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Agenda

• Prosess for innføring av 15min avregningsperiode

• Konsepthøring fra RME

• Plan for innføring av 15min i Elhub

• Plan for innføring av 15min i eSett

• Å planlegge seg i balanse per kvarter

• Spørsmål

Fremtiden er elektrisk



Prosess for 15 min avregningsperiode
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Hvorfor 15 minutters avregningsperiode?

• Den europeiske forordningen for balansering (EB GL):
• Artikkel 53.1 sier at alle TSOer må gå over til 15 minutters 

avregningsperiode innen 18. desember 2020
• Artikkel 62 sier at en TSO kan søke unntak fra kravet i 53.1 og at dette må 

gjøres senest 6 måneder før 18. desember 2020
• EB GL er ikke tatt inn i norsk rett ennå slik at Statnett skal ikke søke unntak. 

Likevel følger vi fremdriften til de andre tre nordiske TSOene da vi har felles  
balanseavregning og balansemarked i Norden.

Fremtiden er elektrisk

Nordis kost-
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Fremtiden er elektrisk
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eSett 

 XBID 

Tidsplan:
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Høring knyttet til arbeid med søknad om unntak
• Statnett gjennomførte en kort høring samtidig med de andre nordiske 

TSOene knyttet til arbeidet med søknad om unntak for kravet i EB GL 
artikkel 53.1

• Vi fikk svar fra Statkraft, Hafslund E-CO og Skagerak Energi og 
forventer fra Norsk Hydro

• Et unntak fra kravet om 15 min avregningsperiode innebærer reduserte 
handelsmuligheter på nye europeiske plattformer

• Det er bekymring for at europeiske standardprodukter ikke passer norske 
høykvalitetsprodukter

• Enkelte av høringsinnstansene stilte spørsmål ved om mindre nettselskap, 
leverandører og produsenter ville være klare til 2. kvartal 2023

• Corona-pandemien fører til noe forsinkelse da operativ drift må prioriteres, 
men ikke noe som får konsekvenser for innføring i 2. kvartal 2023

Fremtiden er elektrisk
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KONSEPTHØRING FRA RME
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Konsepthøring om innføring av 15 minutters 
tidsoppløsning i balanseavregningen

• RME sendte modell for innføring av 15 minutters 
balanseavregning på høring den 14.april

• Høringsfrist 15.august 2020

• Konspethøring nå – forslag til detaljerte forskriftsendringer 
kommer senere



• Åpen informasjon / Public information

Konsepthøring om innføring av 15 minutters 
tidsoppløsning i balanseavregningen

• Det foreslås en plikt for nettselskapene til å kunne innhente og 
oversende måleverdier med en registeringsfrekvens per 15 
minutter for målepunkt tilknyttet:

• all innmating (produksjon), unntatt plusskunder
• alt uttak i høyspenningsanlegg (>1000V)
• all utveksling mellom nettområder, inkludert utveksling mot utlandet

• Det foreslås en mulighet for nettselskapene til å kunne innhente 
og oversende måleverdier med

• Lavspenningsanlegg (< 1000V) for næringskunder som er 
sluttbrukere (inkludert næringskunder som er plusskunder)
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Konsepthøring om innføring av 15 minutters 
tidsoppløsning i balanseavregningen

Skissert tidsplan:

• Målere etablert med støtte for 15min måling senest 1.juli 2022

• Nettselskapene skal starte å oversende måleverdier med en 
tidsoppløsning per 15 minutter til Elhub senest seks måneder før 
balanseavregningen endres til 15 minutter.

• En overgang til 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen 
innen andre kvartal 2023.
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15-min i Elhub
28.04.2020

Audun Matre Meinich
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Bakgrunn

• I Electricity Balancing Guideline (EBGL) er det spesifisert at alle EU-land skal gå over til 
15-min balanseavregning

• Som en del av et felles nordisk kraftmarked er det gjennom Nordic Balancing Model 
(NBM) foreslått at de nordiske landene skal avregnes på 15 minutter fra Q2 2023

• Nødvendige forskriftsendringer er nå ute på høring
• Spesielt relevant for Elhub:

• All produksjon skal rapporteres på 15 minutter
• Plusskunder kan muligens få unntak

• All utveksling skal rapporteres på 15 minutter
• Forbruk med tilkobling på over 1000 V skal rapporteres på 15 minutter
• Næringskunder skal kunne rapportere på 15 minutter
• Småforbrukere skal fortsatt rapportere timesverdier
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Bakgrunn

• Elhub må begynne utviklingen før reguleringene blir ferdig for å rekke fristen i 2023
• NVE (RME) har sagt at så lenge hele bransjen er enige om løsning er det lite sannsynlig 

at de vil overprøve dette
• Elhub har designet et løsningsforslag som er vi helst vil starte å arbeide med i løpet av 

Q2 2020
• Funksjonell løsning må forankres i følgende fora:

• Avregningsansvarlig (Statnett)
• Brukerforum
• Bransjerådet
• Elhubstyret
• NVE (RME)
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Måleverdier
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Måleverdirapportering i dag

• Kun timesverdier på forbruk og produksjon kan avregnes. 
• Reaktiv effekt kan distribueres gjennom Elhub
• Elhub støtter mottak og distribuering av 15-min verdier i dag, men beregningene støtter 

ikke en blanding av 60-min og 15-min.
• Periodevolum brukes til å regne ut endelige profilerte timesverdier for profilavregnede 

punkter (FPC) og til å estimere periodevolum ved leverandørbytter 
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Rapportering av måleverdier

• Det er legges opp til 2 faser av 
rapportering for netteierne

• Overgangsfasen: Netteierne begynner å flytte 
produksjon, utvekslingspunkter og stor-
forbruk over på 15-min. Balanseavregningen 
gjøres fortsatt på timesbasis

• 15-min avregning: Netteierne rapporterer all 
utveksling, produksjon og storforbruk på 15-
min. Balanseavregningen gjøres på 15-min

Test-
rapportering Overgangsfasen 15-min 

oppløsning

15-min sertifisering 15-min avregning
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Grunnlag for 
balanseavregningen
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Grunnlag for Balanseavregning og avviksoppgjør

• I overgangsperioden
• Grunnlaget for balanseavregning regnes ut 

med timesoppløsning
• Alle 15-min verdier vil aggregeres til 

timesverdier
• Avviksoppgjøret skjer med timesoppløsning

• Med 15-min avregning
• Grunnlaget for balanseavregning regnes ut 

med 15-min verdier
• Timesverdier for forbrukspunkter vil 

profileres til 15-min verdier
• Timesverdier for plusskunder vil deles flatt til 

15-min verdier hvis plusskunder får unntak i 
reguleringene

• Avviksoppgjøret gjøres med  15-min 
oppløsning
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I overgangsperioden

Grunnlag for Balanseavregning (Timesoppløsning)

Aggregering til 
timesoppløsning

15-min forbruk

15-min produksjon

15-min utveksling

Timesoppløsning

Timesverdi forbruk

Timesverdi 
utveksling

Timesverdi 
produksjon
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15-min avregning

Grunnlag for Balanseavregning
(15-min oppløsning)

15-min oppløsning

15-min forbruk

15-min produksjon

15-min utveksling

Profilering til 15-
minutterTimesverdi forbruk

Timesverdi/4

Timesverdi 
utveksling 
(Subnett)

Timesverdi 
produksjon 

(plusskunder)
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Grunnlag for balanseavregning med 15-min avregning 

• Profileringen av forbruk vil skje i to steg 
med en profil

• Dagens profilavregnede målepunkt kalles 
fremdeles: Profilavregnede målepunkt

• Ny profilering fra timesverdier til 
15-minverdier kalles: 60-15 profilering

• Timesavlest produksjon for plusskunder 
vil ikke bli profilert men delt på 4, hvis det 
åpnes for dette

• Smart nettapsutregning vil sørge for at 
alle forbruksverdier alltid er positive (ved 
ubalanse i nettet vil nettapet settes 
negativt)
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Profilering av forbruksverdier – Ny 60-15 profilering

• Først vil alle 15-min verdier aggregeres
• Produksjon, utveksling, forbruk, eventuelt 

timesavlest produksjon/4

• Så vil preliminært nettap regnes ut
• JIP er som før = 

Innmating - nettap - 15-min avlest forbruk. 
• Timesverdiene vil bli fordelt i henhold til 

JIPen
• Vi må introdusere 6 desimaler for å sørge for at 

det ikke blir avrundingsfeil

• 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟15 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇60∗𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
∑𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
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Profilering av forbruksverdier – profilavregnede målepunkt 

• Det volumet som er igjen etter at alle 
timesavleste punkter er profilert kaller vi 
Umålt Forbruk (UMF)

• UMF vil ha samme profil som JIP
• Smart nettapsutregning vil justere nettapet

slik at det alltid er plass til UMF

• 15-min for profilavregnede punkter blir: 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑟𝑟15 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ⋅ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐸𝐸

∑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

• Estimert årsforbruk (EÅF) forklares 
senere
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Ny funksjonalitet 
og forbedringer
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Estimert årsforbruk

• Estimert årsforbruk er en potensiell ytelsesutfordring for Elhub, og ikke alle netteiere er like 
flinke til å oppdatere 

• Elhub vil lage en jobb som beregner årsforbruk
• Beregnet årsforbruk er en sum av siste års forbruk
• Netteierne vil sette et antatt årsforbruk for nye målepunkt, eller overskrive det beregnede 

årsforbruket ved å sende inn antatt årsforbruk
• Elhub vil beregne årsforbruk for alle målepunkt med avregnede kanaler

• Utveksling
• Profilforbruk
• Timesforbruk
• Produksjon
• Osv

• Den verdien, beregnet eller antatt, som benyttes i videre beregninger kaller vi estimert 
årsforbruk, EÅF
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Nye valideringsregler

• Med høyere kompleksitet i grunnlaget for balanseavregning må vi oppdatere 
valideringsregler

• Flere nye valideringsregler
• Veldig mye estimert forbruk/produksjon/utveksling
• Stor endring i forbruk
• Stor endring i profilert forbruk
• Stor endring i netto innmating

• Valideringsreglene vil være konfigurerbare per nettområde
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Fordeler ved valgt løsning

• Overgangsfasen gir anledning til gradvis innføring der nettselskapene 
kan legge inn 15 min målepunkt over tid. Unngår "big bang" og 
utfordringen med det

• 60-15 profilering med JIP gir alle aktørene insentiv til å handle seg i 
balanse i intradagmarkedet (15 min). Selv for de som ikke har kunder 
med 15 min oppløsning

• 60-15 profilering med JIP gir korrekte balanser på 15 min med korrekte 
korreksjonsoppgjør (annen type profilering vil gi residualer som må 
dekkes gjennom regulering)

• 60-15 profilering med JIP vil vesentlig redusere behovet for at alt annet 
forbruk skal rapporteres på 15 min

• Andre målepunkt kan fases over til 15 min senere (f.eks. som krav som 
følge av fleksibilitet, aggregator og plusskunder).

• Nye valideringsregler vil gi økt datakvalitet

• Beregning av årsforbruk i Elhub vil gi forutsigbarhet
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15min.  Rapportering til 
eSett

15min. 
måleverdierElhub
Markedstest

og verifisering

Markedstest
og 

verifisering
Elhub Utvikling og 

testing

Avhengig av NVE forskrift

eMeter Utvikling og 
testing

Elhub's EBGL 15min. prosjekt er et delprosjekt under det 
nordiske programmet Nordic Balancing Model (NBM)
Sist oppdatert tidslinje er som følgende: To faser
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Implementering av 
15min avregning i 
esett
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Åpen informasjon / Public information

• Avregningssystemet til eSett må tilpasses for å håndtere kvartersavregning
• Harmonisert innføring i Norden, Q2 2023
• Go-live of 15 min ISP vil skje på begynnelsen (mandag) av en avregningsuke

(f.eks. 1.5.2023 00:00 CET)
• Filformater vil konverteres til å bli kompatible med 15min oppløsning

?

15-min avregning
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Åpen informasjon / Public information

• Balanseavregningen (eSett) mottar alle data med kvartersoppløsning
• Enkelte data er faktiske handler eller målerverdier per kvarter, mens andre data potensielt 

beregnes ut ifra timesverdien

• Alle beregninger gjøres med kvartersoppløsning
• Rapportering til BRP med kvartersoppløsning (filer og datapakker)
• Online service vil kunne vise 15 min data og aggregeringer per time
• Strukturdata vil fremdeles være døgnbasert
• Gate closure for bilaterale handler 45min før hvert kvarter

15-min avregning
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Å PLANLEGGE SEG I BALANSE
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Å planlegge seg i balanse

• Kjøp i døgnmarkedet gir en flat timeprofil
• Aktørene må handle seg i balanse via bilateral 

handel eller intradag-handel
• Profileringen i Elhub gjør at alle må handle seg i 

balanse per 15min, også for forbruket som kun er 
timesmålt

• Spesielt i morgen- og kveldstimer vil dette føre 
til 15 minutters ubalanser

• Ubalansekostnader, selv om man er i 
timebalanse
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15 MIN HANDEL I 
ENERGIMARKEDENE
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Intradag
• Felles intradagplattform (XBID / SIDC) 

ble satt i drift i juni 2018

• Har vært en betydelig økning i 
intradaghandel de siste to årene

• Handelsplattformen er utviklet for og 
testet for 15 min produkter

• Forventes at 15 min handel i norske 
budområder blir mulig fra samme 
tidspunkt 15 min balanseavregning 
starter
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Intradag-auksjoner
• TSOene og kraftbørsene har satt i gang et prosjekt med å implementere 

ID-auksjoner

• Målet er at dette skal kunne implementeres fra januar 2023

• Auksjoner vil finne sted kl.15 og 22 D-1 og kl. 10 D

• Kravene fra NRAene er at det skal kunne handles med 15min produkter 
fra oppstart                                                                                                                 
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15 min i SDAC (Single Day Ahead Coupling)

• EUs Clean Energy Package (CEP) stiller krav om at alle land skal tilby 
handel i 15min i spotmarkedet innen 01.01.21

• CEP gir mulighet for medlemslandene å søke om utsettelse til 01.01.25

• Algoritmen (Euphemia) har ikke kapasitet til å håndtere 15min handel 
før ytelsen øker vesentlig.
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SPØRSMÅL
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