
Arrangementer og møteplasser 

for dialog med bransjen i regi av 

system- og avregningsansvarlig

Statnett 18.12.18



Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk

Faste arrangementer
  Arrangement  Formål, innhold Invitasjon Frekvens / 

tidspunkt

Tidspunkt 

2019

Kontaktperson Kontakt-

informasjon

lars.teigset@statnett.no

Nord: Årlig. Nord: April/mai Hege Kristiansen hege.kristiansen@statnett.no

Sør: Annethvert år. Sør: April/mai Sigbjørn Hanem sigbjørn.hanem@statnett.no

NEE (norsk ediel 

ekspertgruppe)

Nasjonal arbeidsgruppe som skal ivareta Ediel 

meldingsutveksling i den norske kraftbransjen

For inviterte. E-post / 

Edielportalen.
3-6 møter i året

Mars, juni, 

oktober
Anne Stine Hop anne.hop@statnett.no

Problemstillinger knyttet til balansering og avregning. 

Overordnede trender, avregning, elhub. Informasjon 

fra Statnett og eksterne. 

Gjennomgang av hendelser i driften og ulike 

driftsmessige problemstillinger.

Kristian Bernseter

Åpent arrangement.

E-post til bransjen, 

nettsider.

ISB – IKT gruppe for 

systemtjenester og 

balanseansvaret

Åpent forum.

Plan for implementering med perspektiv ca 1 år 

frem. Fokus hovedsakelig på kommende releaser i 

markedssystemet og behov for tilpasninger hos 

aktørene.

hanne.glimme@statnett.no

Problemstillinger knyttet til balanseavregning. kristian.bernseter@statnett.no
Kundeforum for 

balanseavregning

Balanseansvarlige og 

nettselskaper. Invitasjon 

via e-post.
3 møter i året

22. januar, mai, 

oktober

Driftstekniske møter, 

region sør og region nord

Åpent arrangement. 

Organiseres og inviteres 

av Statnetts 

regionsentraler.

Avregnings-konferansen Årlig - Høst
September/

Oktober

Mars, oktober, evt 

etter behov

Systemoperatørforum Årlig  møte - Vår 28. mai

Forum for 

systemtjenester

Åpent arrangement. 

Invitasjon via 

bransjeorganisasjonene.

Erfaringer og problemstillinger i operativ drift og 

utviklingstrekk fremover. Overordnet nivå, de store 

linjene, langsiktig. Informasjon fra Statnett, samt 

innlegg fra aktører.

Åpent arrangement. 

Årlig møte - høst 

(okt/nov). 
30. oktober

Fokus primært på systemtjenester. 

Erfaringer siste år. Sentrale utviklingstrekk og 

utviklingstiltak. Europeisk regelverk. Betaling for 

systemtjenester. Fora pålagt av NVE for å drøfte 

betaling for systemtjenester. Primært informasjon fra 

Statnett, men også innlegg også fra aktører.

Hanne Finstad hanne.finstad@statnett.no

21. mars

24. oktober (tent)
Lars Martin Teigset  

Hanne Glimme

martha.oberg@statnett.noMartha Marie Øberg



Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk

Ad-hoc referansegrupper og fagmøter – etter behov
 Fora  Formål og innhold Invitasjon Frekvens/ 

tidspunkt

Tidspunkt 

2019

Kontaktperson Kontaktinfo.

Samarbeidsforum med 

bransjen, TSO-DSO

Samarbeidsarena for å diskutere prinsipielle sider 

ved utviklingen av nye samarbeidsformer, nye 

systemdriftløsninger og fleksibilitet spesielt knyttet til 

utvikling av DSO-rollen.

Inviterte.

Deltakelse avklares i 

samarbeid med 

bransjeorganisasjonene. 

Januar, mars, mai, 

september, 

november

Anne Sofie Risnes anne.risnes@statnett.no

Referansegrupper i 

aktuelle 

utviklingsprosjekter / -

tiltak. 

Samarbeid og diskusjon knyttet til konkrete tiltak. 

Erfaringer, innspill og bidrag fra bransjen. 

Møter på norsk og nordisk nivå.

Inviterte.

Deltakelse avklart i 

samarbeid med 

bransjeorganisasjonene. 

Varierer. 

Se egen 

møteplan for 

2019.

Fremkommer på 

nettside og i egen 

oversikt. 

Tore Granli tore.granli@statnett.no

Martha marie Øberg martha.oberg@statnett.no

Møter om høringer ifm 

nytt europeisk regelverk. Tore Granli tore.granli@statnett.no

Høringsmøter ved nye 

løsninger / endring av 

praksis. 

Kontaktperson vil 

variere, og vil 

fremkomme på 

nettsiden.

Ingrid Eivik ingrid.eivik@statnett.no

Kontaktpersoner vil 

varierer ut fra tema.

Se egen 

møteplan for 

2019.

Se egen 

møteplan for 

2019.

Fagmøter systemdrift og 

markedsutvikling

Åpent arrangement. 

Invitasjon via 

bransjeorganisasjonene. 

Ved behov.

Grundigere gjennomgang og diskusjon for utvalgte 

tema. Utvikling fremover, utviklingstiltak, europeisk 

regelverk, driftsmessige problemstillinger. 

Europeisk 

kodeimplementering - 

Markedskodene og 

Driftskodene

Helhetlig om markedskodene og dialog rundt 

konsekvenser. Agenda settes i samarbeid med 

bransjen.

Inviterte. 

Deltakelse avklares i 

samarbeid med 

bransjeorganisasjonene. 

Ved behov. Ingen 

møter planlagt i 

2019. Dekkes i 

andre fora.

Bidra til at bransjen har nødvendig informasjon om 

saken som er på høring og legge til rette for 

høringsinnspill fra bransjen. 

Åpent forum. 

Invitasjon via 

bransjeorganisasjonene. 

Informasjon på nettside.

Ved behov. 


