
Arrangementer og møter
Statnett – system- og avregningsansvarlig
Statnett 27.10.2020



Plan for arrangementer og møter
– generell informasjon

• Statnett oppdaterer jevnlig (vanligvis kvartalsvis) en plan for arrangementer og møter med 
bransjen i regi av system- og avregningsansvarlig. 

• Siste oppdaterte møteplan finnes på Statnett.no som et dokument på siden Dialog og samarbeid 
med bransjen

• Som følge av korona-situasjonen har det vært nødvendig å gjøre endringer, og noen 
arrangementer/møter er eller blir ikke gjennomført helt som planlagt. 

• Vi vil inntil videre ikke gjennomføre arrangementer eller møter med fysisk tilstedeværelse. 
Men vi tilstreber å gjennomføre de fleste av våre planlagte arrangementer og møter på 
web. 

• For referansegruppemøter, fagmøte, og høringsmøter har vi god erfaring med dette fra tidligere
• For større arrangementer vil webinar nødvendigvis medføre større endring av opplegget

• Konkrete endringer av planlagte arrangementer og møter på kort sikt:
• Systemansvarliges årsmøte (tidligere Systemoperatørforum) planlagt i juni er avlyst. Det 

planlegges fysisk møte våren 2021 dersom koronasituasjonen tillater det
• Avregningskonferansen ble gjennomført på web 17.september
• Planlagt Driftsteknisk møte for Sør-Norge planlagt i mai ble avlyst,men skal holdes våren 2021 

som fysisk møte dersom koronasituasjonen tillater det.
• Dialogforum Fosweb ble gjennomført digitalt i juni, og et nytt møte skal holdes 26.november 

Fremtiden er elektrisk

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/utvikling-av-kraftsystemet/dialog-og-samarbeid-med-bransjen/


Plan for arrangementer og møter 2020/2021

Oppdatert 27.10.2020

2020 2021
August Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli August Sept.

Større åpne arrangementer
Systemansvarliges årsmøte (tidligere Systemoperatørforum)
Forum for Systemtjenester (FFS) 28.10. web
Avregningskonferansen 17.9. web tbd
Driftsteknisk møte Nord
Driftsteknisk møte Sør
Dialogforum for fosweb 26.11. web
Dialogforum med bransjeorganisasjonene 15.12. web
ISB IKT-gruppe 22.10. web 25.3. web
Kundeforum balanseavregning 21.10. web tbd tbd tbd

Referansegrupper utviklingstiltak
FCR 09.09. web
Samarbeidsforum TSO/DSO 23.9. web tbd web tbd web tbd
Norsk NBM referansegruppe 08.09. web 03.12 web tbd tbd tbd
Nordisk NBM stakeholder reference group 27.8 web 26.11 web tbd tbd tbd
Flytbasert markedskobling, nasjonalt 20.11. web
Flytbasert markedskobling, nordisk tbd
Fos § 14 søknader i Fosweb 27.8. 08.10. 25.11.

Fagmøter ifm høringer
Retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (høringsmøte) tbd

Nordisk budområdestudie (møter under planlegging for 2021)

Andre arrangementer og fagmøter
Fast Frequency Reserves (FFR), evaluering og videreutvikling 12.11. web
Informasjonsmøte om ny fleksibilitetspilot og evaluering tbd
Stasjonsgruppeinndeling, arbeidsmøter tbd tbd

Møte i norsk regi Nordisk  møte Europeisk møte

tbd
tbd

tbd



Årshjul faste fora 
Statnett 

systemdrift 

Systemansvarliges årskonferanse

Forum for 
systemtjenester

Avregningskonferansen

Årshjul for faste fora systemdrift- og markedsutvikling

Dialog systemdrift / systemdrifts- og markedsutvikling
Dialog avregning

ISB IKT-gruppe
ISB IKT-gruppe

Driftsteknisk møte

Kundeforum balanseavregning Kundeforum balanseavregning

Kundeforum balanseavregning

Se også nærmere informasjon om arrangementer her:
Oversikt arrangementer i regi av system- og avregningsansvarlig

Dialogforum med 
bransjen

Driftsteknisk møte

http://www.statnett.no/Global/Arrangementer%202018%20-%20til%20nettsiden.pdf


Faste fora og andre  møteplasser 
– dialog i regi av system- og avregningsansvarlig

Fremtiden er elektrisk

Faste årlig større 
arrangementer

Referansegrupper 
(ad hoc)

begrenset deltakelse

Fagmøter  
ved behov

Systemansvarliges 
årskonferanse

(Ett årlig møte)

Forum for 
systemtjenester

(Ett årlig møte)

TSO/DSO 
samarbeidsforum

Fagmøter           
• Om europeiske 

høringer
• Høringsmøter ved 

endring av praksis
• Faglige tema som 

ikke dekkes andre 
steder

Driftstekniske møter
(Årlig møte i nord og sør) 

Avregnings-
konferansen*

(Ett årlig møte)

Faste mindre fora

Norsk Ediel
ekspertgruppe*

(6 møter/år)

ISB IKT-gruppe 
(2 møter/år)

NBM: Balansering og 
15 min i markedene

CCM/Flytbasert

Kundeforum 
balanseavregning*

(3 møter/år)

FCR / Inertia

Dialogmøte Fosweb
(1 møte/år)

Stasjonsgruppe-
inndeling

Fos §14 søknader i 
fosweb
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