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Referent: 

Audun Hagland 

Bangsund 
 

 

 

Referat 
 

Styremøte i The Norwegian Smartgrid Centre 

Dato: 03.02.2022 

Sted: Microsoft teams 

Tid: 10:00 – 12:00 

 

Til stede fra 

Styret: 

Mona Askmann, Norgesnett 

Ingvild Bakken, Hafslund Eco 

Kenneth Brandsås, Tensio 

Eilert Bjerkan, Volue 

Knut Samdal, Sintef Energi 

Anders Granum, Statnett 

Kjetil Kleiva, ABB 

Anngjerd Pleym, NTNU (vikar for Ingelin Steinsland) 

Mona Tunestveit Skår, BKK Nett 

Trond Lein, Siemens Energy 

Sigurd Kvistad, Elvia 

Torbjørn Olsen, Statkraft 

Frank Eliassen, UiO 

Håvard Grøtan Nilsen, NTE 

Forfall  

Styret: 

Victoria Fearnley Landmark, Enfo 

 

Besøkende:  

Til stede 

senteradministrasjon: 

Jun Elin Wiik  

Christina Wolan 

Audun Hagland Bangsund 

 

Forfall 

senteradministrasjon: 

Stian Jørgensen 

Til stede 

observatører: 

Monica Berner, Enova 

Khanh Tuan Le, Forskningsrådet 

 

Forfall observatører: Bjørnar Fladen, NVE 

Referent: Audun Hagland Bangsund 

 

Sak 1/22 Godkjenning av saksliste - B 

Vedtak: 

Styret godkjente sakslisten uten endringer 

 

Sak 2/22 Godkjenning av referat fra forrige styremøte - B  



  2 av 4 

 

  
Dato: 

03.02.2022 

Referent: 

Audun Hagland 

Bangsund 
 

 

Vedtak: 

Styret godkjente referatet uten endringer 

Sak 3/22 Årsrapport – disposisjon – D/B 

Styret ga uttrykk for at strukturen ser bra ut. De ser fram til å 

bidra når årsrapportens førsteutkast er ferdig. Styret foreslo at 

deler av rapporten kan brukes på andre arenaer som f.eks. en 

artikkel i EuroPower for å skape oppmerksomhet rundt 

senterets aktiviteter.   

Vedtak: 

Styret godkjente disposisjonen uten endringer. 

Administrasjonen 

Sak 4/22 Prioritering av strategisk prosjekter – B 

Administrasjonen foreslo følgende prioritering av strategiske 

prosjekter 2022: 

1. Initiere og delta i pilot og demoaktiviteter nasjonalt og 

internasjonalt 

o IDE og SmartKraft. 

o Utvikle nytt, stort, tverrfaglig demoprosjekt.  

2. Videreutvikling av Smartgridkonferansen og de andre 

møteplassene for å identifisere forskningsbehov og dele 

resultater fra forskning og innovasjon. 

o Smartgridkonferansen. 

o Andre møteplasser. 

3. Videreutvikle Demo Norge som nettverks- og 

kunnskapsplattform. 

o Forbedring av nettsiden. 

o Inkludere SmartKraft. 

Vedtak: 

Styret støtter prioriteringen presentert av administrasjonen. 

Administrasjonen 

Sak 5/22 Oppfølging av medlemmer – D/B 

Styret diskuterte fordeler med å være medlem i 

Smartgridsenteret. Styret hadde mange innspill til momenter 

som kan benyttes i henvendelser til nye medlemmer.  

Vedtak: 

Administrasjonen lager et sammendrag av 

diskusjonen/innspillene fra styremøtet, og presenterer det for 

styret på styremøtet 24.03. 

Administrasjonen 

Sak 6/22 Status nytt stort demo-prosjekt – O/D 

Anders Granum presenterte arbeidet som er gjort av komiteen, 

og en pilot som BKK og Statnett har laget en 

Anders Granum 
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konseptvalgutredning for. De ønsker å gjennomføre flere 

piloter hvor man tester ut løsninger og teknologier som ikke er 

en del av dagens verktøykasse. (Se Vedlegg: Sak 6-22 Referat 

fra komitemøte – Nytt, stort demoprosjekt). Prosjektet har kort 

ledetid (maks 2 år) og Statnett/BKK skal presentere 

konseptvalgutredningen 1. april.  

Styret stilte seg positiv til dette prosjektet. Noe av det som er 

spennende med prosjektet er omfanget og samarbeidet som 

kreves mellom de ulike aktører (nettselskapene, leverandører 

osv.). Mange gode innspill kom fram under diskusjonen, bl.a. 

om det var mulig å vinkle det slik at man får inkludert flere 

nettnivåer (regionalnett/distribusjonsnett). 

Det ble stilt spørsmål til eierskap for de ulike komponentene i 

nettet (batterier, hydrogen etc.). Dette er en problemstilling det 

er viktig å ta stilling til. For selve pilotene er det mulig å søke 

eierskap-dispensasjon. 

Vedtak: 

Styret ber komiteen jobbe videre med Statnett/BKK prosjektet. 

Sak 7/22 Fagansvarlig nett – B 

Administrasjonen la fram et forslag til avtale for fagansvarlig 

nett, utarbeidet i samarbeid med NTNU (Vedlegg: Sak 7-22 

Avtale fagansvarlig nett). Styret mente denne avtalen ikke var 

detaljert nok og at arbeidsoppgavene burde spesifiseres 

nærmere.  

Vedtak: 

Styret besluttet at administrasjonen tilpasser avtalen til styrets 

innspill. Nytt forslag presenteres på neste styremøte den 24.03. 

Jun Elin Wiik, 

Anngjerd Pleym 

Sak 8/22 Informasjonssaker – O 

1. Fagseminar – årsmøte: Vedlegg: Sak 8-22 Referat fra 

komitemøte - Fagseminar på årsmøte 

Eilert Bjerkan presenterte arbeidet i komiteen for fagseminaret 

på årsmøtet.  

Institutt for elkraftteknikk ved NTNU stilte seg tilgjengelig for 

fagseminaret. SINTEF Energi kunne også stille ved behov. 

https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/hva-i-all-verden-skjer-

med-kraftmarkedet/ 

https://www.tu.no/artikler/slik-endte-vi-med-17-stromlinjer-til-

utlandet/516484 

1. Deltagelse i FlexObs, muntlig orienteering 

Eilert Bjerkan, 

Christina Wolan 

https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/hva-i-all-verden-skjer-med-kraftmarkedet/
https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/hva-i-all-verden-skjer-med-kraftmarkedet/
https://www.tu.no/artikler/slik-endte-vi-med-17-stromlinjer-til-utlandet/516484
https://www.tu.no/artikler/slik-endte-vi-med-17-stromlinjer-til-utlandet/516484
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Christina Wolan presenterte senterets deltakelse i FlexOps. 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering.  

Sak 9/22 Skriftlige orienteringssaker – O 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering.   

 

Sak 10/22 Eventuelt 

Det ble diskutert mulighet for opptak av styremøtene. Enten for 

å legge ut, eller for eget bruk/referatskriving.  

Det ble også diskutert om referatene kan deles med 

medlemmene etter styremøtene.  

Vedtak: 

Styret besluttet at det ikke skal gjøres opptak av styremøtene, 

men at referatene fra styremøtene kan deles med medlemmene 

etter de har blitt godkjent av styret.  

Info 

Sak 11/22 Dato for neste styremøte 

Neste styremøte er 24.03, kl 10-14 på Teams. 

 

 


