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Norsk forening for energiøkonomi og den norske avdelingen av IEEE Power & Energy og inviterer 

til seminar om 
 

Network Codes og Guidelines 
Status og utfordringer for norsk kraftforsyning 

 
Fredag 4. september 2015, kl 1200-1500 

Statnett, møterom Smestad, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo 
 
Møteleder: 
Gerard Doorman, Statnett/NTNU 
 

1200 Lunsj 
 
1245 Velkommen 
 Gerard Doorman, Statnett/NTNU 

1255 Network Codes: bakgrunn og formål 
 Ove Flataker, NVE 

1325 Kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering 
 Statnett 

1355 Pause 

1410 Utfordringer for kraftprodusenter 
 Håkon Egeland, Statkraft  

1440 Konsekvenser for nettselskap 
 Kjell Sand, NTNU 

1510 Diskusjon 

1530 Slutt
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Informasjon 
Seminaret er gratis for medlemmer av IEEE/NAEE (se under for mer om medlemskap). For andre 
er deltakeravgiften NOK 500. 
 
Påmelding til jorgen@ecgroup.no, innen mandag 31. august. Deltakeravgiften settes inn på 
kontonr. 0531 13 10390, merkes ”Seminar 4. september”. 
 
Adkomst 
Statnett ligger 3 minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon, som kan nås med linje 3 til Storo eller 
linje 4 eller 6, Ringen. Alternativt er det flere bussforbindelser. Det er også parkeringshus i 
nærheten. 
 
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) er en internasjonal non-profit organisasjon 
som fremmer de fleste former for teknologi relatert til elektroteknikk. IEEE har omtrent 375000 
medlemmer i 150 land. Power & Energy Society er den delen av IEEE som er involvert i elkraft og 
energi. IEEE PES' mål er å være ledende i spredning av vitenskapelig informasjon om elkraft og 
energi. Den norske avdelingen bidrar til dette målet ved å organisere møter om aktuelle tema 
innenfor området. 
 
Medlemskap i IEEE koster 189 USD i året, og ordnes via IEEE's websider 
http://www.ieee-pes.org/membership  
 
Eventuelle spørsmål rettes til leder Gerard Doorman, gerard.doorman@statnett.no 
 
 
NAEE  
Medlemskap i NAEE gir automatisk medlemskap i IAEE internasjonalt, et nettverk av eksperter 
innenfor det energiøkonomiske fagfeltet. Dette gir medlemmene gratis tilsendelse av 
artikkelsamlingen Energy Journal og gratis tilgang til tidsskriftet Economics of Energy & 
Environmental Policy, samt tilsendelse av en årlig oppdatering av IAEEs internasjonale 
medlemsregister, Membership Directory, med navn, adresser, e-mail og telefonnummer til alle 
medlemmene. Gjennom medlemskapet får en også invitasjon til fagmøter arrangert av NAEE og 
rabatt på IAEEs internasjonale konferanser. Se www.naee.no. 
 
Medlemskap i NAEE koster kr 900,- for ordinære medlemmer og kr 400,- for studenter. 
Medlemskontingenten betales til kontonummer 
 0531 13 10390 
 NAEE v/ Henning Wahlquist 
 
Vennligst vær nøye med at det tydelig fremgår hvem innbetalingen gjelder for, samt tilhørende  
bedrift/institusjon.  


