015  x  

Varsling fra kunde om avbrudd 2015  x  

     

     

 

Selskapets forståelse av forskriftens krav til lagring av fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale: 

Definisjon på Komplett data.  
 
 

 

10 Andre spørsmål og kommentarer 

Tabell 25: Kontroll og krav til avbruddsrapporteringen Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er det behov for økt myndighetskontroll for å sikre lik rapportering fra alle selskaper 1  

Bør det stilles flere krav til avbruddsregistreringen enn det som ligger i dagens regelverk 3  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging høyspent 2  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging lavspent 3  

Er ledelse/styre interessert i å bli informert om avbruddsdata 1  

 

Selskapets kommentarer, forslag og synspunkter: 

Regelverk er ok. 
Ønsker at NVE foretar flere besøk ute i nettselskapene. 
Flere kontroller/tilsyn gir økt rettferdighet. 
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Spørreskjema: 

Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering 

av avbrudd i elektrisitetsforsyningen. 

Selskap:   B 

Skjema sendt:  2016-06-29 

Skjema returnert:  2016-07-19 

Intervjudato:  2016-07-20 

Skjema godkjent:  2016-08-31 

 

Innledning 

NVE ønsker en vurdering av om det er mange avbrudd for sluttbrukere som ikke blir rapportert eller som blir ufullstendig 

rapportert. De ønsker også å få en vurdering av om avbruddsregistreringen er sporbar, og om det bør stilles flere krav til 

avbruddsregistreringen enn det som er gitt i dagens regelverk. Det henvises til e-post fra NVE som er sendt til nettselskapene 

31. mai 2016. Er det uklarheter ved noen av spørsmålene, vennligst ta kontakt med: 

Merete Bjørnås Aarstein    Bjørn Hakavik   

merete.bjornas.aarstein@norconsult.com   bjorn.hakavik@norconsult.com 

481 15 672     988 97 284 

Svarene vi får vil bli anonymisert og det vil ikke i noen sammenheng bli publisert hvem som har deltatt. 

 

Definisjoner som benyttes i undersøkelsen 

I spørreundersøkelsen er det benyttet følgende definisjoner: 

Avbruddsvarigheter: 

<= 3 minutter kortvarige avbrudd 

>3 minutter  langvarige avbrudd 

> 12 timer  svært langvarige avbrudd 

Avbruddstyper: 

Normal  avbrudd som ikke er Blunk eller Ekstrem 

Blunk  avbrudd av kortere varighet som reparerer seg selv (GIK) 

Ekstrem  avbrudd som følge av kaos-situasjoner som storm, flom, brann mm.  

Varsling: 

Varslet  avbrudd som skyldes planlagt utkobling der berørte sluttbrukere er informert på forhånd.  

Ikke varslet avbrudd som skyldes driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling uten forhåndsvarsling. 

Nett: 

Hs  Høyspentnett 

Ls  Lavspentnett 

Ansvar: 

AK  Ansvarlig konsesjonær/nettselskap 

BK  Berørt konsesjonær/nettselskap 

 

  

mailto:merete.bjornas.aarstein@norconsult.com
mailto:bjorn.hakavik@norconsult.com
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1 Klimamessige forhold og omfang av fasitarbeidet 

1.1 Klimapåkjenninger 

Fra ekstremværlista har vi funnet følgende av betydning for selskapets forsyningsområde: 

Synne. 06-06.12.2015, ekstreme nedbørsmengder. 
 

 

I tabellen under skal det vurderes om forsyningsområdet er utsatt for klimapåkjenninger og om disse påvirker avbrudds-

rapporteringen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 1: Vurdering av klimapåkjenninger  Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Betydelig 
2= Noe 
3= Normalt 
4= Litt 
5= Ubetydelig 

Er forsyningsområdet utsatt for klimapåkjenninger 3  

Påvirker klimapåkjenninger avbruddsstatistikken 3  

Er det utført tiltak på utsatte deler av nettet for å forebygge konsekvenser av klimapåkjenninger 2  

   

 

Kommentarer til klimapåkjenninger: 

Selskapet har i hovedsak kabelnett der mesteparten av sluttbrukerne er plassert og er lite påvirket av ekstremvær.  
I desember, januar og august er det mye tordenvær. 
 

1.2 Antall fasitrapporter som registreres pr år 

I en fasit-rapport kan det være både korte (<=3 min) og lange (>3 min) sluttbrukeravbrudd. Det er størrelsen lengste avbrudd 

for sluttbruker som skal benyttes til å rapportere om avbruddet er kort eller langt.  

Angi i tabellen under hvor mange fasitrapporter som registreres pr år. 

Tabell 2: Oversikt antall registrerte fasit-rapporter pr år: 

 
Hendelser 

 
År 

Varslet avbrudd Ikke varslet avbrudd 

Korte Lange Korte Lange 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min 
 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min Herav 
Ekstrem 

Hendelser i eget LS 2014 6  177 5  568  

2015 22  338 15  132  

Hendelser i eget HS 2014 0  345 51  116  

2015 29  229 29  216  

Hendelser i annet 
nettselskap 

2014        

2015        

 

Kommentarer til antall rapporter som er registrert: 

Det er svært tidkrevende å sortere ut manuelt «herav blunk» og «herav ekstrem». Dette er ikke gjort pga for mye arbeid. 
Det har nok vært noen korte varslede avbrudd i HSP-nettet i 2014, men disse er ikke registrert. 
Det har nok vært underrapportering av ikke varslede avbrudd i LSP-nettet i 2015. 
 

1.3 Tidsbruk 

Angi i tabellen under antall timer som går med til fasitarbeider. Anslå hvordan timene fordeles på høyspentrapporter, 

lavspentrapporter og annet. Valget Annet er timer som går med til å holde registreringsgrunnlaget oppdatert, intern-

rapportering og myndighetsrapportering. 

Tabell 3: Tidsforbruk fasit-arbeid (timer) 

År Totalt Høyspent Lavspent Annet 

2014 7000 3000 3000 1000 

2015 7000 3000 3000 1000 

 

 

Kommentarer til tidsbruk, planer som effektivisere arbeidet osv.: 
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Timene er inkl; montør, dokumentasjon,driftssentral samt fasitansvarlig. 
LSP-rapportering: 2 årsverk 
HSP-rapportering: 1 årsverk driftssentral, 1 årsverk fasitansvarlig. 
 
Registrering av fasit for LSP-nett er svært tidkrevende, uhensiktsmessig og kostbart. 
 
FASIT-registrering av HS er vi i ferd med å effektivisere ytterligere sammen med DMS-system. Her er registreringen nyttig, anvendelig til 

flere formål og kostnadsbesparende informasjon. 

DMS forventes å redusere arbeidet på driftssentralen med et årsverk. 

Feltløsninger kan redusere arbeidet med dokumentasjon av lavspentnett med 1 årsverk. 

 

2 Avbruddsindeksene for 2014 og 2015 

2.1 Avbruddsindekser for hendelser i eget nett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets egne avbruddsindekser for alle hendelser i eget nett. 

Tabell 4: Avbruddsindekser for 2014 og 2015 

 
Nettselskap 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Hele landet 2014 2,2 4,2 1,8 3,5 0,8 2,5 3,7 162 247 66 

2015 2,0 2,8 1,5 2,1 0,8 2,2 3,4 175 273 81 

Selskapsdata 2014 0,4 2,3 0,6 3,5 1,5 0,8 2,3 74 199 88 

2015 0,3 1,6 0,5 2,7 1,7 2,0 2,6 81 107 41 

 
hvor: Saifi  = Antall avbrudd / antall sluttbrukere siste dag i året Caifi = Antall avbrudd / antall berørte sluttbrukere 

   Saidi  = Sum varighet / antall sluttbrukere siste dag i året Ctaidi = Sum varighet / antall berørte sluttbrukere  

      Caidi  = Sum varighet / antall avbrudd (SAIFI/SAIDI) 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av avbruddsindeksene ved å sette inn nummer på det svaralternativet som passer 

best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes for å angi at det er feil og mangler i 

tallene. 

Tabell 5: Vurdering av egne avbruddsindekser  Vurderingsalternativer: 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min)  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

 

2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

Alle avbrudd registreres av driftssentralen i FASIT. 

Det er utstrakt bruk av kabelnett i sluttbrukerkonsentrasjonene og det er generelt lite feil. Møntørressurser med lokalkunnskaper er plassert i 

4 lokasjoner med korte utrykningstider til feilsted.                                                                                                                                                                     

Korte avbrudd: Alle prøvekoblinger med tilhørende avbrudd blir ennå ikke registrert. CAIDI og CTAIDI forventes å gå ned.                                                             

Lange avbrudd:  Unormalt høye verdier for CAIDI og CTAIDI i 2014 grunnet spesielle hendelser med havari i hovedtrafo. 

2.2 Antall avbrudd og varighet for hendelser i eget lavspenningsnett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet. 

Tabell 6: Innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet: 

 
Nettselskap 

 
År 

Varslet Ikke varslet 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Hele landet 2014 0,02 2,26 0,02 2,53 

2015 0,02 2,94 0,02 4,76 

Selskapsdata 2014 0,02 4,75 0,02 3,74 

2015 0,01 2,69 0,01 1,20 
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I tabellen under skal det gjøres en vurdering av egne avbruddsdata for hendelser i lavspenningsnettet ved å sette inn nummer 

på det svaralternativet som passer best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes 

for å angi at det er feil og mangler i tallene. 

Tabell 7: Vurderinger avbruddsdata i lavspentnettet  Svaralternativer: 

 
 

År 

Varslet Ikke varslet  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

 

2014 3 3 3 3  

2015 4 4 4 4  

 

 
 

3  Informasjonsutveksling med andre selskaper 

3.1  Annet selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når annet selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

eget selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 8: Informasjonsutveksling når annet selskap er ansvarlig   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen B  

Normaltid for mottak av melding om hendelse fra AK 3  

Lengste tid for mottak av melding om hendelse fra AK 5  

Normaltid for å sende melding om avbrudd effekt, ile og kile til BK   

Lengste tid for å sende melding om avbrutt effekt, ile og kile til BK   

 

Kommentarer og forslag til forbedringer: 

Det er kun 2-3 hendelser i året. Diskusjoner om hendelsesforløpet/årsaker. Fort gjort å glemme prosessen. 
 
Standardisere og forenkle rutiner for varsling og tilbakemelding. 
Vanskelig å få Statnett til å akseptere å være ansvarlig selskap. 
 

3.2  Eget selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når eget selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

annet selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 9: Vurdering av informasjonsutveksling når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen B  

Normaltid for sending av melding om hendelse til BK 3  

Lengste tid for sending av melding om hendelse til BK 4  

Normaltid for mottak av melding om avbrudd effekt, ile og kile fra AK   

Lengste tid for å mottak av melding om avbrutt effekt, ile og kile fra AK   

 

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

Manuell rapportering av montører i felt sendes til dokumentasjonsgruppe for FASIT-registrering. Svært tidkrevende. 

Forbedringsarbeid pågår for å få til elektronisk registrering i felt. Innskjerping og oppfølging av rapporteringskrav. Nettbrett og app er koblet 

til kart, tegner utkoblet område. 

Omfattende og hyppige omorganiseringer av nettselskap og entreprenørvirksomhet gjør det vanskelig å etablere rutiner for FASIT-

rapportering. 

Instrukser på å varsle avbrudd, sms, lapper i postkassen osv. 
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Kommentarer og forslag til forbedringer: 

Noen ganger er det diskusjoner om årsak og hvem som er ansvarlig. 
 
Svært få hendelser i året (1-2). 

 

 

4 Organisering og kompetanse 

4.2  Fasitrapportering 

Gi en kortfattet beskrivelse av hvordan fasitarbeidet er organisert, hva som ikke fungerer og eventuelle planer for å 

forbedre/effektivisere fasitarbeidet. 

Organisering av fasit-arbeidet: 

HS:                                                                                                                                                                                                                               

Driftssentralpersonell skriver FASIT-rapport. 12 personer går vakt på driftssentralen, 1 person pr skift skriver FASIT-rapport.                                

FASIT-ansvarlig kontrollerer, godkjenner og rapporterer internt og eksternt. 

LS:                                                                                                                                                                                                                                                  

Montør registrerer hendelse. Montør tilsvarende arbeid på LS som driftssentral på HS.                                                                                

Dokumentasjonsavdeling oppretter FASIT-rapport. Plan om at feltløsning utvikles slik at dokumentasjonsavdeling utgår i fasit-arbeid.                       

FASIT-ansvarlig kontrollerer, godkjenner og rapporterer internt og eksternt. 

 

Hva fungerer ikke: 

 
 
 

 

Planer for å forbedre/effektivisere fasitarbeidet: 

HS:                                                                                                                                                                                                                                                      

Registrering av hendelser fungerer bra. Kontrolleres opp mot ordrehåndtering.                                                                                                                  

Ledelse og administrasjon har bruk for informasjon i forbindelse med feil- og avbruddshåndtering. 

LS:                                                                                                                                                                                                                                               

Tungvint, tidkrevende og kostbart.                                                                                                                                                                                             

Ingen har bruk for informasjon fra LS-FASIT. 

4.3  Stedfortreder for fasitansvarlig 

Av leveringskvalitetsforskriften §2A-4 skal utveksling av informasjon mellom selskap skje uten ugrunnet opphold. Hvilke 

rutiner har selskapet som sikrer kontinuitet i fasitarbeidet i fravær av fasitansvarlig og eventuelt andre nøkkelpersoner. 

Selskapets beskrivelse av ordning med stedfortreder for fasit-ansvarlig og andre nøkkelpersoner: 

Overlapping med stedfortreder. Senior driftsingeniør er stedfortreder og jobber ofte parallelt med fasit-ansvarlig. 

4.4 Opplæring 

I tabellen under skal det settes kryss på de alternativene som benyttes til opplæring av fasit-arbeidere i selskapet. 

Tabell 10: Opplæring i fasit 

Type opplæring Svar 

Selvlæring x 

Internorganiserte kurs  

Systemleverandør kurs  

Eksterne kurs  

Deltagelse fasit-dagene x 

Annet  
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Kommentarer til opplæring: 

 
 
 

 

4.5 Kompetanse 

 

Fasitrapportering til NVE benyttes til å lage landsstatistikker hvor kile inngår i selskapets inntektsrammeberegning. Selskapene 

konkurrerer med hverandre basert på innrapporterte tall og en forutsetning for at dette system skal fungere er lik forståelse 

og praktisering av regelverket. 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av fasit-kompetansen i eget selskap, behov for økt kontroll og om det er ønskelig 

å formalisere fasit-kompetansen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 11: Fasitkompetanse   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er fasitkompetansen i eget selskap tilstrekkelig 2  
Bør fasitansvarlig sertifiseres/godkjennes 2  
Bør alle fasitarbeidere sertifiseres/godkjennes 3  

 

Kommentarer til vurdering av egen kompetanse: 

 
 
 

 

 

5 Rutiner 

5.1  Avbrudd i eget nett som eget selskap er ansvarlig for 

5.1.1 Avbrudd i høyspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 12: Rutiner for avbrudd i høyspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk A 2  

Varslet normalt avbrudd A 2  

Ikke varslet normalt avbrudd A 2  

Ekstrem A 2  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Rutinene følges stort sett, kan være misforståelser eller bli avglemt. 
 

 

5.1.2 Avbrudd i lavspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 13: Rutiner for avbrudd i lavspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk A 3  

Varslet normalt avbrudd A 3  

Ikke varslet normalt avbrudd A 3  

Ekstrem A 3  
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Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Underrapportering kan skyldes mangel på detaljkunnskap, usikkerhet om rapporteringspliktig. 
 

 

5.2 Avbrudd når annet selskap er ansvarlig 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 14: Rutiner når annet selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk A 2  

Varslet normalt avbrudd A 2  

Ikke varslet normalt avbrudd A 2  

Ekstrem A 2  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

 
 
 

 

 

5.3 Avbrudd når eget selskap er ansvarlig for avbrudd i annet nett 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 15: Rutiner når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 

Blunk A 2  

Varslet normalt avbrudd A 2  

Ikke varslet normalt avbrudd A 2  

Ekstrem A 2  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 
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6 Dataverktøy og manuelle/papirbaserte systemer som benyttes i fasit-arbeidet 

6.1 Systemer 

Forskriften krever at det skal benyttes programvare som følger gjeldende kravspesifikasjon for FASIT. I praksis vil fasit-arbeidet 

i nettselskapene være et samspill med IKT virksomhetssystemer som NIS, KIS og andre systemer. Sett kryss i tabellen under på 

de systemene som benyttes i tillegg til fasit og gi en kort beskrivelse av hvilke data som benyttes i fasit-arbeidet. 

Tabell 16: Oversikt systemer som inngår i fasitarbeidet 

System I bruk Informasjon som inngår i fasitrapporteringen 

Scada x  

DMS/fasit x  

Vaktlogg digital   

Vaktlogg papirbasert   

KIS x  

Fasitskjemaer, papirbaserte   

Fasitskjemaer, digitale   

Ordrehåndtering x  

   

 

Hva fungerer, hva fungerer ikke og planer om forbedringer: 

Nytt DMS-system vil håndtere FASIT-rapportering på enklere måte. 
 

6.2 AMS og fasit-rapportering 

AMS-data inneholder tidspunkter for ut/inn kobling av sluttbrukere. Vurder bruk av AMS i fasit-sammenheng ved å sette inn 

nummer på det alternativet som passer best. 

Tabell 17: Bruk av AMS i fasitarbeidet:  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Usikker 

Vil selskapet ta i bruk AMS til å kontrollere fasitrapporteringen 2  

Vil bruk av AMS gi betydelig økt presisjon i fasitrapporteringen 3  

Vil bruk av AMS medføre økt tidsbruk på fasitrapporteringen 2  

Kan økte kostnader ved å bruke AMS i fasit forsvares med bedre rapportering 2  

 

Kommentarer til bruk av AMS: 

AMS vil i første omgang i liten grad føre til bedre og enklere fasitrapportering. 
 

 

 

7 Oppdatering og kontroll av nett- og kundegrunnlag 

7.1  Import/oppdatering av nett og kundedata i Fasit 

Forskriften krever at nett og kundegrunnlag som benyttes i avbruddsrapporteringen skal oppdateres minimum 4 ganger i året. 

Angi i tabellen under hvor ofte nett og kundedata importeres/oppdateres i programvare Fasit. Sett inn svaralternativ A-D for 

oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med alternativene 1-4. Valget D=automatisk 

benyttes hvis data hentes direkte fra NIS og KIS som ajourføres kontinuerlig. 

Tabell 18: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Oppdaterings
-frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning B 3  

Kis-fasit grunnlag C 2  

 

Kommentarer til valg av oppdateringsfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

Diskusjoner i selskapet om oftere oppdateringer. 
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7.2  Kontroll/vasking av rapporteringspunkter og kundedata i Fasit 

Angi i tabellen under hvor ofte rapporteringspunkter og kundedata som benyttes til registrering av fasitrapporter kontrolleres, 

dvs «vasking» av datagrunnlaget. Kundetilknytningspunktet i NIS kan ha betydning for korrekt utplukk av berørte kunde. I 

kundegrunnlaget har parametere som sluttbrukergruppe betydning for opptellinger i statistikker og beregning av avbrutt 

effekt, ile og kile. Sett inn svaralternativ A-D for oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med 

alternativene 1-4. Svaralternativ D=automatisk benyttes hvis datagrunnlaget kontrolleres og «vaskes» kontinuerlig. 

Tabell 19: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Kontroll-
frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning D D  

Kis-fasit grunnlag D D  

 

Kommentarer til valg av kontrollfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

Gjennomfører stikkprøvekontroller. Retter åpenbare feil under rapportering/kontroll av rapport. Ingen rutiner for vasking av KIS-data. 
 

 

 

8  Avbruddsrapportering 

Korrekt avbruddsregistering er en utfordrende oppgave. I dette avsnittet skal det undersøkes hvilke avbrudd som ikke blir 

registrert i det hele tatt og hvilke som blir registrert med mangler. 

8.1 Avbrudd som ikke blir registrert 

Angi i tabellen under hvor mange avbrudd som ikke blir rapportert. Sett inn nummer på svaralternativ. 

Tabell 20: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert  Svaralternativer 

Type avbrudd Hendelse i 
eget 

høyspentnett 

Hendelse i 
eget 

lavspentnett 

Hendelse i 
annet nett 

 1= Alle avbrudd rapporteres 
2= Det kan være noen avbrudd som ikke blir rapportert 
3= Det er noen avbrudd som ikke blir rapportert 
4= Det er mange avbrudd som ikke blir rapportert 
5= Ingen avbrudd blir rapportert 

Blunk 3 3 1  

Varslet normalt 1 3 1  

Ikke varslet normalt 1 3 1  

Ekstrem 2 3 1  

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert: 

 
 
 

 

8.2 Årsaker til at avbrudd ikke blir rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert. 

Tabell 21: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk Omkopling, GIK Småjobber hos enkeltkunder GIK 
Varslet normalt OK Småjobber hos enkeltkunder OK 
Ikke varslet normalt OK Småjobber hos enkeltkunder OK 
Ekstrem Koplinger kan bli glemt på 

grunn av stort antall og 
tidspress 

Prioriteres ikke i en 
ekstremsituasjon. Vanskelig å 
gjenskape hendelsesforløp i 
ettertid. 

OK 

 

Kommentarer til årsaker til sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert: 

Prøvekoblinger fanges ikke opp.                                                                                                                                                                                                 

Flere gjentagende utfall => forenkling, sammenslåing av rapporter til en felles rapport.  



 

 
 
 

Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering av avbrudd i elektrisitetsforsyningen – Vedlegg A godkjente svarskjema Side 22 

 

8.3 Årsaker til at avbrudd blir mangelfullt rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd blir mangelfullt rapportert. 

Tabell 22: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk    

Varslet normalt OK  OK 

Ikke varslet normalt OK  OK 

Ekstrem   OK 

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som blir mangelfullt rapportert: 

Kjenner ikke til at rapporter er mangelfulle. 

Antar overrapportering ved aggregatkjøring. 

 

 

8.4 Rapportering av avbrudd for gatelys og byggestrøm 

Angi i tabellen under om det rapporteres avbrudd på gatelys- og byggestrømskunder. Sett inn nummer på det svaralternativet 

som passer best for hendelser i høyspentnettet og om hendelsen oppstår i lavspentnettet. Bruk kommentarfeltet til 

forklaringer hvis gatelys og byggestrømskunder ikke håndteres som ordinære kundepunkter. 

Tabell 23: Rapportering av gatelys og byggestrøm 

Hendelse Kunde Svar  Svaralternativer: 
1= Rapporteres 
2= Delvis 
3= Rapporteres ikke 

I høyspentnettet Gatelys 3  

Byggestrøm 3  

I lavspentnettet Gatelys 3  

Byggestrøm 3  

 

Kommentarer til rapportering av avbrudd for gatelys- og byggestrømskunder: 

 
 

 

 

9 Arkivering og sporbarhet 

Forskriften krever at fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale oppbevares i 10 år. 

I tabellen under skal angis hvor mange år tilbake i tid det er tatt vare på databaser og annet underlagsmateriale som er 

benyttet i fasitrapporteringen. Sett kryss på de alternativene hvor årgangene er komplette og om data enkelt kan hentes og 

vises. 

Tabell 24: Lagring av fasitrapport og underlagsmateriale 

Data Antall 
årganger 

Komplette 
data 

Enkel 
tilgang 

Kommentarer og hvor ligger informasjonen lagret 

Fasitrapporter 10 x x  

     

Underlagsmateriale:     

Nett og kundepunkter     

Kundedata 10 x x  

Bryterstillinger     

Vaktrapporter/journaler 1    

Varsling til kunde om avbrudd 10    

Varsling fra kunde om avbrudd 10    
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Selskapets forståelse av forskriftens krav til lagring av fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale: 

 
 

 

 

10 Andre spørsmål og kommentarer 

Tabell 25: Kontroll og krav til avbruddsrapporteringen Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er det behov for økt myndighetskontroll for å sikre lik rapportering fra alle selskaper 2  

Bør det stilles flere krav til avbruddsregistreringen enn det som ligger i dagens regelverk 3  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging høyspent 2  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging lavspent 3  

Er ledelse/styre interessert i å bli informert om avbruddsdata 2  

 

Selskapets kommentarer, forslag og synspunkter: 
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Spørreskjema: 

 

Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering 

av avbrudd i elektrisitetsforsyningen. 

Selskap:   C 

Skjema sendt:  2016-06-29 

Skjema returnert:  2016-07-18 

Intervjudato:  2016-07-26 

Skjema godkjent:  2016-08-29 

 

Innledning 

NVE ønsker en vurdering av om det er mange avbrudd for sluttbrukere som ikke blir rapportert eller som blir ufullstendig 

rapportert. De ønsker også å få en vurdering av om avbruddsregistreringen er sporbar, og om det bør stilles flere krav til 

avbruddsregistreringen enn det som er gitt i dagens regelverk. Det henvises til e-post fra NVE som er sendt til nettselskapene 

31. mai 2016. Er det uklarheter ved noen av spørsmålene, vennligst ta kontakt med: 

Merete Bjørnås Aarstein    Bjørn Hakavik   

merete.bjornas.aarstein@norconsult.com   bjorn.hakavik@norconsult.com 

481 15 672     988 97 284 

Svarene vi får vil bli anonymisert og det vil ikke i noen sammenheng bli publisert hvem som har deltatt. 

 

Definisjoner som benyttes i undersøkelsen 

I spørreundersøkelsen er det benyttet følgende definisjoner: 

Avbruddsvarigheter: 

<= 3 minutter kortvarige avbrudd 

>3 minutter  langvarige avbrudd 

> 12 timer  svært langvarige avbrudd 

Avbruddstyper: 

Normal  avbrudd som ikke er Blunk eller Ekstrem 

Blunk  avbrudd av kortere varighet som reparerer seg selv (GIK) 

Ekstrem  avbrudd som følge av kaos-situasjoner som storm, flom, brann mm.  

Varsling: 

Varslet  avbrudd som skyldes planlagt utkobling der berørte sluttbrukere er informert på forhånd.  

Ikke varslet avbrudd som skyldes driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling uten forhåndsvarsling. 

Nett: 

Hs  Høyspentnett 

Ls  Lavspentnett 

Ansvar: 

AK  Ansvarlig konsesjonær/nettselskap 

BK  Berørt konsesjonær/nettselskap 

 

  

mailto:merete.bjornas.aarstein@norconsult.com
mailto:bjorn.hakavik@norconsult.com
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1 Klimamessige forhold og omfang av fasitarbeidet 

1.1 Klimapåkjenninger 

Fra ekstremværlista har vi funnet følgende av betydning for selskapets forsyningsområde: 

 
Ekstremvær har ikke hatt betydning for 2014- og 2015-rapporteringen. 
 

 

I tabellen under skal det vurderes om forsyningsområdet er utsatt for klimapåkjenninger og om disse påvirker avbrudds-

rapporteringen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 1: Vurdering av klimapåkjenninger  Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Betydelig 
2= Noe 
3= Normalt 
4= Litt 
5= Ubetydelig 

Er forsyningsområdet utsatt for klimapåkjenninger 2  

Påvirker klimapåkjenninger avbruddsstatistikken 2  

Er det utført tiltak på utsatte deler av nettet for å forebygge konsekvenser av klimapåkjenninger 2  

   

 

Kommentarer til klimapåkjenninger: 

 
 
 

1.2 Antall fasitrapporter som registreres pr år 

I en fasit-rapport kan det være både korte (<=3 min) og lange (>3 min) sluttbrukeravbrudd. Det er størrelsen lengste avbrudd 

for sluttbruker som skal benyttes til å rapportere om avbruddet er kort eller langt.  

Angi i tabellen under hvor mange fasitrapporter som registreres pr år. 

Tabell 2: Oversikt antall registrerte fasit-rapporter pr år: 

 
Hendelser 

 
År 

Varslet avbrudd Ikke varslet avbrudd 

Korte Lange Korte Lange 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min 
 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min Herav 
Ekstrem 

Hendelser i eget LS 2014 0 0 0 0 0 12 0 

2015 2 0 2 0 0 3 0 

Hendelser i eget HS 2014 0 0 289 19 19 56 0 

2015 0 0 237 32 32 96 0 

Hendelser i annet 
nettselskap 

2014 0 0 0 0 0 3 0 

2015 0 0 0 0 0 1 0 

 

Kommentarer til antall rapporter som er registrert: 

Det har vært stor aktivitet med bygging av fibernett med OPGW opphengt i høyspennings luftnett er årsak til mange av de varslede avbrudd 
som er registrert i 2014/2015. 
GIK-loggen er komplett slik at alle blunk blir registrert. 
Det er ingen korte varslede blunk. 

1.3 Tidsbruk 

Angi i tabellen under antall timer som går med til fasitarbeider. Anslå hvordan timene fordeles på høyspentrapporter, 

lavspentrapporter og annet. Valget Annet er timer som går med til å holde registreringsgrunnlaget oppdatert, intern-

rapportering og myndighetsrapportering. 

Tabell 3: Tidsforbruk fasit-arbeid (timer) 

År Totalt Høyspent Lavspent Annet 

2014 320    

2015 310    
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Kommentarer til tidsbruk, planer som effektivisere arbeidet osv.: 

Registrering av FASIT-rapporter/årsrapporter og rapportering til Statnett, KIS-import til Fasit, Import av temp-serier. 
Alle montører har blitt utrustet med nettbrett for rapportering av lavspenningsrapporter til vakthavende på driftssentralen. 
Tidsbruken har i hovedsak gått med til å registrere avbrudd i høyspenningsnettet. 
Avbrudd i lavspennningsnettet registreres i feltløsning fra SpeedyCraft som sender epost med data til overordnet vakt (driftssentralen). Det 
antas at total tidsbruk vil gå litt opp når det tas med rapportering i lavspenningsnettet. 
 
Lokal nytteverdi av høyspentrapportering er oversikt over gjengangere i nettet som benyttes til å analysere feil og planlegge 
forbedringer/forsterkninger i nettet. Ringer og omkoblingsmuligheter blir etablert uavhengig av eventuelle KILE-betraktninger. 
Lokal nytteverdi av lavspentrapportering anses fraværende. 
Utkoblingstider for avbrudd i høyspenningsnettet hentres fra SCADA-systemet. Denne hadde tidligere en funksjon for automatisk 
overføring til fasit-rapporter men er tatt ut av drift. Det er relativt få avbrudd og det er ikke behov for et kostbart DMS-system med fasit-
funksjonalitet. 

 

 

2 Avbruddsindeksene for 2014 og 2015 

2.1 Avbruddsindekser for hendelser i eget nett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets egne avbruddsindekser for alle hendelser i eget nett. 

Tabell 4: Avbruddsindekser for 2014 og 2015 

 
Nettselskap 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Hele landet 2014 2,2 4,2 1,8 3,5 0,8 2,5 3,7 162 247 66 

2015 2,0 2,8 1,5 2,1 0,8 2,2 3,4 175 273 81 

Selskapsdata 2014 1,0 19,8 0,6 10,8 0,5 1,5 29,8 131 2597 87 

2015 1,4 2,5 0,7 1,2 0,5 2,1 2,8 151 202 72 

 
hvor: Saifi  = Antall avbrudd / antall sluttbrukere siste dag i året Caifi = Antall avbrudd / antall berørte sluttbrukere 

   Saidi  = Sum varighet / antall sluttbrukere siste dag i året Ctaidi = Sum varighet / antall berørte sluttbrukere  

      Caidi  = Sum varighet / antall avbrudd (SAIFI/SAIDI) 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av avbruddsindeksene ved å sette inn nummer på det svaralternativet som passer 

best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes for å angi at det er feil og mangler i 

tallene. 

Tabell 5: Vurdering av egne avbruddsindekser  Vurderingsalternativer: 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min)  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min)  

Caidi 
(min) 

Sai
fi 

Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

 

2014 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1  

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

 
 
 

2.2 Antall avbrudd og varighet for hendelser i eget lavspenningsnett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet. 

Tabell 6: Innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet: 

 
Nettselskap 

 
År 

Varslet Ikke varslet 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Hele landet 2014 0,02 2,26 0,02 2,53 

2015 0,02 2,94 0,02 4,76 

Selskapsdata 2014 0,00 0,01 0,00 0,00 

2015 0,00 0,15 0,00 0,16 
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I tabellen under skal det gjøres en vurdering av egne avbruddsdata for hendelser i lavspenningsnettet ved å sette inn nummer 

på det svaralternativet som passer best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes 

for å angi at det er feil og mangler i tallene. 

 

Tabell 7: Vurderinger avbruddsdata i lavspentnettet  Svaralternativer: 

 
 

År 

Varslet Ikke varslet  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

 

2014 4 4 4 4  

2015 4 4 4 4  

 

 

 
 

3  Informasjonsutveksling med andre selskaper 

3.1  Annet selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når annet selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

eget selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 8: Informasjonsutveksling når annet selskap er ansvarlig   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen A  

Normaltid for mottak av melding om hendelse fra AK 3  

Lengste tid for mottak av melding om hendelse fra AK 3  

Normaltid for å sende melding om avbrudd effekt, ile og kile til BK 2  

Lengste tid for å sende melding om avbrutt effekt, ile og kile til BK 3  

 

Kommentarer og forslag til forbedringer: 

Fungerer godt. Vi har alltid god kontakt med andre verk når det er hendelser i nettet som berører oss. 
Det er typisk 3 hendelser i året og rutinene/kommunikasjonen fungerer problemfritt. 
 
 

3.2  Eget selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når eget selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

annet selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 9: Vurdering av informasjonsutveksling når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen A  

Normaltid for sending av melding om hendelse til BK 2  

Lengste tid for sending av melding om hendelse til BK 3  

Normaltid for mottak av melding om avbrudd effekt, ile og kile fra AK 3  

Lengste tid for å mottak av melding om avbrutt effekt, ile og kile fra AK 3  

 

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

Dårlige rutiner for rapportering av avbrudd i lavspenningsnettet i 2014/2015. 
Fra påske 2016 er ny feltfunksjon hvor montører sender melding til overordnet om utkoblinger i lavspenningsnettet. Montører benytter 
nettbrett for alle jobber ute i felt. Om ettermiddagen settes nettbrettet i dokkingstasjon, og alt arbeid som er utført i løpet av dagen 
overføres til ulike systemer. Driftssentralen får da melding om dagens lavspentavbrudd og fører FASIT-rapporter på grunnlag av informasjon 
i disse meldingene (e-post). Rapporter av avbrudd i lavspenningsnettet har gått opp. 
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Kommentarer og forslag til forbedringer: 

Fungerer godt. Gode rutiner.                                                                                                                                                                                                     

Det er typisk 2-3 hendelser i året og rutinene/kommunikasjonen fungerer problemfritt. 

 
 
 

 

 

4 Organisering og kompetanse 

4.2  Fasitrapportering 

Gi en kortfattet beskrivelse av hvordan fasitarbeidet er organisert, hva som ikke fungerer og eventuelle planer for å 

forbedre/effektivisere fasitarbeidet. 

Organisering av fasit-arbeidet: 

Det er alltid den som innehar overordnet vakt på driftssentralen som fører Fasit-rapporter for sin vaktperiode. 5 personer inngår i 

vaktsyklus på driftssentralen. 

Fasit-ansvarlig godkjenner rapportene og sørger for innsending av rapporter til Statnett og NVE. 
Fasit-ansvarlig holder driftssjefen informert og det utarbeides standardrapport for ILE som det er satt egne interne mål på. Ledelse/styre 
er interessert i ILE og KILE. 
 
 

 

Hva fungerer ikke: 

 
 

 

Planer for å forbedre/effektivisere fasitarbeidet: 

 
Rapportering av lsp-rapporter er kraftig forbedret. 

Feltløsning for å rapporter avbrudd i lavspenningsnettet er tatt i bruk og det forventes at rapportering vil være bra fra og med 2017. 

FASIT-rapportering er tema på alle møter der montører deltar – fokus på FASIT-rapportering hele tiden! 
 

4.3  Stedfortreder for fasitansvarlig 

Av leveringskvalitetsforskriften §2A-4 skal utveksling av informasjon mellom selskap skje uten ugrunnet opphold. Hvilke 

rutiner har selskapet som sikrer kontinuitet i fasitarbeidet i fravær av fasitansvarlig og eventuelt andre nøkkelpersoner. 

Selskapets beskrivelse av ordning med stedfortreder for fasit-ansvarlig og andre nøkkelpersoner: 

Overordnet vakt er stedfortreder for fasitansvarlig. 
Overordnet vakt er delt mellom 5 personer med hjemmevakt 1 uke i gangen. 
 

4.4 Opplæring 

I tabellen under skal det settes kryss på de alternativene som benyttes til opplæring av fasit-arbeidere i selskapet. 

Tabell 10: Opplæring i fasit 

Type opplæring Svar 

Selvlæring  

Internorganiserte kurs x 

Systemleverandør kurs x 

Eksterne kurs x 

Deltagelse fasit-dagene x 

Annet  
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Kommentarer til opplæring: 

Vi har jevnlige kurs fra vår leverandør av FASIT-program. 
 
 

 

4.5 Kompetanse 

 

Fasitrapportering til NVE benyttes til å lage landsstatistikker hvor kile inngår i selskapets inntektsrammeberegning. Selskapene 

konkurrerer med hverandre basert på innrapporterte tall og en forutsetning for at dette system skal fungere er lik forståelse 

og praktisering av regelverket. 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av fasit-kompetansen i eget selskap, behov for økt kontroll og om det er ønskelig 

å formalisere fasit-kompetansen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 11: Fasitkompetanse   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er fasitkompetansen i eget selskap tilstrekkelig 1  
Bør fasitansvarlig sertifiseres/godkjennes 3  
Bør alle fasitarbeidere sertifiseres/godkjennes 3  

 

Kommentarer til vurdering av egen kompetanse: 

 
 
 

 

5 Rutiner 

5.1  Avbrudd i eget nett som eget selskap er ansvarlig for 

5.1.1 Avbrudd i høyspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 12: Rutiner for avbrudd i høyspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk A 1  

Varslet normalt avbrudd A 1  

Ikke varslet normalt avbrudd A 1  

Ekstrem A 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Dette har vi gode rutiner på. 
Bemanningen økes når det er ekstremsituasjoner slik at rutiner kan følges. 
 

 

5.1.2 Avbrudd i lavspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 13: Rutiner for avbrudd i lavspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk C 2  

Varslet normalt avbrudd C 1  

Ikke varslet normalt avbrudd C 1  

Ekstrem C 2  
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Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Nye rutiner er innarbeidet. 
Rutiner for rapportering av avbrudd i lavspenningsnettet skal inn i instrukser for montørenes ulike arbeidsoppgaver, slik at alle rutiner vil 
være skriftlige. 
 

 

5.2 Avbrudd når annet selskap er ansvarlig 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 14: Rutiner når annet selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk A 1  

Varslet normalt avbrudd A 1  

Ikke varslet normalt avbrudd A 1  

Ekstrem A 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Dette fungerer bra. 
 

 

5.3 Avbrudd når eget selskap er ansvarlig for avbrudd i annet nett 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 15: Rutiner når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 

Blunk A 1  

Varslet normalt avbrudd A 1  

Ikke varslet normalt avbrudd A 1  

Ekstrem A 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Dette fungerer bra. 
 

 

 

6 Dataverktøy og manuelle/papirbaserte systemer som benyttes i fasit-arbeidet 

6.1 Systemer 

Forskriften krever at det skal benyttes programvare som følger gjeldende kravspesifikasjon for FASIT. I praksis vil fasit-arbeidet 

i nettselskapene være et samspill med IKT virksomhetssystemer som NIS, KIS og andre systemer. Sett kryss i tabellen under på 

de systemene som benyttes i tillegg til fasit og gi en kort beskrivelse av hvilke data som benyttes i fasit-arbeidet. 

Tabell 16: Oversikt systemer som inngår i fasitarbeidet 

System I bruk Informasjon som inngår i fasitrapporteringen 

Scada x Tidspunkt for avbrudd og innkobling 

DMS/fasit   

Vaktlogg digital x  

Vaktlogg papirbasert x  

KIS x  

Fasitskjemaer, papirbaserte x  

Fasitskjemaer, digitale x  
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Hva fungerer, hva fungerer ikke og planer om forbedringer: 

Fungerer bra. 
Det er ikke behov for ytterliggere funksjonalitet i dagens systemer. 
 

6.2 AMS og fasit-rapportering 

AMS-data inneholder tidspunkter for ut/inn kobling av sluttbrukere. Vurder bruk av AMS i fasit-sammenheng ved å sette inn 

nummer på det alternativet som passer best. 

Tabell 17: Bruk av AMS i fasitarbeidet:  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Usikker 

Vil selskapet ta i bruk AMS til å kontrollere fasitrapporteringen 4  

Vil bruk av AMS gi betydelig økt presisjon i fasitrapporteringen 2  

Vil bruk av AMS medføre økt tidsbruk på fasitrapporteringen 1  

Kan økte kostnader ved å bruke AMS i fasit forsvares med bedre rapportering 2  

 

Kommentarer til bruk av AMS: 

Bedre beskrivelser av avbruddstider for den enkelte sluttbruker. 

AMS vil kunne bedre rapporteringen av avbrudd i lavspenningsnettet, men det vil medføre ekstra tidsbruk og det stilles spørsmål om 
kost/nytteverdien av å kontrollere fasit-rapportene mot AMS-verdier. 
 

 

 

7 Oppdatering og kontroll av nett- og kundegrunnlag 

7.1  Import/oppdatering av nett og kundedata i Fasit 

Forskriften krever at nett og kundegrunnlag som benyttes i avbruddsrapporteringen skal oppdateres minimum 4 ganger i året. 

Angi i tabellen under hvor ofte nett og kundedata importeres/oppdateres i programvare Fasit. Sett inn svaralternativ A-D for 

oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med alternativene 1-4. Valget D=automatisk 

benyttes hvis data hentes direkte fra NIS og KIS som ajourføres kontinuerlig. 

Tabell 18: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Oppdaterings
-frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning A 1  

Kis-fasit grunnlag B 2  

 

Kommentarer til valg av oppdateringsfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

Kis-data fra Customer oppdaterer nettinformasjonssystemet hver virkedag.                                                                                                                      

Fasit-systemet får oppdaterte KIS-data fra Customer 1 gang hver måned.                                                                                                                  

Det foretas ekstra oppdatering ved behov; for eksempel når nye nettstasjoner settes i drift. 

7.2  Kontroll/vasking av rapporteringspunkter og kundedata i Fasit 

Angi i tabellen under hvor ofte rapporteringspunkter og kundedata som benyttes til registrering av fasitrapporter kontrolleres, 

dvs «vasking» av datagrunnlaget. Kundetilknytningspunktet i NIS kan ha betydning for korrekt utplukk av berørte kunde. I 

kundegrunnlaget har parametere som sluttbrukergruppe betydning for opptellinger i statistikker og beregning av avbrutt 

effekt, ile og kile. Sett inn svaralternativ A-D for oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med 

alternativene 1-4. Svaralternativ D=automatisk benyttes hvis datagrunnlaget kontrolleres og «vaskes» kontinuerlig. 

Tabell 19: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Kontroll-
frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning A 1  

Kis-fasit grunnlag B 2  
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Kommentarer til valg av kontrollfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

Kis-data oppdaterer nettinformasjonssystemet hver virkedag.                                                                                                                                                 

Fasit-systemet for oppdaterte KIS-data fra Customer 1 gang hver måned. 

Nettdata og fasit ajourføres kontinuerlig. 

Driftsavdelingen kontrollerer i utgangspunktet ikke kundedata som hentes fra KIS.  

Ved behov oppdateres kundegrunnlaget oftere enn 1 gang i måneden. 

 
 

 

 

 

8  Avbruddsrapportering 

Korrekt avbruddsregistering er en utfordrende oppgave. I dette avsnittet skal det undersøkes hvilke avbrudd som ikke blir 

registrert i det hele tatt og hvilke som blir registrert med mangler. 

8.1 Avbrudd som ikke blir registrert 

Angi i tabellen under hvor mange avbrudd som ikke blir rapportert. Sett inn nummer på svaralternativ. 

Tabell 20: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert  Svaralternativer 

Type avbrudd Hendelse i 
eget 

høyspentnett 

Hendelse i eget 
lavspentnett 

Hendelse i 
annet nett 

 1= Alle avbrudd rapporteres 
2= Det kan være noen avbrudd som ikke blir rapportert 
3= Det er noen avbrudd som ikke blir rapportert 
4= Det er mange avbrudd som ikke blir rapportert 
5= Ingen avbrudd blir rapportert 

Blunk 1  1  

Varslet normalt 1  1  

Ikke varslet normalt 1  1  

Ekstrem 1  1  

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert: 

Andre selskap som er ansvarlig for avbrudd hos oss fører til avbrudd i vårt høyspenningsnett og blir registrert der. 
 
 

 

8.2 Årsaker til at avbrudd ikke blir rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert. 

Tabell 21: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk Alt blir registrert Sløvhet,forglemmelse- hektisk 
arbeidsdag. Dårlig vær. 

Ikke mulig 

Varslet normalt Alt blir registrert Sløvhet,forglemmelse- hektisk 
arbeidsdag. Dårlig vær. 

Ikke mulig 

Ikke varslet normalt Alt blir registrert Sløvhet,forglemmelse- hektisk 
arbeidsdag. Dårlig vær. 

Ikke mulig 

Ekstrem Alt blir registrert Sløvhet,forglemmelse- hektisk 
arbeidsdag. Dårlig vær. 

Ikke mulig 

 

Kommentarer til årsaker til sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert: 

Andre selskap som er ansvarlig for avbrudd hos oss fører til avbrudd i vårt høyspenningsnett og blir registrert der. 
Rutiner og informasjon om rapportering av avbrudd i lavspenningsnettet er på plass (fra 2016). Det kan være situasjonsbetingede årsaker 
til at lavspentavbrudd ikke blir registrert. 
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8.3 Årsaker til at avbrudd blir mangelfullt rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd blir mangelfullt rapportert. 

Tabell 22: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk Alt blir registrert Sløvhet,forglemmelse- hektisk 
arbeidsdag. Dårlig vær. 

Ikke mulig 

Varslet normalt Alt blir registrert Sløvhet,forglemmelse- hektisk 
arbeidsdag. Dårlig vær. 

Ikke mulig 

Ikke varslet normalt Alt blir registrert Sløvhet,forglemmelse- hektisk 
arbeidsdag. Dårlig vær. 

Ikke mulig 

Ekstrem Alt blir registrert Sløvhet,forglemmelse- hektisk 
arbeidsdag. Dårlig vær. 

Ikke mulig 

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som blir mangelfullt rapportert: 

Andre selskap som er ansvarlig for avbrudd hos oss fører til avbrudd i vårt høyspenningsnett og blir registrert der. 

Rutiner og informasjon om rapportering av avbrudd i lavspenningsnettet er på plass (fra 2016). Det kan være situasjonsbetingede årsaker 
til å lavspent-avbrudd blir mangelfullt registrert. 
 

 

 

8.4 Rapportering av avbrudd for gatelys og byggestrøm 

Angi i tabellen under om det rapporteres avbrudd på gatelys- og byggestrømskunder. Sett inn nummer på det svaralternativet 

som passer best for hendelser i høyspentnettet og om hendelsen oppstår i lavspentnettet. Bruk kommentarfeltet til 

forklaringer hvis gatelys og byggestrømskunder ikke håndteres som ordinære kundepunkter. 

Tabell 23: Rapportering av gatelys og byggestrøm 

Hendelse Kunde Svar  Svaralternativer: 
1= Rapporteres 
2= Delvis 
3= Rapporteres ikke 

I høyspentnettet Gatelys   

Byggestrøm   

I lavspentnettet Gatelys   

Byggestrøm   

 

Kommentarer til rapportering av avbrudd for gatelys- og byggestrømskunder: 

Gatelys: 
Anleggene er registrert i customer. Anleggene driftes av den enkelte kommune. Planlagte avbrudd blir ikke fanget opp nettselskapet. 
Gatelys er ikke korrekt registrert for bruk i fasit, noe ligger som samleposter referert nettstasjon og noe på egne avganger.  
Avbrudd på gatelys fanges opp for hendelser i høyspenningsnettet. 
Det brukes ikke tid på å få disse korrekt plassert i NIS. 
 
Byggestrøm: 
Anleggene er registrert i customer. 
Byggestrøm er referert nettstasjon i KIS.  
Avbrudd for byggestrøm fanges opp for hendelser i høyspenningsnettet. 
Det brukes ikke tid på å få disse korrekt plassert i NIS. 
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9 Arkivering og sporbarhet 

Forskriften krever at fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale oppbevares i 10 år. 

I tabellen under skal angis hvor mange år tilbake i tid det er tatt vare på databaser og annet underlagsmateriale som er 

benyttet i fasitrapporteringen. Sett kryss på de alternativene hvor årgangene er komplette og om data enkelt kan hentes og 

vises. 

Tabell 24: Lagring av fasitrapport og underlagsmateriale 

Data Antall 
årganger 

Komplette 
data 

Enkel 
tilgang 

Kommentarer og hvor ligger informasjonen lagret 

Fasitrapporter 15 x x  

     

Underlagsmateriale:     

Nett og kundepunkter 5 x x  

Kundedata 3 x x  

Bryterstillinger 10 x   

Vaktrapporter/journaler 10 x x  

Varsling til kunde om avbrudd 1    

Varsling fra kunde om avbrudd 3    

     

     

 

Selskapets forståelse av forskriftens krav til lagring av fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale: 

Bra. 
Det er uklart om historisk fasit-rapport kan gjenskapes hvis denne slettes fra fasit. 
 
 

 

10 Andre spørsmål og kommentarer 

Tabell 25: Kontroll og krav til avbruddsrapporteringen Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er det behov for økt myndighetskontroll for å sikre lik rapportering fra alle selskaper 3  

Bør det stilles flere krav til avbruddsregistreringen enn det som ligger i dagens regelverk 3  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging høyspent 1  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging lavspent 1  

Er ledelse/styre interessert i å bli informert om avbruddsdata 1  

 

Selskapets kommentarer, forslag og synspunkter: 

Ingen behov for økt kontroll og revisjon. 
Dagens regelverk er godt nok.                                                                                                                                                                                         
Vedr AMS, så får man se hva dette bringer med seg. 
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Spørreskjema: 

 

Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering 

av avbrudd i elektrisitetsforsyningen. 

Selskap:   D 

Skjema sendt:  2016-06-29 

Skjema returnert:  2016-07-13 

Intervjudato:  2016-08-23 

Skjema godkjent:  2016-08-31 

 

Innledning 

NVE ønsker en vurdering av om det er mange avbrudd for sluttbrukere som ikke blir rapportert eller som blir ufullstendig 

rapportert. De ønsker også å få en vurdering av om avbruddsregistreringen er sporbar, og om det bør stilles flere krav til 

avbruddsregistreringen enn det som er gitt i dagens regelverk. Det henvises til e-post fra NVE som er sendt til nettselskapene 

31. mai 2016. Er det uklarheter ved noen av spørsmålene, vennligst ta kontakt med: 

Merete Bjørnås Aarstein    Bjørn Hakavik   

merete.bjornas.aarstein@norconsult.com   bjorn.hakavik@norconsult.com 

481 15 672     988 97 284 

Svarene vi får vil bli anonymisert og det vil ikke i noen sammenheng bli publisert hvem som har deltatt. 

 

Definisjoner som benyttes i undersøkelsen 

I spørreundersøkelsen er det benyttet følgende definisjoner: 

Avbruddsvarigheter: 

<= 3 minutter kortvarige avbrudd 

>3 minutter  langvarige avbrudd 

> 12 timer  svært langvarige avbrudd 

Avbruddstyper: 

Normal  avbrudd som ikke er Blunk eller Ekstrem 

Blunk  avbrudd av kortere varighet som reparerer seg selv (GIK) 

Ekstrem  avbrudd som følge av kaos-situasjoner som storm, flom, brann mm.  

Varsling: 

Varslet  avbrudd som skyldes planlagt utkobling der berørte sluttbrukere er informert på forhånd.  

Ikke varslet avbrudd som skyldes driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling uten forhåndsvarsling. 

Nett: 

Hs  Høyspentnett 

Ls  Lavspentnett 

Ansvar: 

AK  Ansvarlig konsesjonær/nettselskap 

BK  Berørt konsesjonær/nettselskap 

 

  

mailto:merete.bjornas.aarstein@norconsult.com
mailto:bjorn.hakavik@norconsult.com
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1 Klimamessige forhold og omfang av fasitarbeidet 

1.1 Klimapåkjenninger 

Fra ekstremværlista har vi funnet følgende av betydning for selskapets forsyningsområde: 

Geir, 21.06.2013, ekstremt mye nedbør. 
 

 

I tabellen under skal det vurderes om forsyningsområdet er utsatt for klimapåkjenninger og om disse påvirker avbrudds-

rapporteringen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 1: Vurdering av klimapåkjenninger  Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Betydelig 
2= Noe 
3= Normalt 
4= Litt 
5= Ubetydelig 

Er forsyningsområdet utsatt for klimapåkjenninger 3  

Påvirker klimapåkjenninger avbruddsstatistikken 4  

Er det utført tiltak på utsatte deler av nettet for å forebygge konsekvenser av klimapåkjenninger 1  

   

 

Kommentarer til klimapåkjenninger: 

I 2014 var det en del utkoblinger for å rette opp etter flomskader i 2013. 
Luftlinjer i skog oppgjennom dalen. Disse ligger stort sett i le for det verste været. Har stort fokus på linjerydding. Økt innsats på skogrydding 
har gitt redusert ILE/KILE. 
 
 

1.2 Antall fasitrapporter som registreres pr år 

I en fasit-rapport kan det være både korte (<=3 min) og lange (>3 min) sluttbrukeravbrudd. Det er størrelsen lengste avbrudd 

for sluttbruker som skal benyttes til å rapportere om avbruddet er kort eller langt.  

Angi i tabellen under hvor mange fasitrapporter som registreres pr år. 

Tabell 2: Oversikt antall registrerte fasit-rapporter pr år: 

 
Hendelser 

 
År 

Varslet avbrudd Ikke varslet avbrudd 

Korte Lange Korte Lange 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min 
 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min Herav 
Ekstrem 

Hendelser i eget LS 2014 3 - 50 3 - 49 - 

2015 0 - 40 6 - 51 - 

Hendelser i eget HS 2014 0 - 58 20 - 48 - 

2015 1 - 86 16 - 48 - 

Hendelser i annet 
nettselskap 

2014 - - - - - - - 

2015 - - - - - - - 

 

 

 

Kommentarer til antall rapporter som er registrert: 

Underrapportering på lavspent. 

Mange og lange avbrudd i 2015 på HSP-nettet pga innspurt med mastearrangement (86 stk). 

Har ikke egen registrering for blunk; blunk er med i tallene for korte avbrudd.                                                                                                                                          

I forbindelse med søking etter jordfeil, rapporteres ikke avbrudd med varighet 1-2 min. Kundene er varslet med SMS. 
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1.3 Tidsbruk 

Angi i tabellen under antall timer som går med til fasitarbeider. Anslå hvordan timene fordeles på høyspentrapporter, 

lavspentrapporter og annet. Valget Annet er timer som går med til å holde registreringsgrunnlaget oppdatert, intern-

rapportering og myndighetsrapportering. 

Tabell 3: Tidsforbruk fasit-arbeid (timer) 

År Totalt Høyspent Lavspent Annet 

2014 350 210 70 70 

2015 340 204 68 68 

 

Kommentarer til tidsbruk, planer som effektivisere arbeidet osv.: 

Ikke oversikt over fordeling av tidsforbruk mellom HSP, LSP og annet. 
Timene som er oppgitt er ikke inkl timene som montørene og overordna vakt bruker på å registrere avbrudd. 
 

 

 

2 Avbruddsindeksene for 2014 og 2015 

2.1 Avbruddsindekser for hendelser i eget nett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets egne avbruddsindekser for alle hendelser i eget nett. 

Tabell 4: Avbruddsindekser for 2014 og 2015 

 
Nettselskap 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Hele landet 2014 2,2 4,2 1,8 3,5 0,8 2,5 3,7 162 247 66 

2015 2,0 2,8 1,5 2,1 0,8 2,2 3,4 175 273 81 

Selskapsdata 2014 2,1 2,9 1,5 2,1 0,7 3,2 3,4 159 169 50 

2015 1,2 2,4 1,0 2,1 0,8 1,8 2,1 117 141 66 

 
hvor: Saifi  = Antall avbrudd / antall sluttbrukere siste dag i året Caifi = Antall avbrudd / antall berørte sluttbrukere 

   Saidi  = Sum varighet / antall sluttbrukere siste dag i året Ctaidi = Sum varighet / antall berørte sluttbrukere  

      Caidi  = Sum varighet / antall avbrudd (SAIFI/SAIDI) 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av avbruddsindeksene ved å sette inn nummer på det svaralternativet som passer 

best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes for å angi at det er feil og mangler i 

tallene. 

Tabell 5: Vurdering av egne avbruddsindekser  Vurderingsalternativer: 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min)  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

 

2014 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1  

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

Mange og lange avbrudd skyldes omlegging av nett pga veibygging. 
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2.2 Antall avbrudd og varighet for hendelser i eget lavspenningsnett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet. 

Tabell 6: Innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet: 

 
Nettselskap 

 
År 

Varslet Ikke varslet 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Hele landet 2014 0,02 2,26 0,02 2,53 

2015 0,02 2,94 0,02 4,76 

Selskapsdata 2014 0,02 1,21 0,01 1,39 

2015 0,02 0,92 0,02 1,56 

 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av egne avbruddsdata for hendelser i lavspenningsnettet ved å sette inn nummer 

på det svaralternativet som passer best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes 

for å angi at det er feil og mangler i tallene. 

Tabell 7: Vurderinger avbruddsdata i lavspentnettet  Svaralternativer: 

 
 

År 

Varslet Ikke varslet  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

 

2014 4 4 1 1  

2015 4 4 1 1  

 
 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

Usikker på om alle utkoblinger blir logget i Fasit, forbedret system i løpet av 2016. 

Jordfeilsøk er underrapportert. 

En del avbrudd hvor kunder er sms-varslet blir ikke rapportert. 

 

3  Informasjonsutveksling med andre selskaper 

3.1  Annet selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når annet selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

eget selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 8: Informasjonsutveksling når annet selskap er ansvarlig   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen A  

Normaltid for mottak av melding om hendelse fra AK 3  

Lengste tid for mottak av melding om hendelse fra AK 3  

Normaltid for å sende melding om avbrudd effekt, ile og kile til BK 3  

Lengste tid for å sende melding om avbrutt effekt, ile og kile til BK 3  

 

 

 

 

Kommentarer og forslag til forbedringer: 

Det kan ta opptil måneder. Ok ved kvartal. 

Få avbrudd, veldig sjelden. Telefonisk kontakt med annet selskap. 
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3.2  Eget selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når eget selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

annet selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 9: Vurdering av informasjonsutveksling når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen E  

Normaltid for sending av melding om hendelse til BK   

Lengste tid for sending av melding om hendelse til BK   

Normaltid for mottak av melding om avbrudd effekt, ile og kile fra AK   

Lengste tid for å mottak av melding om avbrutt effekt, ile og kile fra AK   

 

Kommentarer og forslag til forbedringer: 

Har ikke vært aktuelt. 
Har ikke skjedd enda. 
 
 

 

4 Organisering og kompetanse 

4.2  Fasitrapportering 

Gi en kortfattet beskrivelse av hvordan fasitarbeidet er organisert, hva som ikke fungerer og eventuelle planer for å 

forbedre/effektivisere fasitarbeidet. 

Organisering av fasit-arbeidet: 

Vakt/driftssentral har ansvaret for å notere avbrudd.                                                                                                                                                              

Fasitansvarlig registrerer i fasit programvare.                                                                                                                                                                       

System ansvarlig og fasit ansvarlig tar ut rapporter. 

Montør melder om avbrudd muntlig til vakthavende. 

Alle ingeniører deltar i overordna vakt. Lite møte ved vaktskifte for å informere om status. 

 

Hva fungerer ikke: 

 
 
 

 

Planer for å forbedre/effektivisere fasitarbeidet: 

Scada – DMS kobling blir kjørt opp i løpet av 2016. Dette gir riktigere registrering av avbruddene. Sparer tid med registreringen når man 

henter inn data direkte inn i systemet. 

4.3  Stedfortreder for fasitansvarlig 

Av leveringskvalitetsforskriften §2A-4 skal utveksling av informasjon mellom selskap skje uten ugrunnet opphold. Hvilke 

rutiner har selskapet som sikrer kontinuitet i fasitarbeidet i fravær av fasitansvarlig og eventuelt andre nøkkelpersoner. 

 

 

 

Selskapets beskrivelse av ordning med stedfortreder for fasit-ansvarlig og andre nøkkelpersoner: 

Systemansvarlig på NIS/DMS er stedfortreder. Jobber med en person til som stedfortreder. 
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4.4 Opplæring 

I tabellen under skal det settes kryss på de alternativene som benyttes til opplæring av fasit-arbeidere i selskapet. 

Tabell 10: Opplæring i fasit 

Type opplæring Svar 

Selvlæring x 

Internorganiserte kurs x 

Systemleverandør kurs  

Eksterne kurs  

Deltagelse fasit-dagene x 

Annet  

 

Kommentarer til opplæring: 

3 personer læres opp for registreringsarbeid. 
 
Ønsker å bli bedre kjent med programvaren og mulighetene for raskere registrering (mer effektiv registrering). 

 

 

4.5 Kompetanse 

 

Fasitrapportering til NVE benyttes til å lage landsstatistikker hvor kile inngår i selskapets inntektsrammeberegning. Selskapene 

konkurrerer med hverandre basert på innrapporterte tall og en forutsetning for at dette system skal fungere er lik forståelse 

og praktisering av regelverket. 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av fasit-kompetansen i eget selskap, behov for økt kontroll og om det er ønskelig 

å formalisere fasit-kompetansen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 11: Fasitkompetanse   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er fasitkompetansen i eget selskap tilstrekkelig 1  
Bør fasitansvarlig sertifiseres/godkjennes 3  
Bør alle fasitarbeidere sertifiseres/godkjennes 3  

 

Kommentarer til vurdering av egen kompetanse: 

Fasit ansvarlig ønsker litt bedre kunnskap.  

 
 

 

 

5 Rutiner 

5.1  Avbrudd i eget nett som eget selskap er ansvarlig for 

5.1.1 Avbrudd i høyspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 12: Rutiner for avbrudd i høyspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk B 1  

Varslet normalt avbrudd B 1  

Ikke varslet normalt avbrudd B 1  

Ekstrem B 1  
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Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Fungerer bra men mangler skriftlig rutiner. Bruker de rutiner og regler som ligger i Fasit.   Baserer på erfaringsoverføring. Tenker at det er 

behov for å skrive ned rutiner.  

 

5.1.2 Avbrudd i lavspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 13: Rutiner for avbrudd i lavspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk B 3  

Varslet normalt avbrudd B 3  

Ikke varslet normalt avbrudd B 2  

Ekstrem B 3  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Mangler skrifteliger rutiner.                                                                                                                                                                                                                    

Ikke alle avbrudd blir registrert.                                                                                                                                                                                                                     

Bli bedre på å rapportere avbrudd. 

Minne montørene på at alle avbrudd skal registreres. 

 

5.2 Avbrudd når annet selskap er ansvarlig 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 14: Rutiner når annet selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk C 1  

Varslet normalt avbrudd C 1  

Ikke varslet normalt avbrudd C 1  

Ekstrem C 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Skriftlige rutiner: forskriften og systemansvarlig hos annet selskap. 

Bedre skriftlige rutiner. 

 

5.3 Avbrudd når eget selskap er ansvarlig for avbrudd i annet nett 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 15: Rutiner når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 

Blunk C -  

Varslet normalt avbrudd C -  

Ikke varslet normalt avbrudd C -  

Ekstrem C -  
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Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Har ingen/sjelden avbrudd. 
Skiftelige rutiner; forskriften. 
 

 

 

6 Dataverktøy og manuelle/papirbaserte systemer som benyttes i fasit-arbeidet 

6.1 Systemer 

Forskriften krever at det skal benyttes programvare som følger gjeldende kravspesifikasjon for FASIT. I praksis vil fasit-arbeidet 

i nettselskapene være et samspill med IKT virksomhetssystemer som NIS, KIS og andre systemer. Sett kryss i tabellen under på 

de systemene som benyttes i tillegg til fasit og gi en kort beskrivelse av hvilke data som benyttes i fasit-arbeidet. 

Tabell 16: Oversikt systemer som inngår i fasitarbeidet 

System I bruk Informasjon som inngår i fasitrapporteringen 

Scada X Høyspent bryterlogg 

DMS/fasit X Registrering og beregning av avbrudd 

Vaktlogg digital X Lavspent hendelser 

Vaktlogg papirbasert   

KIS   

Fasitskjemaer, papirbaserte X Manuell registrering av avbrudd, montører noterer avbrudd på papir, fasitansvarlig 
registrerer i fasit. 

Fasitskjemaer, digitale   

   

   

 

 

 

6.2 AMS og fasit-rapportering 

AMS-data inneholder tidspunkter for ut/inn kobling av sluttbrukere. Vurder bruk av AMS i fasit-sammenheng ved å sette inn 

nummer på det alternativet som passer best. 

Tabell 17: Bruk av AMS i fasitarbeidet:  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Usikker 

Vil selskapet ta i bruk AMS til å kontrollere fasitrapporteringen 3  

Vil bruk av AMS gi økt presisjon i fasitrapporteringen 1  

Vil bruk av AMS medføre økt tidsbruk på fasitrapporteringen 1  

Kan økte kostnader ved å bruke AMS i fasit forsvares med bedre rapportering 4  

 

Kommentarer til bruk av AMS: 

Bedre system for registrering av avbrudd, tider. 
Har benyttet AMS siden 2006, og har startet med en ny runde nå (ca. 10-20% av målerne er byttet). 
Bruker ikke data fra AMS i fasit-sammenheng enda. 
Det er uaktuelt med manuell sjekk av avbruddsrapporteringen mot AMS-data. Det avventes program- 
vare som hjelper til med utfylling av lavspentrapporter. 
 

 

 

 

 

 

Hva fungerer, hva fungerer ikke og planer om forbedringer: 

 
Kan bli et bedre samspill. 
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7 Oppdatering og kontroll av nett- og kundegrunnlag 

7.1  Import/oppdatering av nett og kundedata i Fasit 

Forskriften krever at nett og kundegrunnlag som benyttes i avbruddsrapporteringen skal oppdateres minimum 4 ganger i året. 

Angi i tabellen under hvor ofte nett og kundedata importeres/oppdateres i programvare Fasit. Sett inn svaralternativ A-D for 

oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med alternativene 1-4. Valget D=automatisk 

benyttes hvis data hentes direkte fra NIS og KIS som ajourføres kontinuerlig. 

Tabell 18: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Oppdaterings
-frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning B 2  

Kis-fasit grunnlag A 2  

 

Kommentarer til valg av oppdateringsfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

Oppdatering av kunder 1 gang i uken (A= 1 gang i uken). 
Nett kan ha litt etterslep i forskjellige situasjoner. 
 

7.2  Kontroll/vasking av rapporteringspunkter og kundedata i Fasit 

Angi i tabellen under hvor ofte rapporteringspunkter og kundedata som benyttes til registrering av fasitrapporter kontrolleres, 

dvs «vasking» av datagrunnlaget. Kundetilknytningspunktet i NIS kan ha betydning for korrekt utplukk av berørte kunde. I 

kundegrunnlaget har parametere som sluttbrukergruppe betydning for opptellinger i statistikker og beregning av avbrutt 

effekt, ile og kile. Sett inn svaralternativ A-D for oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med 

alternativene 1-4. Svaralternativ D=automatisk benyttes hvis datagrunnlaget kontrolleres og «vaskes» kontinuerlig. 

Tabell 19: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Kontroll-
frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning C 2  

Kis-fasit grunnlag C 2  

 

Kommentarer til valg av kontrollfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

 
 
 

 

 

8  Avbruddsrapportering 

Korrekt avbruddsregistering er en utfordrende oppgave. I dette avsnittet skal det undersøkes hvilke avbrudd som ikke blir 

registrert i det hele tatt og hvilke som blir registrert med mangler. 

8.1 Avbrudd som ikke blir registrert 

Angi i tabellen under hvor mange avbrudd som ikke blir rapportert. Sett inn nummer på svaralternativ. 

Tabell 20: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert  Svaralternativer 

Type avbrudd Hendelse i 
eget 

høyspentnett 

Hendelse i 
eget 

lavspentnett 

Hendelse i 
annet nett 

 1= Alle avbrudd rapporteres 
2= Det kan være noen avbrudd som ikke blir rapportert 
3= Det er noen avbrudd som ikke blir rapportert 
4= Det er mange avbrudd som ikke blir rapportert 
5= Ingen avbrudd blir rapportert 

Blunk 1 4 1  

Varslet normalt 1 3 1  

Ikke varslet normalt 1 3 1  

Ekstrem 1 4 1  
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Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert: 

Det er noen avbrudd i LSP-nett som ikke blir rapportert i forbindelse med jordfeilsøk. 
Det er stort fokus på å få strømmen tilbake raskest mulig. 
 

 

8.2 Årsaker til at avbrudd ikke blir rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert. 

Tabell 21: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk OK For eksempel ved jordfeil søk OK 
Varslet normalt OK Avbrudd når kunder er varslet 

muntlig. 
OK 

Ikke varslet normalt OK Manglende forståelse om at alle 
avbrudd skal rapporteres. 

OK 

Ekstrem OK Mange hendelser fra mange 
arbeidslag, 

OK 

 

Kommentarer til årsaker til sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert: 

Ved store og hurtige omkoblinger i midlertidig nett. Når nettet ikke er oppdatert i NIS. 

Rutiner følges ikke pga stort fokus på å få strømmen tilbake raskest mulig. 

 

8.3 Årsaker til at avbrudd blir mangelfullt rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd blir mangelfullt rapportert. 

Tabell 22: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk OK Manglende forståelse om at alle 
avbrudd skal rapporteres. 

OK 

Varslet normalt OK Manglende forståelse om at alle 
avbrudd skal rapporteres. 

OK 

Ikke varslet normalt OK Manglende forståelse om at alle 
avbrudd skal rapporteres. 

OK 

Ekstrem OK Veldig stort fokus på å få forsyning 
på plass, dermed ikke så høyt 
prioritert. 

OK 

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som blir mangelfullt rapportert: 

Rutiner følges ikke pga stort fokus på å få strømmen tilbake raskest mulig. 
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8.4 Rapportering av avbrudd for gatelys og byggestrøm 

Angi i tabellen under om det rapporteres avbrudd på gatelys- og byggestrømskunder. Sett inn nummer på det svaralternativet 

som passer best for hendelser i høyspentnettet og om hendelsen oppstår i lavspentnettet. Bruk kommentarfeltet til 

forklaringer hvis gatelys og byggestrømskunder ikke håndteres som ordinære kundepunkter. 

Tabell 23: Rapportering av gatelys og byggestrøm 

Hendelse Kunde Svar  Svaralternativer: 
1= Rapporteres 
2= Delvis 
3= Rapporteres ikke 

I høyspentnettet Gatelys 3  

Byggestrøm 3  

I lavspentnettet Gatelys 3  

Byggestrøm 3  

 

Kommentarer til rapportering av avbrudd for gatelys- og byggestrømskunder: 

Gatelys: 
Manglende registrering i NIS og KIS.  
2016: jobb for kommunen med å dokumentere gatelys. 
 
Byggestrøm: 
Manglende registrering i NIS og KIS. 
Ikke oversikt enda. 
 

 

9 Arkivering og sporbarhet 

Forskriften krever at fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale oppbevares i 10 år. 

I tabellen under skal angis hvor mange år tilbake i tid det er tatt vare på databaser og annet underlagsmateriale som er 

benyttet i fasitrapporteringen. Sett kryss på de alternativene hvor årgangene er komplette og om data enkelt kan hentes og 

vises. 

Tabell 24: Lagring av fasitrapport og underlagsmateriale 

Data Antall 
årganger 

Komplette 
data 

Enkel 
tilgang 

Kommentarer og hvor ligger informasjonen lagret 

Fasitrapporter 10 x x  

     

Underlagsmateriale:     

Nett og kundepunkter     

Kundedata 10 x   

Bryterstillinger 10 x x  

Vaktrapporter/journaler 8    

Varsling til kunde om avbrudd -    

Varsling fra kunde om avbrudd 8    

     

     

 

Selskapets forståelse av forskriftens krav til lagring av fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale: 

Mener det vil være vanskelig å rekonstruere en fasitrapport som er slettet. 
 
 

 

10 Andre spørsmål og kommentarer 

Tabell 25: Kontroll og krav til avbruddsrapporteringen Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er det behov for økt myndighetskontroll for å sikre lik rapportering fra alle selskaper 1  

Bør det stilles flere krav til avbruddsregistreringen enn det som ligger i dagens regelverk 3  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging høyspent 1  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging lavspent 3  

Er ledelse/styre interessert i å bli informert om avbruddsdata 1  

 
Selskapets kommentarer, forslag og synspunkter: 
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Spørreskjema: 

 

Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering 

av avbrudd i elektrisitetsforsyningen. 

Selskap:   E 

Skjema sendt:  2016-06-29 

Skjema returnert:  2016-07-25 

Intervjudato:  2016-07-29 

Skjema godkjent:  2016-08-29 

 

Innledning 

NVE ønsker en vurdering av om det er mange avbrudd for sluttbrukere som ikke blir rapportert eller som blir ufullstendig 

rapportert. De ønsker også å få en vurdering av om avbruddsregistreringen er sporbar, og om det bør stilles flere krav til 

avbruddsregistreringen enn det som er gitt i dagens regelverk. Det henvises til e-post fra NVE som er sendt til nettselskapene 

31. mai 2016. Er det uklarheter ved noen av spørsmålene, vennligst ta kontakt med: 

Merete Bjørnås Aarstein    Bjørn Hakavik   

merete.bjornas.aarstein@norconsult.com   bjorn.hakavik@norconsult.com 

481 15 672     988 97 284 

Svarene vi får vil bli anonymisert og det vil ikke i noen sammenheng bli publisert hvem som har deltatt. 

 

Definisjoner som benyttes i undersøkelsen 

I spørreundersøkelsen er det benyttet følgende definisjoner: 

Avbruddsvarigheter: 

<= 3 minutter kortvarige avbrudd 

>3 minutter  langvarige avbrudd 

> 12 timer  svært langvarige avbrudd 

Avbruddstyper: 

Normal  avbrudd som ikke er Blunk eller Ekstrem 

Blunk  avbrudd av kortere varighet som reparerer seg selv (GIK) 

Ekstrem  avbrudd som følge av kaos-situasjoner som storm, flom, brann mm.  

Varsling: 

Varslet  avbrudd som skyldes planlagt utkobling der berørte sluttbrukere er informert på forhånd.  

Ikke varslet avbrudd som skyldes driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling uten forhåndsvarsling. 

Nett: 

Hs  Høyspentnett 

Ls  Lavspentnett 

Ansvar: 

AK  Ansvarlig konsesjonær/nettselskap 

BK  Berørt konsesjonær/nettselskap 

 

  

mailto:merete.bjornas.aarstein@norconsult.com
mailto:bjorn.hakavik@norconsult.com


 

 
 
 

Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering av avbrudd i elektrisitetsforsyningen – Vedlegg A godkjente svarskjema Side 47 

1 Klimamessige forhold og omfang av fasitarbeidet 

1.1 Klimapåkjenninger 

Fra ekstremværlista har vi funnet følgende av betydning for selskapets forsyningsområde: 

 
 

 

I tabellen under skal det vurderes om forsyningsområdet er utsatt for klimapåkjenninger og om disse påvirker avbrudds-

rapporteringen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 1: Vurdering av klimapåkjenninger  Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Betydelig 
2= Noe 
3= Normalt 
4= Litt 
5= Ubetydelig 

Er forsyningsområdet utsatt for klimapåkjenninger 1  

Påvirker klimapåkjenninger avbruddsstatistikken 2  

Er det utført tiltak på utsatte deler av nettet for å forebygge konsekvenser av klimapåkjenninger 1  

   

 

Kommentarer til klimapåkjenninger: 

Har utført tiltak på spesielt utsatte linjestrekninger; bruker mye ressurser på linjerydding.  Nybygging av linjer. Økt mekanisk tverrsnitt. Økt 

faseavstand på høyspent.                                                                                                                                                                                                                                     

Lite rammet av tordenvær. Montert gnistgap – overspenningsvern. Utført betydelig utbedringer av jordelektroder. 

1.2 Antall fasitrapporter som registreres pr år 

I en fasit-rapport kan det være både korte (<=3 min) og lange (>3 min) sluttbrukeravbrudd. Det er størrelsen lengste avbrudd 

for sluttbruker som skal benyttes til å rapportere om avbruddet er kort eller langt.  

Angi i tabellen under hvor mange fasitrapporter som registreres pr år. 

Tabell 2: Oversikt antall registrerte fasit-rapporter pr år: 

 
Hendelser 

 
År 

Varslet avbrudd Ikke varslet avbrudd 

Korte Lange Korte Lange 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min 
 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min Herav 
Ekstrem 

Hendelser i eget LS 2014   4   1  

2015   3   6  

Hendelser i eget HS 2014   10   4  

2015   32   5  

Hendelser i annet 
nettselskap 

2014   0   2  

2015   2   1  

 

 

 

1.3 Tidsbruk 

Angi i tabellen under antall timer som går med til fasitarbeider. Anslå hvordan timene fordeles på høyspentrapporter, 

lavspentrapporter og annet. Valget Annet er timer som går med til å holde registreringsgrunnlaget oppdatert, intern-

rapportering og myndighetsrapportering. 

Tabell 3: Tidsforbruk fasit-arbeid (timer) 

År Totalt Høyspent Lavspent Annet 

2014 80 48 16 16 

2015 80 48 16 16 

 

 

Kommentarer til antall rapporter som er registrert: 

Korte avbrudd og blunk fanges ikke opp. 
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Kommentarer til tidsbruk, planer som effektivisere arbeidet osv.: 

Fordeling av tidsbruk på rapportering:          HS: 60%, LS 20% og adm 20%. 

Nettselskapet har lite nett som de har god oversikt over. Det er kort beslutningsveier.                                                                                                              

FASIT-rapporter inngår ikke i nettplanlegging.                                                                                                                                                                 

Nettselskapet bruker FASIT-rapporter til å sammenligne seg selv fra år til år.  

 

 

2 Avbruddsindeksene for 2014 og 2015 

2.1 Avbruddsindekser for hendelser i eget nett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets egne avbruddsindekser for alle hendelser i eget nett. 

Tabell 4: Avbruddsindekser for 2014 og 2015 

 
Nettselskap 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Hele landet 2014 2,2 4,2 1,8 3,5 0,8 2,5 3,7 162 247 66 

2015 2,0 2,8 1,5 2,1 0,8 2,2 3,4 175 273 81 

Selskapsdata 2014 0,01 1,0 0,01 1,0 1,0 2,0 2,0 203 213 104 

2015 0 - 0 - - 0,6 1,4 86 199 142 

 
hvor: Saifi  = Antall avbrudd / antall sluttbrukere siste dag i året Caifi = Antall avbrudd / antall berørte sluttbrukere 

   Saidi  = Sum varighet / antall sluttbrukere siste dag i året Ctaidi = Sum varighet / antall berørte sluttbrukere  

      Caidi  = Sum varighet / antall avbrudd (SAIFI/SAIDI) 

 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av avbruddsindeksene ved å sette inn nummer på det svaralternativet som passer 

best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes for å angi at det er feil og mangler i 

tallene. 

Tabell 5: Vurdering av egne avbruddsindekser  Vurderingsalternativer: 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min)  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

 

2014 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1  

2015 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1  

 

 

 

2.2 Antall avbrudd og varighet for hendelser i eget lavspenningsnett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet. 

Tabell 6: Innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet: 

 
Nettselskap 

 
År 

Varslet Ikke varslet 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Hele landet 2014 0,02 2,26 0,02 2,53 

2015 0,02 2,94 0,02 4,76 

Selskapsdata 2014 0,01 0,61 0,00 1,72 

2015 0,01 0,29 0,01 0,61 

 

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

 
Blunk som skyldes overliggende nett fanges ikke bestandig opp.                                                                                                                                             

I 2014 og 2015 var det mange planlagte avbrudd pga arbeid med trafoarrangement. 
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I tabellen under skal det gjøres en vurdering av egne avbruddsdata for hendelser i lavspenningsnettet ved å sette inn nummer 

på det svaralternativet som passer best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes 

for å angi at det er feil og mangler i tallene. 

Tabell 7: Vurderinger avbruddsdata i lavspentnettet  Svaralternativer: 

 
 

År 

Varslet Ikke varslet  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

 

2014 2 2 4 4  

2015 2 2 4 4  

 

 
 

3  Informasjonsutveksling med andre selskaper 

3.1  Annet selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når annet selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

eget selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 8: Informasjonsutveksling når annet selskap er ansvarlig   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen C  

Normaltid for mottak av melding om hendelse fra AK 3  

Lengste tid for mottak av melding om hendelse fra AK 4  

Normaltid for å sende melding om avbrudd effekt, ile og kile til BK   

Lengste tid for å sende melding om avbrutt effekt, ile og kile til BK   

 

Kommentarer og forslag til forbedringer: 

Statnett har blitt bedre. Statkraft har ikke rutiner for slikt virker det som. 
1-2 mnd. Må purre; ringe eller sende e-post. 
 

3.2  Eget selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når eget selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

annet selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 9: Vurdering av informasjonsutveksling når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen E  

Normaltid for sending av melding om hendelse til BK E  

Lengste tid for sending av melding om hendelse til BK E  

Normaltid for mottak av melding om avbrudd effekt, ile og kile fra AK E  

Lengste tid for å mottak av melding om avbrutt effekt, ile og kile fra AK E  

 

Kommentarer og forslag til forbedringer: 

 
 
 

 

 

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

På lavspent er det nok noe underrapportering på ikke varslet.                                                                                                                                              

(Renovering trafoarrangement).                                                                                                                                                                                                     

Antar at ca. 50% er rapportert. 
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4 Organisering og kompetanse 

4.2  Fasitrapportering 

Gi en kortfattet beskrivelse av hvordan fasitarbeidet er organisert, hva som ikke fungerer og eventuelle planer for å 

forbedre/effektivisere fasitarbeidet. 

Organisering av fasit-arbeidet: 

-Vakthavende skriver/lager notat etter hendelse                                                                                                                                                                    

-Leveres ansvarlig for FASIT som viderefører arbeidet                                                                                                                                                                    

-Ved planlagte koblinger føres logg i henhold til koblingsplan. Etter endt arbeid leveres denne til ansvarlig for FASIT.                                             

Driftssentral på kontoret til FASIT-ansvarlig, benyttes kun når det skjer ting.  

 
Hva fungerer ikke: 

Fungerer bra! 
 

 
Planer for å forbedre/effektivisere fasitarbeidet: 

 
 

4.3  Stedfortreder for fasitansvarlig 

Av leveringskvalitetsforskriften §2A-4 skal utveksling av informasjon mellom selskap skje uten ugrunnet opphold. Hvilke 

rutiner har selskapet som sikrer kontinuitet i fasitarbeidet i fravær av fasitansvarlig og eventuelt andre nøkkelpersoner. 

Selskapets beskrivelse av ordning med stedfortreder for fasit-ansvarlig og andre nøkkelpersoner: 

-Vakthavende ved feil har ansvaret.                                                                                                                                                                                                              

-Ved planlagte arbeider er leder for kobling ansvarlig. 

4.4 Opplæring 

I tabellen under skal det settes kryss på de alternativene som benyttes til opplæring av fasit-arbeidere i selskapet. 

Tabell 10: Opplæring i fasit 

Type opplæring Svar 

Selvlæring X 

Internorganiserte kurs X 

Systemleverandør kurs  

Eksterne kurs  

Deltagelse fasit-dagene X 

Annet  

 

Kommentarer til opplæring: 

Er ikke vurdert til å ha ytterligere behov. 
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4.5 Kompetanse 

 

Fasitrapportering til NVE benyttes til å lage landsstatistikker hvor kile inngår i selskapets inntektsrammeberegning. Selskapene 

konkurrerer med hverandre basert på innrapporterte tall og en forutsetning for at dette system skal fungere er lik forståelse 

og praktisering av regelverket. 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av fasit-kompetansen i eget selskap, behov for økt kontroll og om det er ønskelig 

å formalisere fasit-kompetansen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 11: Fasitkompetanse   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er fasitkompetansen i eget selskap tilstrekkelig 1  
Bør fasitansvarlig sertifiseres/godkjennes 3  
Bør alle fasitarbeidere sertifiseres/godkjennes 3  

 

Kommentarer til vurdering av egen kompetanse: 

Ikke behov for obligatorisk opplæring/sertifisering. 

 

 

5 Rutiner 

5.1  Avbrudd i eget nett som eget selskap er ansvarlig for 

5.1.1 Avbrudd i høyspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 12: Rutiner for avbrudd i høyspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk C 3  

Varslet normalt avbrudd C 1  

Ikke varslet normalt avbrudd C 1  

Ekstrem C 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Nettselskapet har montørinstrukser og ingeniørinstrukser som beskriver rutiner ved avbrudd.                                                                       

Mangler rutiner for avbrudd utenom arbeidstid (kveld/helg). 

 

5.1.2 Avbrudd i lavspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 13: Rutiner for avbrudd i lavspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk C 3  

Varslet normalt avbrudd C 1  

Ikke varslet normalt avbrudd C 2  

Ekstrem C 2  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Nettselskapet har montørinstrukser og ingeniørinstrukser som beskriver rutiner ved avbrudd.                                                                                       

Mangler rutiner for avbrudd utenom arbeidstid (kveld/helg). 
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5.2 Avbrudd når annet selskap er ansvarlig 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 14: Rutiner når annet selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk C 3  

Varslet normalt avbrudd C 1  

Ikke varslet normalt avbrudd C 1  

Ekstrem C 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

 
 
 

 

5.3 Avbrudd når eget selskap er ansvarlig for avbrudd i annet nett 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 15: Rutiner når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 

Blunk C 3  

Varslet normalt avbrudd C 1  

Ikke varslet normalt avbrudd C 1  

Ekstrem C 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Sjeldent relevant.                                                                                                                                                                                                                              

Leverer av og til strøm til nabo-nettselskap. 

 

 

6 Dataverktøy og manuelle/papirbaserte systemer som benyttes i fasit-arbeidet 

6.1 Systemer 

Forskriften krever at det skal benyttes programvare som følger gjeldende kravspesifikasjon for FASIT. I praksis vil fasit-arbeidet 

i nettselskapene være et samspill med IKT virksomhetssystemer som NIS, KIS og andre systemer. Sett kryss i tabellen under på 

de systemene som benyttes i tillegg til fasit og gi en kort beskrivelse av hvilke data som benyttes i fasit-arbeidet. 

Tabell 16: Oversikt systemer som inngår i fasitarbeidet 

System I bruk Informasjon som inngår i fasitrapporteringen 

Scada X  

DMS/fasit X Nyttes delvis. 

Vaktlogg digital X  

Vaktlogg papirbasert X  

KIS X  

Fasitskjemaer, papirbaserte X  

Fasitskjemaer, digitale X  

   

   

 

Hva fungerer, hva fungerer ikke og planer om forbedringer: 

Fungerer tilfredsstillende. 
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6.2 AMS og fasit-rapportering 

AMS-data inneholder tidspunkter for ut/inn kobling av sluttbrukere. Vurder bruk av AMS i fasit-sammenheng ved å sette inn 

nummer på det alternativet som passer best. 

Tabell 17: Bruk av AMS i fasitarbeidet:  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Usikker 

Vil selskapet ta i bruk AMS til å kontrollere fasitrapporteringen 1  

Vil bruk av AMS gi betydelig økt presisjon i fasitrapporteringen 1  

Vil bruk av AMS medføre økt tidsbruk på fasitrapporteringen 1  

Kan økte kostnader ved å bruke AMS i fasit forsvares med bedre rapportering 3  

 

Kommentarer til bruk av AMS: 

Automatisering med innrapportering direkte fra forskjellige nettnivå. 

Nett har ønske om å bli mer involvert.                                                                                                                                                                                      

AMS kan brukes som støtteverktøy og bidra til bedre ls-rapportering. Ser fram til full automatisering.  

Kost/nytte: mer tid går med til ls-rapportering og det blir bedre rapportering. For mye tid vil gå med til ls-rapporteringen. 
 

 

 

7 Oppdatering og kontroll av nett- og kundegrunnlag 

7.1  Import/oppdatering av nett og kundedata i Fasit 

Forskriften krever at nett og kundegrunnlag som benyttes i avbruddsrapporteringen skal oppdateres minimum 4 ganger i året. 

Angi i tabellen under hvor ofte nett og kundedata importeres/oppdateres i programvare Fasit. Sett inn svaralternativ A-D for 

oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med alternativene 1-4. Valget D=automatisk 

benyttes hvis data hentes direkte fra NIS og KIS som ajourføres kontinuerlig. 

Tabell 18: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Oppdaterings
-frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning B 2  

Kis-fasit grunnlag B 2  

 

Kommentarer til valg av oppdateringsfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

Eskortering av datafiler mellom databaser. 

Nettselskapet har stabil kundemasse.  20-30 nye fritidsboliger i året. 

7.2  Kontroll/vasking av rapporteringspunkter og kundedata i Fasit 

Angi i tabellen under hvor ofte rapporteringspunkter og kundedata som benyttes til registrering av fasitrapporter kontrolleres, 

dvs «vasking» av datagrunnlaget. Kundetilknytningspunktet i NIS kan ha betydning for korrekt utplukk av berørte kunde. I 

kundegrunnlaget har parametere som sluttbrukergruppe betydning for opptellinger i statistikker og beregning av avbrutt 

effekt, ile og kile. Sett inn svaralternativ A-D for oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med 

alternativene 1-4. Svaralternativ D=automatisk benyttes hvis datagrunnlaget kontrolleres og «vaskes» kontinuerlig. 

Tabell 19: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Kontroll-
frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning B 2  

Kis-fasit grunnlag B 2  

 

Kommentarer til valg av kontrollfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

Liten betydning. 

Nettselskapet har stabil kundemasse. 
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8  Avbruddsrapportering 

Korrekt avbruddsregistering er en utfordrende oppgave. I dette avsnittet skal det undersøkes hvilke avbrudd som ikke blir 

registrert i det hele tatt og hvilke som blir registrert med mangler. 

8.1 Avbrudd som ikke blir registrert 

Angi i tabellen under hvor mange avbrudd som ikke blir rapportert. Sett inn nummer på svaralternativ. 

Tabell 20: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert  Svaralternativer 

Type avbrudd Hendelse i 
eget 

høyspentnett 

Hendelse i 
eget 

lavspentnett 

Hendelse i 
annet nett 

 1= Alle avbrudd rapporteres 
2= Det kan være noen avbrudd som ikke blir rapportert 
3= Det er noen avbrudd som ikke blir rapportert 
4= Det er mange avbrudd som ikke blir rapportert 
5= Ingen avbrudd blir rapportert 

Blunk 4 4 4  

Varslet normalt 1 3 1  

Ikke varslet normalt 1 3 1  

Ekstrem 1 3 1  

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert: 

Ingen umiddelbare planer. Venter på AMS. 

 

8.2 Årsaker til at avbrudd ikke blir rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert. 

Tabell 21: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk Vanskelig å oppdage Oftest uvesentlig Vanskelig å oppdage 

Varslet normalt Ikke aktuell, alle avbrudd 
rapporteres 

Rutiner følges ikke Ikke aktuell, alle avbrudd rapporteres 

Ikke varslet normalt Ikke aktuell, alle avbrudd 
rapporteres 

Rutiner følges ikke Ikke aktuell, alle avbrudd rapporteres 

Ekstrem Ikke aktuell, alle avbrudd 
rapporteres 

Rutiner følges ikke Ikke aktuell, alle avbrudd rapporteres 

 

Kommentarer til årsaker til sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert: 

 
 
 

 

8.3 Årsaker til at avbrudd blir mangelfullt rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd blir mangelfullt rapportert. 

Tabell 22: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk Manglende registrering/ 
delektering 

Manglende registrering/ 
delektering 

Manglende registrering/ 
delektering 

Varslet normalt Ikke aktuell, alle avbrudd 
rapporteres 

Manglende nøyaktighet i grunnlag 
for registrering/ rapportering 

Ikke aktuell, alle avbrudd 
rapporteres 

Ikke varslet normalt Ikke aktuell, alle avbrudd 
rapporteres 

Manglende nøyaktighet i grunnlag 
for registrering/ rapportering 

Ikke aktuell, alle avbrudd 
rapporteres 

Ekstrem Ikke aktuell, alle avbrudd 
rapporteres 

Manglende nøyaktighet i grunnlag 
for registrering/ rapportering 

Ikke aktuell, alle avbrudd 
rapporteres 

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som blir mangelfullt rapportert: 

Manglende nøyaktighet i grunnlag for registrering/rapportering 
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8.4 Rapportering av avbrudd for gatelys og byggestrøm 

Angi i tabellen under om det rapporteres avbrudd på gatelys- og byggestrømskunder. Sett inn nummer på det svaralternativet 

som passer best for hendelser i høyspentnettet og om hendelsen oppstår i lavspentnettet. Bruk kommentarfeltet til 

forklaringer hvis gatelys og byggestrømskunder ikke håndteres som ordinære kundepunkter. 

Tabell 23: Rapportering av gatelys og byggestrøm 

Hendelse Kunde Svar  Svaralternativer: 
1= Rapporteres 
2= Delvis 
3= Rapporteres ikke 

I høyspentnettet Gatelys 2  

Byggestrøm 1  

I lavspentnettet Gatelys 2  

Byggestrøm 1  

 

Kommentarer til rapportering av avbrudd for gatelys- og byggestrømskunder: 

Gatelys: Utelates.  1 gatelys-anlegg måles. Resten er umålt.                                                                                                                                                                                                                                   
Byggestrøm:   Er usikker. Byggestrømskunder er ajourført på nettstasjon. Byggestrøm importeres fra KIS som ordinære kunder det 

rapporteres på.                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

9 Arkivering og sporbarhet 

Forskriften krever at fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale oppbevares i 10 år. 

I tabellen under skal angis hvor mange år tilbake i tid det er tatt vare på databaser og annet underlagsmateriale som er 

benyttet i fasitrapporteringen. Sett kryss på de alternativene hvor årgangene er komplette og om data enkelt kan hentes og 

vises. 

Tabell 24: Lagring av fasitrapport og underlagsmateriale 

Data Antall 
årganger 

Komplette 
data 

Enkel 
tilgang 

Kommentarer og hvor ligger informasjonen lagret 

Fasitrapporter 10 x x Så godt som… 

     

Underlagsmateriale:     

Nett og kundepunkter 10 x x Utkoblet nett for hver hendelse ligger i fasit-systemet 

Kundedata 10 x x Kundegrunnlag tilhørende hver hendelse ligger i fasit-system 

Bryterstillinger 10    

Vaktrapporter/journaler 10    

Varsling til kunde om avbrudd ?   Ble tatt vare på før, nå varsling via SMS 

Varsling fra kunde om avbrudd     

     

     

 

Selskapets forståelse av forskriftens krav til lagring av fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale: 

 
 

 

10 Andre spørsmål og kommentarer 

Tabell 25: Kontroll og krav til avbruddsrapporteringen Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er det behov for økt myndighetskontroll for å sikre lik rapportering fra alle selskaper 3  

Bør det stilles flere krav til avbruddsregistreringen enn det som ligger i dagens regelverk 3  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging høyspent 1  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging lavspent 3  

Er ledelse/styre interessert i å bli informert om avbruddsdata 3  

 

Selskapets kommentarer, forslag og synspunkter: 

Avbruddsdata sammen med annen tilstandsvurdering nyttes i nettplanlegging høyspent. 
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Spørreskjema: 

 

Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering 

av avbrudd i elektrisitetsforsyningen. 

Selskap:   F 

Skjema sendt:  2016-06-29 

Skjema returnert:  2016-07-27 

Intervjudato:  2016-07-28 

Skjema godkjent:  2016-08-30 

 

Innledning 

NVE ønsker en vurdering av om det er mange avbrudd for sluttbrukere som ikke blir rapportert eller som blir ufullstendig 

rapportert. De ønsker også å få en vurdering av om avbruddsregistreringen er sporbar, og om det bør stilles flere krav til 

avbruddsregistreringen enn det som er gitt i dagens regelverk. Det henvises til e-post fra NVE som er sendt til nettselskapene 

31. mai 2016. Er det uklarheter ved noen av spørsmålene, vennligst ta kontakt med: 

Merete Bjørnås Aarstein    Bjørn Hakavik   

merete.bjornas.aarstein@norconsult.com   bjorn.hakavik@norconsult.com 

481 15 672     988 97 284 

Svarene vi får vil bli anonymisert og det vil ikke i noen sammenheng bli publisert hvem som har deltatt. 

 

Definisjoner som benyttes i undersøkelsen 

I spørreundersøkelsen er det benyttet følgende definisjoner: 

Avbruddsvarigheter: 

<= 3 minutter kortvarige avbrudd 

>3 minutter  langvarige avbrudd 

> 12 timer  svært langvarige avbrudd 

Avbruddstyper: 

Normal  avbrudd som ikke er Blunk eller Ekstrem 

Blunk  avbrudd av kortere varighet som reparerer seg selv (GIK) 

Ekstrem  avbrudd som følge av kaos-situasjoner som storm, flom, brann mm.  

Varsling: 

Varslet  avbrudd som skyldes planlagt utkobling der berørte sluttbrukere er informert på forhånd.  

Ikke varslet avbrudd som skyldes driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling uten forhåndsvarsling. 

Nett: 

Hs  Høyspentnett 

Ls  Lavspentnett 

Ansvar: 

AK  Ansvarlig konsesjonær/nettselskap 

BK  Berørt konsesjonær/nettselskap 

 

  

mailto:merete.bjornas.aarstein@norconsult.com
mailto:bjorn.hakavik@norconsult.com
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1 Klimamessige forhold og omfang av fasitarbeidet 

1.1 Klimapåkjenninger 

Fra ekstremværlista har vi funnet følgende av betydning for selskapets forsyningsområde: 

 
 
 

 

I tabellen under skal det vurderes om forsyningsområdet er utsatt for klimapåkjenninger og om disse påvirker avbrudds-

rapporteringen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 

Tabell 1: Vurdering av klimapåkjenninger  Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Betydelig 
2= Noe 
3= Normalt 
4= Litt 
5= Ubetydelig 

Er forsyningsområdet utsatt for klimapåkjenninger 2  

Påvirker klimapåkjenninger avbruddsstatistikken 2  

Er det utført tiltak på utsatte deler av nettet for å forebygge konsekvenser av klimapåkjenninger 1  

   

 

Kommentarer til klimapåkjenninger: 

Kun «Hilde» som har berørt nettselskapet.                                                                                                                                                                                           

Det var ikke ekstremvær som hadde betydning for 2014- og 2015-rapporteringen.                                                                                                          

Tordenvær på vinter er «hardere» enn på sommeren. 

1.2 Antall fasitrapporter som registreres pr år 

I en fasit-rapport kan det være både korte (<=3 min) og lange (>3 min) sluttbrukeravbrudd. Det er størrelsen lengste avbrudd 

for sluttbruker som skal benyttes til å rapportere om avbruddet er kort eller langt.  

Angi i tabellen under hvor mange fasitrapporter som registreres pr år. 

Tabell 2: Oversikt antall registrerte fasit-rapporter pr år: 

 
Hendelser 

 
År 

Varslet avbrudd Ikke varslet avbrudd 

Korte Lange Korte Lange 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min 
 

<=3min Herav 
Blunk 

>3min Herav 
Ekstrem 

Hendelser i eget LS 2014 0 0 0 0 0 9 1 

2015 0 0 10 1 0 13 2 

Hendelser i eget HS 2014 0 0 14 1 1 13 4 

2015 0 0 8 11 1 25 5 

Hendelser i annet 
nettselskap 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

1.3 Tidsbruk 

Angi i tabellen under antall timer som går med til fasitarbeider. Anslå hvordan timene fordeles på høyspentrapporter, 

lavspentrapporter og annet. Valget Annet er timer som går med til å holde registreringsgrunnlaget oppdatert, intern-

rapportering og myndighetsrapportering. 

Tabell 3: Tidsforbruk fasit-arbeid (timer) 

År Totalt Høyspent Lavspent Annet 

2014 60 60 10 25 

2015 100 60 40 30 

 

Kommentarer til antall rapporter som er registrert: 

 
Varslede korte avbrudd er ikke aktuelt for nettselskapet sitt type nett.                                                                                                                                        

Det kan gå år mellom hvert avbrudd som skyldes hendelser i annet nettselskap. 
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Kommentarer til tidsbruk, planer som effektivisere arbeidet osv.: 

Fra 2014 til 2015 er ls-rapporteringen øket.                                                                                                                                                                         

2015: Ca 60% av tiden gikk med til HS-rapportering, ca. 40% av tiden gikk med til LS-rapportering. Rundt 4 dager til administrasjon. 

Nettselskapet har lite nett, få kunder og ansatte som kjenner nettet godt.                                                                                                                           

Ser liten nytteverdi av FASIT-rapportering i nettplanleggingssammenheng. (Vet at det er dyrt å koble ut linja til kommunesenteret). 

 

 

2 Avbruddsindeksene for 2014 og 2015 

2.1 Avbruddsindekser for hendelser i eget nett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets egne avbruddsindekser for alle hendelser i eget nett. 

Tabell 4: Avbruddsindekser for 2014 og 2015 

 
Nettselskap 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Hele landet 2014 2,2 4,2 1,8 3,5 0,8 2,5 3,7 162 247 66 

2015 2,0 2,8 1,5 2,1 0,8 2,2 3,4 175 273 81 

Selskapsdata 2014 0,9 1,2 1,0 1,3 1,1 5,6 5,5 449 444 81 

2015 0,5 1,1 0,4 1,0 0,9 3,1 2,9 394 375 128 

 
hvor: Saifi  = Antall avbrudd / antall sluttbrukere siste dag i året Caifi = Antall avbrudd / antall berørte sluttbrukere 

   Saidi  = Sum varighet / antall sluttbrukere siste dag i året Ctaidi = Sum varighet / antall berørte sluttbrukere  

      Caidi  = Sum varighet / antall avbrudd (SAIFI/SAIDI) 

 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av avbruddsindeksene ved å sette inn nummer på det svaralternativet som passer 

best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes for å angi at det er feil og mangler i 

tallene. 

Tabell 5: Vurdering av egne avbruddsindekser  Vurderingsalternativer: 

 
År 

Korte avbrudd (<=3 min) Lange avbrudd (>3 min)  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

Saifi Caifi Saidi 
(min) 

Ctaidi 
(min) 

Caidi 
(min) 

 

2014 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1  

2015 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1  

 

 

 

2.2 Antall avbrudd og varighet for hendelser i eget lavspenningsnett 

Tabellen under viser gjennomsnittstall for hele landet og selskapets innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet. 

Tabell 6: Innrapporterte tall for hendelser i lavspenningsnettet: 

 
Nettselskap 

 
År 

Varslet Ikke varslet 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Hele landet 2014 0,02 2,26 0,02 2,53 

2015 0,02 2,94 0,02 4,76 

Selskapsdata 2014 0,00 0,00 0,03 1,73 

2015 0,07 6,38 0,07 11,39 

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

Underrapporteringer pga prøvekoblinger. 
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I tabellen under skal det gjøres en vurdering av egne avbruddsdata for hendelser i lavspenningsnettet ved å sette inn nummer 

på det svaralternativet som passer best. Alternativene 1-3 betyr at innrapporteringen er korrekt, mens alternativ 4-5 benyttes 

for å angi at det er feil og mangler i tallene. 

Tabell 7: Vurderinger avbruddsdata i lavspentnettet  Svaralternativer: 

 
 

År 

Varslet Ikke varslet  1 = Korrekt, normalverdier 
2 = Korrekt, men høye verdier 
3 = Korrekt, men lave verdier 
4 = Underrapportert 
5 = Overrapportert 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

Antall 
avbrudd 

pr SB 

Varighet 
pr SB 
(min) 

 

2014 4 4 4 4  

2015 3 3 3 3  

 

 

 
 

3  Informasjonsutveksling med andre selskaper 

3.1  Annet selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når annet selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

eget selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 8: Informasjonsutveksling når annet selskap er ansvarlig   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen B  

Normaltid for mottak av melding om hendelse fra AK 2  

Lengste tid for mottak av melding om hendelse fra AK 3  

Normaltid for å sende melding om avbrudd effekt, ile og kile til BK 2  

Lengste tid for å sende melding om avbrutt effekt, ile og kile til BK 3  

 

Kommentarer og forslag til forbedringer: 

God dialog med annet nettselskap. Kan være nødt til å purre. 
2t 
0-1 hendelser i året; lenge mellom hvert avbrudd. 
 

3.2  Eget selskap ansvarlig 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av informasjonsutvekslingen når eget selskap er ansvarlig konsesjonær (AK) og 

annet selskap er berørt selskap (BK). Sett inn i svarkolonnen svaralternativer (A-E) som passer best for å vurdere informasjons-

utvekslingen og tidsbruk (1-5). 

Tabell 9: Vurdering av informasjonsutveksling når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  A= Problemfritt 
B= Stort sett greit 
C= Noen problemer 
D= Vanskelig 
E= Ikke aktuelt 

1=Innen 1 dag 
2=Innen 1 uke 
3=Innen 1 måned 
4=Innen 3 måneder 
5=Over 3 måneder 

Vurdering av informasjonsutvekslingen E  

Normaltid for sending av melding om hendelse til BK E  

Lengste tid for sending av melding om hendelse til BK E  

Normaltid for mottak av melding om avbrudd effekt, ile og kile fra AK E  

Lengste tid for å mottak av melding om avbrutt effekt, ile og kile fra AK E  

 

Kommentarer og forslag til forbedringer: 

 
 
 

 

Kommentarer til vurdering av egne avbruddsindekser: 

Jobber med å forbedre disse rutinene.                                                                                                                                                                                      

Montører får en arbeidsordre inkl et fasit-lignende skjema som skal fylles ut (papir).                                                                                                  

Oppdra montørene til å registrere alle ls-avbrudd. Det er behov for en holdningsendring. 
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4 Organisering og kompetanse 

4.2  Fasitrapportering 

Gi en kortfattet beskrivelse av hvordan fasitarbeidet er organisert, hva som ikke fungerer og eventuelle planer for å 

forbedre/effektivisere fasitarbeidet. 

Organisering av fasit-arbeidet: 

Montører skriver rapporter ved feilhendelser.                                                                                                                                                                                 

Øvrig FASIT utføres av en person.                                                                                                                                                                                                         

PC på loftet fungerer som «nettsentral». Fjernstyrer effektbrytere herfra. Ellers har nettet manuelle skillebrytere. 

 

Hva fungerer ikke: 

Utfordrende for montører å få komplett oversikt i feilsituasjoner. Holdningsendring må til. 

 

 

Planer for å forbedre/effektivisere fasitarbeidet: 

 
 
 

4.3  Stedfortreder for fasitansvarlig 

Av leveringskvalitetsforskriften §2A-4 skal utveksling av informasjon mellom selskap skje uten ugrunnet opphold. Hvilke 

rutiner har selskapet som sikrer kontinuitet i fasitarbeidet i fravær av fasitansvarlig og eventuelt andre nøkkelpersoner. 

Selskapets beskrivelse av ordning med stedfortreder for fasit-ansvarlig og andre nøkkelpersoner: 

Bestandig overlapping i ferier. Everkssjefen er stedfortreder når fasit-ansvarlig har ferie. 
 

4.4 Opplæring 

I tabellen under skal det settes kryss på de alternativene som benyttes til opplæring av fasit-arbeidere i selskapet. 

Tabell 10: Opplæring i fasit 

Type opplæring Svar 

Selvlæring X 

Internorganiserte kurs  

Systemleverandør kurs  

Eksterne kurs X 

Deltagelse fasit-dagene  

Annet X 

 

Kommentarer til opplæring: 

Har lang erfaring. 
Ringer systemleverandør og får nødvendig veiledning/hjelp ved behov. 
 

 

4.5 Kompetanse 

 

Fasitrapportering til NVE benyttes til å lage landsstatistikker hvor kile inngår i selskapets inntektsrammeberegning. Selskapene 

konkurrerer med hverandre basert på innrapporterte tall og en forutsetning for at dette system skal fungere er lik forståelse 

og praktisering av regelverket. 

I tabellen under skal det gjøres en vurdering av fasit-kompetansen i eget selskap, behov for økt kontroll og om det er ønskelig 

å formalisere fasit-kompetansen. Sett inn nummer på det svaralternativet som passer best. 
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Tabell 11: Fasitkompetanse   Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er fasitkompetansen i eget selskap tilstrekkelig 2  
Bør fasitansvarlig sertifiseres/godkjennes 1  
Bør alle fasitarbeidere sertifiseres/godkjennes 2  

 

 

 

5 Rutiner 

5.1  Avbrudd i eget nett som eget selskap er ansvarlig for 

5.1.1 Avbrudd i høyspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 12: Rutiner for avbrudd i høyspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk A 3  

Varslet normalt avbrudd A 1  

Ikke varslet normalt avbrudd A 1  

Ekstrem A 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Rutiner for registrering av avbrudd er lagt i vaktinstruks. 
 

 

5.1.2 Avbrudd i lavspenningsnettet 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 13: Rutiner for avbrudd i lavspenningsnettet  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk D 3  

Varslet normalt avbrudd A 2  

Ikke varslet normalt avbrudd A 1  

Ekstrem A 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Rutiner for registrering av avbrudd er lagt i vaktinstruks.                                                                                                                                                      

God merking i kabelskap gir god oversikt ved arbeid på lavspenningsnettet.                                                                                                                          

Det forekommer blunk i ls-linjenettet når for eksempel linjer slår sammen. Disse rapporters sjelden (ikke).  

 

 

 

Kommentarer til vurdering av egen kompetanse: 

 
Ja, positiv til en ordning med sertifisering/godkjenning av FASIT-kunnskaper. 
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5.2 Avbrudd når annet selskap er ansvarlig 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 14: Rutiner når annet selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 
E= Ikke aktuelt 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 
5= Vet ikke 

Blunk A 2  

Varslet normalt avbrudd A 1  

Ikke varslet normalt avbrudd A 1  

Ekstrem A 1  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Rutinen ligger i avtalen med overliggende nettselskap.                                                                                                                               

Purrer ikke overliggende nettselskap ved blunk. 

 

5.3 Avbrudd når eget selskap er ansvarlig for avbrudd i annet nett 

Sett inn i tabellen under det alternativet A-D som passer best med selskapets fasit-rutiner. Vurder også med alternativene 1-4 

om rutinene følges. 

Tabell 15: Rutiner når eget selskap er ansvarlig  Svaralternativer type rutine Svaralternativer følges rutine 

Type avbrudd Type 
rutine 

Følges 
rutine 

 A= Skriftlige rutiner 
B= Uskrevne 
C= Skriftlig og uskrevne 
D= Ingen rutiner 

1= Alltid 
2= Stort sett 
3= Av og til ikke 
4= Aldri 

Blunk - -  

Varslet normalt avbrudd - -  

Ikke varslet normalt avbrudd - -  

Ekstrem - -  

 

Selskapets kommentarer, hvor finnes rutinebeskrivelser, hva fungerer ikke og eventuelle forbedringsplaner 

Ikke aktuelt. 
Kun sammenheng med overliggende nettselskap (via 3 brytere som betjenes av overliggende nettselskap).  
 

 

 

6 Dataverktøy og manuelle/papirbaserte systemer som benyttes i fasit-arbeidet 

6.1 Systemer 

Forskriften krever at det skal benyttes programvare som følger gjeldende kravspesifikasjon for FASIT. I praksis vil fasit-arbeidet 

i nettselskapene være et samspill med IKT virksomhetssystemer som NIS, KIS og andre systemer. Sett kryss i tabellen under på 

de systemene som benyttes i tillegg til fasit og gi en kort beskrivelse av hvilke data som benyttes i fasit-arbeidet. 

Tabell 16: Oversikt systemer som inngår i fasitarbeidet 

System I bruk Informasjon som inngår i fasitrapporteringen 

Scada   

DMS/fasit   

Vaktlogg digital   

Vaktlogg papirbasert x Gjennomgang av vaktjournaler 

KIS x Customer 

Fasitskjemaer, papirbaserte X Egenutviklede skjemaer 

Fasitskjemaer, digitale   

   

   

 

Hva fungerer, hva fungerer ikke og planer om forbedringer: 

Fungerer bra!                                                                                                                                                                                                                                          

Lite og oversiktlig nett og kundemasse.  
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6.2 AMS og fasit-rapportering 

AMS-data inneholder tidspunkter for ut/inn kobling av sluttbrukere. Vurder bruk av AMS i fasit-sammenheng ved å sette inn 

nummer på det alternativet som passer best. 

Tabell 17: Bruk av AMS i fasitarbeidet:  Svaralternativer 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Usikker 

Vil selskapet ta i bruk AMS til å kontrollere fasitrapporteringen 2  

Vil bruk av AMS gi betydelig økt presisjon i fasitrapporteringen 2  

Vil bruk av AMS medføre økt tidsbruk på fasitrapporteringen 2  

Kan økte kostnader ved å bruke AMS i fasit forsvares med bedre rapportering 2  

 

Kommentarer til bruk av AMS: 

Usikker (enklere og riktigere fasit-rapportering).                                                                                                                                                                                                                                             

Lav kost/nytte-verdi av å ta i bruk AMS-data i fasit-arbeidet.                                                                                                                                            

Utfordring når hytteeiere slår av strømmen når de ikke er på hytta.                                                                                                                                               

AMS-data kan bedre fasit-rapporteringa vedr tidspunkt/varighet på avbrudd. 

 

 

 

7 Oppdatering og kontroll av nett- og kundegrunnlag 

7.1  Import/oppdatering av nett og kundedata i Fasit 

Forskriften krever at nett og kundegrunnlag som benyttes i avbruddsrapporteringen skal oppdateres minimum 4 ganger i året. 

Angi i tabellen under hvor ofte nett og kundedata importeres/oppdateres i programvare Fasit. Sett inn svaralternativ A-D for 

oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med alternativene 1-4. Valget D=automatisk 

benyttes hvis data hentes direkte fra NIS og KIS som ajourføres kontinuerlig. 

Tabell 18: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Oppdaterings
-frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning B 2  

Kis-fasit grunnlag C 1  

 

Kommentarer til valg av oppdateringsfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

B= oppdaterer kontinuerlig etter hver endring i nett/kundetilknytning, ca hver 1-3 uke.                                                                                                             

I konsesjonsområdet bygges det et hus i året og folk flytter lite.  

7.2  Kontroll/vasking av rapporteringspunkter og kundedata i Fasit 

Angi i tabellen under hvor ofte rapporteringspunkter og kundedata som benyttes til registrering av fasitrapporter kontrolleres, 

dvs «vasking» av datagrunnlaget. Kundetilknytningspunktet i NIS kan ha betydning for korrekt utplukk av berørte kunde. I 

kundegrunnlaget har parametere som sluttbrukergruppe betydning for opptellinger i statistikker og beregning av avbrutt 

effekt, ile og kile. Sett inn svaralternativ A-D for oppdateringsfrekvens og vurder betydningen av oppdateringsfrekvensen med 

alternativene 1-4. Svaralternativ D=automatisk benyttes hvis datagrunnlaget kontrolleres og «vaskes» kontinuerlig. 

Tabell 19: Oppdatering av nett og kundedata  Svaralternativ frekvens Svaralternativ konsekvens 

Datagrunnlag Kontroll-
frekvens 

Konsekvens for 
rapportering 

 A= Kontinuerlig 
B= Oftere enn 4 ganger pr år 
C= 4 ganger pr år 
D= Sjeldnere enn 4 ganger pr år 

1= Ingen feil og avvik 
2= Mindre feil og avvik 
3= Noen feil og avvik 
4= Betydelige feil og avvik 

Nett og kundetilknytning A 1  

Kis-fasit grunnlag A 1  

 

Kommentarer til valg av kontrollfrekvens og konsekvens for korrekt rapportering: 

Kontroll skjer ved oppdatering av grunnlag. Se punkt 7.1. 
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8  Avbruddsrapportering 

Korrekt avbruddsregistering er en utfordrende oppgave. I dette avsnittet skal det undersøkes hvilke avbrudd som ikke blir 

registrert i det hele tatt og hvilke som blir registrert med mangler. 

8.1 Avbrudd som ikke blir registrert 

Angi i tabellen under hvor mange avbrudd som ikke blir rapportert. Sett inn nummer på svaralternativ. 

Tabell 20: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert  Svaralternativer 

Type avbrudd Hendelse i 
eget 

høyspentnett 

Hendelse i 
eget 

lavspentnett 

Hendelse i 
annet nett 

 1= Alle avbrudd rapporteres 
2= Det kan være noen avbrudd som ikke blir rapportert 
3= Det er noen avbrudd som ikke blir rapportert 
4= Det er mange avbrudd som ikke blir rapportert 
5= Ingen avbrudd blir rapportert 

Blunk 2 4 3  

Varslet normalt 1 2 1  

Ikke varslet normalt 1 1 1  

Ekstrem 1 1 1  

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert: 

 
 
 

 

8.2 Årsaker til at avbrudd ikke blir rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert. 

Tabell 21: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk Manglende gjennomgang av logg Mangel på å følge rutine Annet nettselskap sin rutine 

Varslet normalt OK Mangel på å følge rutine OK 
Ikke varslet normalt OK OK OK 
Ekstrem OK OK OK 

 

Kommentarer til årsaker til sluttbrukeravbrudd ikke blir rapportert: 

Ingen automatisk registrering i LS. 

 

8.3 Årsaker til at avbrudd blir mangelfullt rapportert 

Angi i tabellen under årsaker til at sluttbrukeravbrudd blir mangelfullt rapportert. 

Tabell 22: Andel sluttbrukeravbrudd som ikke blir rapportert 

Type avbrudd Hendelse i eget høyspentnett Hendelse i eget lavspentnett Hendelse i annet nett 

Blunk - - - 

Varslet normalt - - - 

Ikke varslet normalt - - - 

Ekstrem - - - 

 

Kommentarer til sluttbrukeravbrudd som blir mangelfullt rapportert: 

Avbrudd blir enten fullt ut rapportert eller ikke rapportert. 
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8.4 Rapportering av avbrudd for gatelys og byggestrøm 

Angi i tabellen under om det rapporteres avbrudd på gatelys- og byggestrømskunder. Sett inn nummer på det svaralternativet 

som passer best for hendelser i høyspentnettet og om hendelsen oppstår i lavspentnettet. Bruk kommentarfeltet til 

forklaringer hvis gatelys og byggestrømskunder ikke håndteres som ordinære kundepunkter. 

Tabell 23: Rapportering av gatelys og byggestrøm 

Hendelse Kunde Svar  Svaralternativer: 
1= Rapporteres 
2= Delvis 
3= Rapporteres ikke 

I høyspentnettet Gatelys   

Byggestrøm   

I lavspentnettet Gatelys 1  

Byggestrøm 1  

 

Kommentarer til rapportering av avbrudd for gatelys- og byggestrømskunder: 

Gatelys: 
Gatelyskundene har umålte anlegg – ofte velforeninger.                                                                                                                                                    

Gatelys er plassert på andre kunder (SVV-tunnel). 

Ikke aktuelt på høyspent 

Byggestrøm:                                                                                                                                                                                                                                             

Har god oversikt over byggestrømkasser. Noen står plassert ut nesten permanent. 

Ikke aktuelt på høyspent. 

 

 

9 Arkivering og sporbarhet 

Forskriften krever at fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale oppbevares i 10 år. 

I tabellen under skal angis hvor mange år tilbake i tid det er tatt vare på databaser og annet underlagsmateriale som er 

benyttet i fasitrapporteringen. Sett kryss på de alternativene hvor årgangene er komplette og om data enkelt kan hentes og 

vises. 

Tabell 24: Lagring av fasitrapport og underlagsmateriale 

Data Antall 
årganger 

Komplette 
data 

Enkel 
tilgang 

Kommentarer og hvor ligger informasjonen lagret 

Fasitrapporter 20 x x Står på loftet, alle rapporter siden fasit-registreringa startet 

     

Underlagsmateriale:     

Nett og kundepunkter 10 x   

Kundedata 10 x   

Bryterstillinger     

Vaktrapporter/journaler 10 x  Blir ikke kastet. 

Varsling til kunde om avbrudd     

Varsling fra kunde om avbrudd    Kun i FASIT. 

     

     

 

Selskapets forståelse av forskriftens krav til lagring av fasitrapporter og tilhørende underlagsmateriale: 

Alt lagres på loftet – ikke noe er kastet.                                                                                                                                                                                         

Det er teoretisk mulig, men veldig tidkrevende, å gjenskape en rapport som er blitt slettet.  
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10 Andre spørsmål og kommentarer 

Tabell 25: Kontroll og krav til avbruddsrapporteringen Svaralternativer: 

Spørsmål Svar  1= Ja 
2= Kanskje 
3= Nei 
4= Vet ikke 

Er det behov for økt myndighetskontroll for å sikre lik rapportering fra alle selskaper 1  

Bør det stilles flere krav til avbruddsregistreringen enn det som ligger i dagens regelverk 3  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging høyspent 1  

Brukes avbruddsdata fra fasit til nettplanlegging lavspent 2  

Er ledelse/styre interessert i å bli informert om avbruddsdata 1  

 

Selskapets kommentarer, forslag og synspunkter: 

Hyppigere myndighetskontroll? Ja, hvorfor ikke? Ser muligheter for å bli bedre i FASIT-rapportering. 
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