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Nr. Dagsorden Ansvar 

1. 2017 Godkjenning av agenda (5 min) 

Agenda godkjent. 

Alle 

2. 2017 Temadager 6. og 7. april (5 min) 

Statnett orienterte om de kommende temadagene.  

Statnett 

3. 2017 Rammer for utvikling av systemdrifts- og markedsløsninger (10 min) 

Statnett viste til at de anser pilotprosjekter som et viktig steg i å 

videreutvikle systemdrifts- og markedsløsninger, og at det er viktig å ha 

rom for å benytte seg av dette. 

NVE viste til at de ønsker pilotprosjekter velkommen. Samtidig presiserte 

NVE at det er nødvendig å avklare at pilotprosjektene er innenfor 

gjeldende regelverk. Videre bør pilotprosjekter evalueres og resultatene av 

evalueringen offentliggjøres. NVE viste videre til at dersom pilotene 

innebærer endring i Statnetts praktisering av systemansvaret, så må 

relevante aktører informeres om dette etter normale prosedyrer. 

Alle 

4. 2017 SMUP – prosess (10 min) 

Både NUP og SMUP vil publiseres i oktober. Innen den tid vil bransjen 

konsulteres. I tillegg til den norske versjonen av SMUP planlegges også 

en kortversjon på engelsk. 

Statnett 
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5. 2017 Status prosjekter i tiltaksplan og SMUP (20 min) 

Statnett orienterte kort om status på prosjektene i tiltaksplanen og i 

SMUP. 

Statnett 

6. 2017 Finere tidsoppløsning (35 min) 

Statnett viser til at finere tidsoppløsning (på 15 minutters nivå) vil kunne 

redusere de strukturelle ubalansene og legge til rette for såkalt 

kontinuerlig ramping. Dette vil være positivt, særlig med tanke på 

utnyttelsen av de to kommende nye utenlandsforbindelsene. 

Entso-E (all TSOs) vil komme med forslag om prising av kapasitet in 

intradag iht. CACM GL. Prising av kapasitet kan gjøres i form av 

auksjoner. Statnett viser til at valg av åpningstid for intradag og mulighet 

for auksjoner er viktig for å innføre kontinuerlig ramping. 

Statnett viser til at de nordiske TSOene arbeider for å oppnå en enighet 

om innføring av finere tidsoppløsning. Det vil være en fordel med felles 

innføring i hele Norden. 

Statnett 

7. 2017 RSC (30 min) 

Statnett orienterte om status for RSC. Det nordiske RSC-kontoret (NRSC) 

skal fra 1. desember 2017 være i operative drift. Kontoret skal fungere 

som en støtte for den nordiske systemdriften, mens TSO-ene er ansvarlig 

for forsyningssikkerheten i sitt tilhørende nett. Arbeidet er 

ressurskrevende, og det er nå sendt to medarbeidere fra hver TSO til 

kontoret i København. 

NRSC skal utføre fem definerte oppgaver; lage en nordisk CGM, 

koordinere sikkerhetsanalyser, koordinere kapasitetsfastsettelsen i elspot- 

og intradagmarkedene, analysere effekttilstrekkeligheten på kort- og 

halvlang sikt og koordinere utkoblinger. Kontoret skal fungere som 

støttefunksjon til de nordiske TSOene, samt utveksle data mot Europa. 

Statnett 

8. 2017 Eventuelt (5 min) Alle 


