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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDARGERÐ
Fundur:
Fundartími:
Fundarstaður:
Fundarefni:

84. fundur Starfshóps um rekstrartruflanir.
Miðvikudagur 28. janúar 2004, kl. 13:00-14:30
Landsvirkjun, Bústaðavegi
1)
Hlutverk hópsins og viðræður við OS.
2)
Gögn ársins 2003.
3)
Gæði raforku.
4)
Ákvörðun um stuðla.
5)
Breytingar á skráningu.
6)
Skráning annarra veitna.
7)
Skýrsla Orkustofnunar um truflanir.
8)
Önnur mál.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Á fundinn mættu:
START:

Verkfræðistofan Afl:
Landsvirkjun:
Orkustofnun:

1)

Nils Gústavsson
Kristín Haralda Cecilsdóttir
Jakob Ólafsson
Steingrímur Jónsson
Gunnar Haukur Gunnarsson
Rúnar Svavar Svvavarsson
Ólafur Pálsson
Jón Vilhjálmsson
Nils Gústavsson
Ívar Þorsteinsson

NG bauð Ívar velkominn á fundinn. ÍÞ fór yfir nokkarar glærur varðandi
hlutverk Orkustofnunar hvað varðar gæði raforku og afhendingaröryggi.
Hann sagði að Orkustofnun í samvinnu við Samorku hefði skipað vinnuhóp
til að fjalla um þessi mál. Orkuver eiga að skrá trufflanir þó svo að það sé
ekki hlutverk Orkustofnunar að fylgjast með þeim. NG spurði hvenær
hópurinn mundi skila frá sér niðurstöðum. ÍÞ sagði að það yrði valla fyrr en
undir næstu áramót. NG þakkaði þá Ívari fyrir komuna og vék hann af
fundi.
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2)

NG sagði að gögn LV yrðu væntanlega tilbúin í næstu viku. GHG sagðist
ekki vera byrjaður að skrá sísðasta ár. JV ætlar að send ahonum nýja útgáfu
af skráningarforritinu. SJ sagði að skráningin gengi vel hjá Rarik og yrði
fundur með skráningaraðilum um miðjan febrúar. KHC sagði að skráningin
gengi vel og mundi skila af sér í 3. viku febrúar. JÓ sagði að vandamál með
skráningarforrit á nýrri “Terminal Server” tölvu hefði tafið fyrir skráningu.

3)

NG sagði að gott væri að fá athugasemdir varðandi töflurnar um gæði
raforku. Nils mun senda jV athugasemdir varðandi dreifinguna. Töflurnar
verða lagaðar út frá athugasemdum og síðan sendar vinnuhópi
Orkustofnunar.

4)

Nokkur umræða varð um stuðla og þá sérstaklega þar sem afltölur eru
notaðar. GHG enti á að betra gæti verið að nota meðalafl en hámarksafl.
Einnig var nefnt að stóriðjan valdi erfiðleikum í stuðlunum. Ákveðið var að
taka stóriðju út úr SRA stuðlinum.

5)

JV sagði að ný útgáfa af skráningarforritinu yrði tilbúin fljótlega.

6)

Varðandi skráningu smærri veitna sem ekki eru að nota kerfi hópsins var
talað um að Orkustofnun þyrfti að taka á þeim þætti.

7)

ÓP sagðist hafa fengið gögnin um trufflanir en ekki væri farið að vinna úr
þeim. Ekki væri búið að ákveða hver mundi vinna úr gögnunum.

Fleira ekki gert. Næsti fundur ákveðinn 21. apríl.

Jón Vilhjálmsson

