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Fremtiden er elektrisk

Agendapunkt Saks-

underlag

Tid 

(anslag)

1 Etablering av Dialogforum

• Bakgrunn og formål med Dialogforum

• Mandat for Dialogforum – for beslutning

• Representanter i Dialogforum

Utkast til 

mandat

Diskusjon og beslutning 15 min

2 Videreutvikling av samarbeidet, - basert på tidligere dialog Utsendt 

underlag / 

Presentasjon 

kap 2

Orientering fra Statnett. 

Innspill fra bransjen

10 min

3 Status / evaluering og videre utvikling av samarbeidet

• Informasjon, dialog, involvering. Jf tiltak for videreutvikling (pkt 2). 

• Implementeringsplan for kommende år og ISB-gruppe

• Andre/nye forbedringsområder-/tiltak

Utsendt

underlag / 

Presentasjon

Innspill / 

tilbakemeldinger fra 

bransjen.

Dialog

55 min

4 Plan for dialog og samarbeid i 2018, forslag for avklaring Forslag til plan 

for 2018

Orientering fra Statnett.

Innspill fra bransjen.

Avklare plan.

20 min

5 Videre oppfølging og neste møte 10 min

6 Eventuelt 10 min



1. Etablering av dialogforum
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Bakgrunn og status

• Statnett skal utvikle og implementere en omfattende tiltaksplan for systemdrift og marked. 
En omfattende portefølje av tiltak skal gjennomføres på relativt kort tid. 
• De fleste tiltakene vil innebære behov for endringer også for andre aktører i bransjen. 

• Bransjeorganisasjonene og aktører har uttrykt ønske om mer og bedre informasjon og 
tettere involvering

Status
• Forslag til tiltak for å videreutvikle samarbeidet er diskutert i møter med 

bransjeorganisasjoner og aktører 

• Tilbakemelding til Statnett
• Mer og bedre informasjon, - mer info på nettsiden
• Tettere involvering i utviklingstiltakene. Energi Norge har foreslått konkrete områder for involvering
• Generelt positive til Statnetts forslag

• Statnett viderefører forslagene til tiltak, og imøtekommer i stor grad de innspill som er 
kommet fra bransjen

Fremtiden er elektrisk



Mål og sentrale premisser for systemansvarliges 

dialog og samarbeid

• Systemansvarlig vil gjennom målrettet og god informasjon, dialog og et tettere samarbeid med bransjen legge 
til rette for effektive løsninger og en effektiv gjennomføring av tiltaksplanen i SMUP

• God informasjon til bransjen om endringer

• Faglige innspill og bidrag fra bransjen, - tekniske, markedsmessige og økonomiske forhold

• Sikre at nye løsninger er effektive, godt gjennomarbeidet og forankret i bransjen

• Sikre god koordinering og at nødvendige tilpasninger gjennomføres til riktig tid

• Samarbeidet skal baseres på 

• Etablerte faste arenaer for informasjonsutveksling 

• Målrettede ad-hoc møteplasser etter behov, for tettere dialog og samarbeid om temaer som opptar bransjen og 
systemansvarlig

• Antall møteplasser skal avgrenses til et hensiktsmessig antall og størrelse og tilpasses endringer i behov over tid.

• Samarbeid og ulike fora på nasjonalt nivå vil vurderes ift utviklingen av samarbeidet på nordisk nivå

• Løsninger på mange områder utvikles i nordisk og europeisk samarbeid. Det er nyttig og nødvendig med god dialog og 
samarbeid med bransjen både på norsk og nordisk nivå. 

• Bransjeinvolvering på nordisk nivå forventes å øke spesielt knyttet til nytt nordisk balanseringskonsept. Det er behov for 
å se dette i en helhet, og sørge for god koordinering mellom bransjeinvolvering på nasjonalt og nordisk nivå. Det er 
naturlig å tilpasse bransjeinvolvering på nasjonalt nivå når opplegg på nordisk nivå blir mer avklart. 
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Etablere dialogforum med bransjen  

• Formål: Diskutere og avklare dialog- og samarbeidsbehov (ikke faglige problemstillinger)
• Avklare dialog- og samarbeidsbehov og forventninger for samarbeidet
• Evaluere samarbeidet og foreslå forbedringer og tilpasninger av ulike fora for informasjon og samarbeid, etter erfaringer og 

endringer i behov
• Vurdere og anbefale tiltak for informasjonsdeling 
• Avklare bransjens involvering i konkrete utviklingstiltak, - hvilke tiltak og generelle rammer for dette
• Utarbeide en omforent overordnet plan for dialog og samarbeid for kommende år

• Rådgivende overfor systemansvarlig om hva som ansees som viktige områder for samarbeid og 
dialog 
• Forslag til samarbeidsområder forelegges MDF til orientering og forankring for å forplikte organisasjonene. Sak  i 

MDF 8. mai (saken oversendes til info). 

• Møte en gang pr år. 

• Deltakelse fra Systemansvarlig og bransjeforeningene (ikke enkeltaktører), med et fåtall 
medlemmer 
• Begrenset størrelse med henblikk på å oppnå god dialog
• Deltakere fra Statnett - Forslag: Hans Olav, Ingrid, Lars Martin

 Formaliseres gjennom eget mandat. Viser til utsendt forslag til mandat. 
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Mandat og representanter i dialogforum

- For beslutning

• Gjennomgang / diskusjon av mandat

• Medlemmer i dialogforum
• Energi Norge: Knut Kroepelien, Anders Sivertsgård, Kristin Lind
• Distriktsenergi: Knut Lockert, 
• Norsk Industri: Ole Løfsnæs, ?
• Norsk olje og gass: Midlertidig: Øivind Bergvoll, Ola Nestaas
• Statnett: Ingrid Eivik, Hans Olav Ween, Lars Martin Teigset

• Opprettet ny fane på Statnetts hjemmeside
• Dialogforum med bransjen

• Her vil agenda, underlag og referater legges
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http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-bransjen/Dialogforum-med-bransjen/


2. Videreutvikling av samarbeidet –

tiltak iht tidligere dialog med bransjen
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Foreslåtte forbedringstiltak

1. Etablere dialogforum med bransjen

2. Mer og bedre informasjon via nettsiden

3. Hensiktsmessige faste fora og andre møteplasser

4. Sterkere involvering av bransjen i utviklingstiltak 
Ad-hoc baserte referanse- og arbeidsgrupper

5. Legge til rette for innspill fra bransjen på høringer

6. Utarbeide en mer konkret implementeringsplan for det nærmeste året

7. Være tilgjengelig for dialog
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2. Mer og bedre informasjon via nettsiden
• Årshjul for større faste fora/møter (oppdatere gjeldende). 

• Tydeliggjøre mål og innhold i de enkelte fora

• Årsplan/oversikt for 
• Møter/fora/dialog 
• Høringer norsk – nordisk – europeisk. Med linker til ENTSOe nettsider

• Enkel samleoversikt over utviklingstiltakene
• Med kontaktpersoner og kontaktinfo (PE/PL, S&K), formål, linker til sentrale dokumenter 

• Oversikt med kontaktpersoner (inkl S&K) for fagområder i systemdrift

• Egne nettsider for utvalgte viktige utviklingstiltak
• Med mer informasjon om prosjektet, - formål, status, møter, milepæler
• Herunder også om prøveordninger/piloter

• Egen nettside for implementering av network codes.
• Enkel oversikt (må avklares nærmere)
• Linker til ENTSO-E nettsider

Nettsiden www.statnett.no skal bli ny. På plass 2. halvår 2018. Informasjon legges derfor ut iht
gjeldende struktur på nettsiden. Noe informasjon vil være aktuelt å avvente til ny nettside 
kommer på plass.
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http://www.statnett.no/


3. Hensiktsmessige faste fora og andre møteplasser

- Oversikt med tydelige formål og innhold

• Statnett arrangerer mange fora/møter, og ønsker å sikre at disse 
oppleves som nyttige for bransjen 
• Vi ønsker en evaluering av eksisterende fora / møteplasser

• Ønsker tilbakemelding fra bransjeorganisasjonene/aktørene på
• Hvilke fora/møteplasser som vurderes som svært nyttig
• Om noen fora like gjerne kan utgå
• Om noe savnes
• Innhold og opplegg i ulike fora/møteplasser

• Statnett ønsker også bidrag fra bransjen mht
• Innspill til opplegg og tema på fora på forespørsel i planleggingen
• Bidrag / innlegg fra aktørene 
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4. Involvere bransjen i konkrete utviklingstiltak

• Eksterne arbeids-/referansegrupper etableres for store / viktige prosjekter. 
• Avklare hvilke prosjekter i samarbeid med bransjen. F.eks:

• FCR og inertia (har allerede en ekstern referansegruppe)
• Finere tidsoppløsning (har allerede en ekstern referansegruppe)
• Nytt balanseringskonsept
• CCM – Capasity Calculation Methology
• Europeiske plattformer for systemtjenester, - MARI og PICASSO
• Retningslinjer fos
• Veileder for implementering av tilknytningskoder

• Forventninger må avklares og spilleregler må etableres
• Forventningsavklaringer og formaliteter må avklares innledningsvis i arbeidet
• Formaliteter avklares: Roller, bidrag, forpliktelser, frekvens på møter, kostnader etc

• Tydeliggjøre hvem som er representert (selskap, bransjeorganisasjon), forpliktelser og mandat  
• Avklare plan og hva som bør diskuteres og avklares med aktørene til hvilken tid

• Bransjeforeninger og aktører bidrar med konkrete og strukturerte innspill basert på egne erfaringer og 
kunnskap, herunder input til vurderinger av samfunnsøkonomi

• Bransjeforeninger og aktører bidrar med konkrete løsningsforslag på utfordringer som adresseres

• Bransjeforeningene sørger aktivt for å innhente og videreformidle informasjon i egen bransjeorganisasjon

Fremtiden er elektrisk



5. Legge til rette for innspill fra bransjen på 

høringer, - norsk, nordisk, europeisk, ulike 

fagområder

• Egen nettside for høringer som i dag. 

• Supplere med oversikt over høringer kommende år (jf pkt 3)

• Med kontaktpersoner i Statnett, tidspunkt for høringsmøter, linker

• Arrangere høringsmøter der dette vurderes som hensiktsmessig

• Automatisk varsling til aktørene (må avvente ny funksjonalitet på 
nettsiden)

• Linker til ENTSO-e nettsider 

• Linker til relevante dokumenter

• Oversikt over Statnetts posisjoner ift EU-regelverk, - Statnetts 
høringssvar legges på nettsiden
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6. Utarbeide og informere om konkret 

implementeringsplan for det nærmeste året

Fremtiden er elektrisk

• SMUP og tiltaksplaner kommuniserer utviklingstiltak for kommende 5-
års periode. Plan på et mer overordnet nivå
• Tiltaksplan oppdateres ca halvårlig

• Det vil være nyttig å supplere med en mer konkret implementeringsplan for 
det nærmeste året. IKT implementering og andre endringer
• Oppdateres halvårlig
• Informasjon i halvårlige ISB-møter og andre fora
• Informasjon på www.statnett.no

• Det er naturlig å se denne planen i sammenheng med de halvårlige ISB-
møtene (IKT-gruppe for systemtjenester og balanseansvaret) som 
systemansvarlig arrangerer vår og høst



7. Statnett er tilgjengelig for dialog

• Tilgjengelighet
• Vi vil være tilgjengelige for dialog over telefon eller evt stille i møter på områder 

vi har ansvar for (innen visse grenser)

• Vi vil kunne delta i andres fora på forespørsel (innen visse grenser)

• Generell kundekontakt eller saker som berører flere enheter henvises til 
kundekontaktene i S&K. 

• Innspill fra bransjen
• Vi behandler alle eksterne innspill seriøst, og vurdere hvordan innspillene kan 

være til nytte. Vi videreformidler internt der det er relevant, og gir melding til 
avsender hvem som har saken

• Innspill besvares innen rimelig tid.  

Fremtiden er elektrisk



3. 

Status/evaluering og videre utvikling 

av samarbeidet

- for innspill og diskusjon

Fremtiden er elektrisk



Status / evaluering av samarbeidet og 

videre utvikling, jf tiltak for videreutvikling

- for innspill og diskusjon

• Informasjon

• Dialog

• Involvering

• Andre?

Fremtiden er elektrisk

1. Dialogforum

2. Mer og bedre informasjon via nettsiden

3. Hensiktsmessige faste fora og andre møteplasser

4. Sterkere involvering av bransjen i utviklingstiltak 
Ad-hoc baserte referanse- og arbeidsgrupper

5. Legge til rette for innspill fra bransjen på høringer

6. Utarbeide en mer konkret implementeringsplan for det 
nærmeste året

7. Være tilgjengelig for dialog



Status forbedringstiltak 
- Statnetts vurdering som utgangspunkt for diskusjon

1. Etablere dialogforum med bransjen – Implementeres nå 

2. Mer og bedre informasjon via nettsiden – Tiltak er gjennomført. Løpende forbedringer 

3. Hensiktsmessige faste fora og andre møteplasser
• Er gjennomgått og justert bla. basert på innspill fra bransjen. Konkret forslag foreligger 

4. Sterkere involvering av bransjen i utviklingstiltak 
Ad-hoc baserte referanse- og arbeidsgrupper 

• Er gjennomgått og justert bla. basert på innspill fra bransjen. Konkret forslag foreligger for 2018

5. Legge til rette for innspill fra bransjen på høringer – Tiltak er gjennomført / implementert.

6. Utarbeide en mer konkret implementeringsplan for det nærmeste året – Foreslås ila 2018

7. Være tilgjengelig for dialog

Fremtiden er elektrisk



2. Mer og bedre informasjon via nettsiden

Statnetts vil lansere ny nettside. 
• Større endringer vil gjøres først når ny nettside teknisk sett 

er på plass
• Løser utfordringer med varslinger

Fremtiden er elektrisk

Ny informasjon på nettsiden:
• Ny side "Dialog og samarbeid med bransjen"

• Årshjul og oversikt over arrangementer m/årshjul
• Dialogforum med bransjen
• Systemoperatørforum
• Forum for systemtjenester
• ISB – IKT-gruppe for systemtjenester og balanseansvaret

• Dialog og samarbeid med bransjen

• Flere sentrale utviklingstiltak vil få egen sider under Utvikling 
av kraftsystemet, f.eks

• Revisjon av veileder for funksjonskrav i kraftsystemet ( underveis)
• Utvikling av kraftsystemet

• Høringer
• Oversikt over Network codes høringer er lagt ut. 
• Alle høringer legges ut løpende

• Høringer og konsultasjoner

• Oversikt over kontaktinfo – under utvikling (vurderes)

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-bransjen/
http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Utvikling-av-kraftsystemet/
http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/


Årshjul faste fora 

Statnett 

systemdrift 

Systemoperatørforum

Forum for systemtjenester

Avregningskonferansen

Regionale kundemøter Statnett

Årshjul for faste fora systemdrift- og markedsutvikling

Dialog systemdrift / systemdrifts- og markedsutvikling

Dialog avregning

Dialog i regionale kundemøter i Statnett regi

ISB IKT-gruppe

ISB IKT-gruppe

Driftstekniske møter

Kundeforum balanseavregning Kundeforum balanseavregning

Kundeforum balanseavregning

Se også nærmere informasjon om arrangementer her:

Oversikt arrangementer i regi av system- og avregningsansvarlig

3. Faste fora og andre møteplasser

http://www.statnett.no/Global/Arrangementer 2018 - til nettsiden.pdf


3. Struktur – dialog i regi av system- og avregningsansvarlig

Fremtiden er elektrisk

Faste årlig større 

arrangementer

Ad-hoc 

referansegrupper
begrenset deltakelse

Fagmøter  

etter behov

Systemoperatørforum
(Ett årlig møte)

Forum for 

systemtjenester
(Ett årlig møte)

TSO/DSO forum 
(Besluttet videreført)

Fagmøter           
• Om europeiske 

høringer

• Høringsmøter ved 

endring av praksis

• Faglige tema som 

ikke dekkes andre 

stederDriftstekniske møter
(Årlig møte i nord og sør) 

Avregnings-

konferansen*
(Ett årlig møte)

Faste mindre fora 
begrenset deltakelse

Norsk Ediel

ekspertgruppe*
(6 møter/år)

ISB IKT-gruppe 
(2 møter/år)

NY: Nasjonal veileder 

for funksjonskrav

Finere tidsoppløsning 

og balansering
(Eksisterende gruppe for finere 

tidsoppløsning utvides)

NY: Flytbasert

NY: Retningslinjer?

3. Faste fora og andre møteplasser

EU-forordninger
• Markedskoder

• Driftskoder

Kundeforum 

balanseavregning*
(3 møter/år)



3. Hensiktsmessige faste fora og andre møteplasser

• Vi skal sikre at arrangementer/fora oppleves som nyttige for bransjen og Statnett. 

• Antall møteplasser avgrenses til et hensiktsmessig antall og størrelse og tilpasses endringer i behov 
over tid. Statnett tilstreber å få frem god oversikt over fora og møter gjennom årshjul og årsplan
• Vurderes jevnlig, - diskuteres for kommende år i Dialogforum

• De større faste arrangementene FFS og Systemoperatørforum beholdes. 
• Mer strategisk og overordnet fokus i Systemoperatørforum.
• Forum for systemtjenester primært fokus på systemtjenester, inkl betaling. 

• Temadag erstattes av fagmøter mer spisset for spesifikke områder etter behov. Ses i sammenheng 
med referansegrupper. 

• Bidrag fra bransjen i arrangementer
• Innspill til opplegg og tema på fora på forespørsel i planleggingen (som før)
• Bidrag / innlegg fra aktørene 

• Referansegrupper på aktuelle områder vurderes ut fra behov og innspill fra bransjen. 

• Fagmøter arrangeres ved behov
• Eksisterende fora for EU-forordninger vurderes ift behov. Vil i stor grad dekket i referansegrupper for ulike områder.  
• Møter ifm høringer tilbys der det er relevante tema for aktørene. 

Fremtiden er elektrisk

3. Faste fora og andre møteplasser



4. Involvere bransjen i utviklingstiltak -

Ad-hoc baserte referansegrupper

• Formål
• Øke bransjens involvering i konkrete utviklingsprosjekter for å sikre effektive løsninger og en effektiv 

implementering av tiltaksplanen i SMUP hos Statnett og aktørene 

• Mandat og formaliteter avklares ved oppstart av referansegruppe
• Mandat med tydelige målsettinger, ansvar og bidrag, forpliktelser
• Avklare forventninger og spilleregler, roller, møtefrekvens, kostnader, referater

• Statnett leder gruppene 
• Sørge for å avklare mandat, forventninger etc
• Sørge for en plan for hva som skal diskuteres og avklares med aktørene til hvilken tid
• Forbereder møtene med agenda og sørger for underlag til møtene, inkl bidrag fra eksterne. Referat fra møtene
• Legge til rette for involvering og konkrete bidrag fra deltakerne

• Deltakere skal
• Bidra med konkrete og strukturerte innspill basert på egne erfaringer og kunnskap, 

herunder teknisk, markedsmessig, økonomisk inkl input til vurderinger av samfunnsøkonomi
• Bidra med konkrete løsningsforslag på utfordringer som adresseres
• Sørge aktivt for å innhente og videreformidle informasjon i egen organisasjon
• Sørge for forankring i egen bedrift og bransjeorganisasjon 

Fremtiden er elektrisk



5. Legge til rette for innspill fra bransjen på høringer

• Informasjon legges på på Statnetts nettsiden om alle høringer, 
høringsdokumenter/linker og kontaktpersoner
• Nytt europeisk regelverk (NC)
• Endringer av praksis
• Høringer og konsultasjoner

• Vi gjennomfører møter med bransjen om høringer knyttet til europeisk 
regelverk der dette vurderes som relevant
• Alltid vurdere om høringsmøte skal arrangeres
• Informere om / invitere til høringsmøter – via bransjeorganisasjonene og nettsiden

• Gjennomføre høringsmøter med bransjen ved nye løsninger / endringer av 
praksis
• Utgangspunktet er at høringsmøter skal gjennomføres
• Informere om / invitere til høringsmøter – via bransjeorganisasjonene og nettsiden

Fremtiden er elektrisk

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/


6. Utarbeide implementeringsplan

- for innspill

• Hvorfor en slik plan?
• Forutsigbarhet for aktørene

• Sikre innspill fra en større del av aktørene (i dag skjer dette 

gjennom ISB og andre møtearenaer/kanaler)

• Hva skal planen inneholde
• Endringer som berører aktørenes IKT-systemer

• Kan videreutvikles til å omfatte endringer som berører 

aktørenes rutiner/arbeidsprosesser evt andre ting

Fremtiden er elektrisk



6. Utarbeide av implementeringsplan

- for innspill 

• Hvordan skal planen se ut / oppløsning for å gi verdi

• Tidshorisont på planen
• Implementeringsplanen er tenkt å ha en tidshorisont på 1-2 år

• Halvårlig oppdatering
Fremtiden er elektrisk



4. 

Plan for dialog og samarbeid i 

2018 – for innspill og diskusjon

Fremtiden er elektrisk



Informasjonsdeling

• På nettsiden
• Oversikt over arrangementer, fora og møter
• Informasjon om utviklingstiltak

• Inkl underlag og referater fra referansegrupper
• Publisere implementeringsplan
• Linker til relevante nettsider 

• I ulike fora - inkl referansegrupper og webinar
• Statnett informerer om utviklingen
• Innspill fra bransjen til agenda
• Innspill og bidrag fra bransjen bl.a. med innlegg

• Statnett ønsker at bransjen bidrar med å videreformidle
• Invitasjoner til ulike fora – Sikre riktig og god deltakelse i fora 
• Informasjon til bransjen

• Statnett er tilgjengelig for dialog og spørsmål

Fremtiden er elektrisk



Involvering i Referansegrupper
• Etablere og videreføre referansegrupper

• TSO-DSO pilot for avtaler
• Tidligere samarbeidsforum TSO-DSO ønsker at samarbeidet videreføres. Form og opplegg for dette vurderes, men 

har ikke landet. Ses i sammenheng med andre initiativ. Statnett vil komme tilbake på dette. 

• Nasjonal veileder for funksjonskrav – referansegruppe etableres nå
• Bransjeorganisasjonene er forespurt om deltakere
• Nettside er etablert

• Finere tidsoppløsning og balansering
• Statnett ønsker en felles referansegruppe for Finere tidsoppløsning og Balansering. Videreutvikle tidligere 

referansegruppe for Finere tidsoppløsning
• Tiltakene er svært tett koblet og har mange avhengigheter. Tett koblet også i nordisk samarbeid og internt
• Effektivt for både Statnett, og sannsynligvis også for bransjen
• Revurdere deltakere i referansegruppen?

• Er en nettside for Finere tidsoppløsning. Vil bli etablert egen side for Balansering.

• Kapasitetsfastsettelse / Flytbasert: 
• Bransjen har ytret ønske om en nasjonal referansegruppe, i tillegg til på nordisk nivå.
• Statnett er i utgangspunktet positiv til dette. Men det er behov for en tydeliggjøring av forventninger, formål og 

opplegg for hva referansegruppen skal gjøre og hvordan den skal jobbe. Vurderes derfor nærmere over sommeren.

• Tilpasning til ny fos – Retningslinjer
• Statnetts vurdering er at det ikke er mulig med referansegruppe i første trinn pga av svært korte frister fra NVE. 

Høringsperiode juli-september. Vurderer høringsmøte ifm dette.
• Gitt at fristene fra NVE tillater ønsker Statnett referansegruppe for neste trinn. 
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Plan for arrangementer / møter i 2018

Se også oversendt regneark med kommentarer

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Større åpne arrangementer

Systemoperatørforum 5.6.

Forum for Systemtjenester 30-31.10

Avregningskonferansen 20-21-9.

Driftsteknisk møte Nord 6-7.2.

Driftsteknisk møte Sør

Faste mindre fora

ISB IKT-gruppe 21.3. 25.10.

Kundeforum balanseavregning 5.4. 19.9.

Norsk Ediel ekspertgruppe 20.3. 23.5. 19.9.

Referansegrupper utviklingstiltak

FCR Vurderes

TSO/DSO - piloter / avtaler 26.1. 14.2. Videre løp etter samarbeidsforum er under vurdering. 

Nasjonal veileder for funkjsonskrav Referansegruppemøter hver 2.-3. måned i 2018. Datoer er ikke satt.

Finere tidsoppløsning og balansering 26.4. uke 23 22.8. Vurderes

Flytbasert markedskobling Oppstart

Fagmøter ifm høringer 

Metodikk for spesialregulering og mothamdel 19.1.

Europeiske markedsplattformer Picasso og MARI. 26-27.3.

Nasjonale vilkår for balansetjenester Vurderes

Retningslinjer - Tilpasning til endringer i fos. 1. runde Vurderes

Harmoniserte regler for ubalanseavregning Vurderes

System Operation Guideline (SOA) - FCR

System Operation Guideline (SOA) - Blokkavtale Vurderes

Balancing Workshop ENTSO-E (MARI, Picasso, pricing) 20-21.6.

Andre fagmøter

Europeisk forodning - Markedskodene 8.2.

Europeisk forodning - Driftskodene

Fast Frequency Reserves (FFR) 28.2.

Temadag 4.4.

Roller og aggregering i reservemarkedene 09.05.

Nordisk møte om aggregering og fleksibilitet

Dialogforum 16.5.

7.6.



5. Videre oppfølging og neste møte
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Videre oppfølging

• Dialogmøte med bransjen 16. mai
• Avklare mandat og plan for 2018 

• Gjennomføre planen for dialog og samarbeid for 2018
• Planlegge og iverksette referansegrupper
• Gjennomføre ulike fora og møter iht plan
• Utarbeide implementeringsplan for IKT-utvikling for 1-2 år

• Informasjon legges ut løpende på Statnetts nettside 

• Nytt møte i dialogforum primo 2019
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6.  Eventuelt
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