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...................................................... 
 

 
 
 
Saksliste 
 

# Sak Ansvarlig 
1. Pilotene – status og planer 

Mørenett (Peter W Kirkebø), DSO-Fosen (Hilmar Cato Fredriksen) og 
Agder (Kristoffer Sletten) orienterte om status og planer for pilotene. 
Underlag vedlagt. Pilotene har allerede tilført både Statnett og selskapene 
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som deltar en økt forståelse for behov for verktøy og data for sikrere og mer 
effektiv drift i det regionale distribusjonsnettet.  
 
I tillegg ble følgende tema diskutert: 
 
Nøytralitet: I forbindelse med pilotene som involverer driftssentraler med 
delte funksjoner, har NVE bedt om at nøytralitet avklares før pilot 
igangsettes. Statnett har hatt dialog med nettselskapene og NVE om dette. 
Valgte piloter kan igangsettes som planlagt, men hensynet til deling og bruk 
av informasjon må håndteres spesifikt i gjennomføringsavtalen. Det er også 
en forutsetning at både Statnett og deltagende selskap dokumenterer 
spesielt godt vurderinger og aksjoner som innebærer endring i 
produksjonsplaner gjennom overhopp av bud eller spesialregulering. Selv 
om det er greit å gjennomføre piloter med nye systemdriftsoppgaver for 
disse sentralene, så er det Statnetts inntrykk at sentraler som skal utføre 
systemdriftsoppgaver og motta data som kan være markedssensitiv, på sikt 
kan underlegges strengere krav til nøytralitet, som må avklares 
 
Tilgang til data for å utføre analyser og vurderinger. Deling av 
produksjonsplaner er forventet å tilføre DSOene som deltar i pilotene ny 
kunnskap for å vurdere driftsforholdene i nettet kommende døgn. Samtidig 
er det endringer i last og produksjonsforhold gjennom driftsdøgnet, som er 
viktige for driften, som ikke fremkommer i produksjonsplanene. Utvikling av 
prognoser, basert på maskinlæring, og bruk av disse i analyser og som 
underlag for utveksling av informasjon mellom TSO/DSO forventes å bli et 
mer aktuelt tema fremover. Statnett ønsker derfor å se om erfaringer og 
tester gjennomført av DSO-Fosen gjennom FoU prosjektet Kognigrid kan 
danne utgangspunkt for videre utvikling av beslutningsunderlag og 
datautveksling mellom dette geografiske området og Statnett. 
 
Samarbeidsforumet vil være løsningsorientert når det gjelder avklaring av 
nøytralitet og håndtering av produksjonsplaner. 
 
Evaluering av pilotene. Som diskutert i møte i Samarbeidsforum 
31.10.2018 vil Statnett hente inn ekstern aktør for å gjennomføre evaluering 
av pilotene. Statnett vil diskutere anbud og evalueringskriterier videre med 
EnergiNorge.  
 

2. EnergiNorges DSO-arbeid 
EnergiNorge gjennomgikk hovedpunktene fra rapporten de publiserte i 
desember. Foiler vedlagt.  
 

EN 

3. Europeisk regulering – innhold SO GL 
Statnett gjennomgikk hovedpunkter knyttet til TSO/DSO fra gjennomgang 
og sammenligning mellom dagens fos og EUs forordning om systemdrift 
(foiler vedlagt). Gjennomgangen er gjort på oppdrag fra NVE. Hele 
oversendelsen til NVE ble oversendt medlemmer i Samarbeidsforum i 
desember.  
 

Statnett 

4. Mandat 
Utkast til mandat ble diskutert. Følgende innspill skal inkluderes i oppdatert 
mandat: 

Statnett 
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-Samarbeidsforum skal ha fokus på praktiske løsninger og utfordringer vel 
så mye som strategiske diskusjoner. 
-Lokale distribusjonsnett må også inngå som tema. 
-Mandatet bør også si noe om driverne for opprettelsen av fora og diskusjon 
om DSO-rollen. 
-NVE er ønsket inn i forumet. 
 
Samarbeidsforum ble enige om at oppdatert utkast til mandat sendes til 
godkjenning blant medlemmene på e-post etter møtet.  
  

5. Møteplan 
Forslag til møtetidspunkt i desember må endres grunnet kollisjon med 
nettkonferansen. Statnett kommer tilbake med ny dato for desember-møte.  
 
Neste møtedatoer: 9.mai og 17.september.   
 

Statnett 

 
 
Aksjonspunkter 
 

# Aksjon Hvem Når 
1. Invitere NVE til samarbeidsforum Statnett Innen 15.2 

2. Gjennomgang og tilbakemelding på nytt utkast til mandat Alle  15.3.2019 

3. Godkjenne referat Alle  15.3.2019 

 
 
 


