
Referansegruppemøte Balansering og 
Finere tidsoppløsning 

Oslo, 06.03.2019



• Få presentert og diskutert hvilke praktiske utfordringer 
vi ser nå for Statnett og bransjen

• Få NordPools perspektiv på fremtidige endringer i 
markedene

• Generell info om fremdrift mm i Statnetts prosjekter
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Formål med møtet denne gang



• 10:00-10:10 Velkommen/dagens agenda (Anders)

• 10:10-10:40  Siste utvikling i europeiske metoder for balansering (Martha Marie)

• 10:40-11:50  Tidsplan for innføring av finere tidsoppløsning og ny balanseringsmodell + nordisk 
bransjeinvolvering samt aksjonspunkter fra forrige møte (Lars Olav/Olga Ingrid/Anders)

• 11:50-12:20  Nødvendige endringer på Statnetts Landssentral som følge av Finere 
tidsoppløsning (Hallstein)

• 12:20-12:50  Lunsj

• 12:50-13:10  Statnetts prosjekt for utskifting av målere (Stefan)

• 13:10-13:50  Status interne prosjekter for finere tidsoppløsning hos bransjedeltagerne

• Statkraft, Agder Energi, Hydro, Eco, 

• 13:50-14:00  Kaffe

• 14:00-15:00  NordPool – finere tidsoppløsning i markedene (Jan Rönnback)

• Marknaderna som helhet, best estimate nu, DA, ID resolutioner, auktioner

• Gate closing times i förhållande till 15 minuters produkterna

• Rapportering till eSett och marknadsaktörer

• Nord Pool plan för testfaser, miljöer o.s.v.
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Agenda



Deltagere                         Deltagere Statnett
• Hydro: Inger Kristin Holm
• E-Co: Geir Jevnaker
• Statkraft: Aslak Mæland
• Agder Energi: Øystein Bosdal Andreassen
• Energi Norge: Anders Sivertsgård
• Norsk Olje & Gass: Bjørn Harald 

Martinsen
• Energi Salg Norge: Espen Fjeld (forfall)
• Distrikts Energi: Arvid Bekjorden 

NordPool: Jan Rönnback og Geir 
Dvergastein
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Hele dagen
• Anders Moe

På deler av møtet
• Marthe Marie Øberg
• Stefan Ring
• Lars Olav Fosse
• Hallstein Mæland
• Gerard Doorman
• Olga Ingrid Steinsholt
• Kristian Bernseter
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Aksjonspunkter fra forrige møte:
Aksjonspunkter
Sjekke om kravet om å levere hele volumet i day ahead
gjelder også når man får en ID auksjon
Statnett Asap



• Vår jurist har ikke funnet noen hjemmel for et slikt krav

• Dessuten:
• OTC handel er fullt lovlig

• Det er lov å fisjonere ut et kraftverk og holde dette unna SPOT
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I utgangspunktet ikke et krav at all 
produksjon må innmeldes i SPOT, fordi….



• Det er implisitt i forbudet mot markedsmanipulasjon og (for enkelte aktører) evt i den alminnelige 
konkurranserettens forbud mot misbruk av dominerende stilling. Dette trekkes frem i ACER Guidance til
REMIT, section 6.4.2:

• "Actions undertaken by persons that artificially cause prices to be at a level not justified by market
forces of supply and demand, including actual availability of production, storage or transportation
capacity, and demand (‘physical withholding’): This is for example the practice where a market
participant decides not to offer on the market all the available production, storage or transportation
capacity, without justification and with the intention to shift the market price to higher levels, eg. not 
offering on the market, without justification, a power plant whose marginal cost is lower than the spot 
prices, misusing infrastructure, transmission capacities, etc., that would result in abnormal high prices."

• Det finnes en sak der Iberdrola med hjemmel i REMIT ble bøtelagt av spanske 
konkurransemyndigheter for å ha holdt tilbake produksjon. Men det var ikke tilbakeholdelsen alene, 
men forsettet og effekten på prisdannelsen (nemlig at de da fikk opp markedsprisene slik at andre 
generatorer i porteføljen med høyere marginalpris ble lønnsomme) som var avgjørende. 
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Men, det er ikke lov med prismanipulasjon



• Det kommer an på

• Statnett vurderer å ta opp problemstillingen med NVE
• Saken ligger hos juridisk avdeling hos oss – ikke helt landet om vi skal bruke tid 

på dette
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Så svaret er:



Implementering av 15 
min avregning og Ny 
Balanseringsmodell
Referansegruppemøte

Oslo, 06.03.2019



• Basert på estimater fra våre IT-leverandører har det vist seg 
nødvendig å gjøre noen justeringer i opprinnelig plan for å nå 
15 minutters avregningsperiode innen desember 2020.

• Dette har også vært på agendaen til de nordiske CEOene:
• The CEOs emphazised that the deadline to implement 15 min ISP 

must be met as we have now promised this to the market. 
Consequently, they asked for a Plan B for the IT-solutions so that
the deadline will be met in time.

• En egen gruppe med representanter fra sentralene, 
markedsdesign og IT utvikler nå et forslag til en plan B.
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Finere tidsoppløsning og Ny 
Balanseringsmodell



• Utgangspunktet er at 15 min avregning, 15 min intradag 
handel og 15 min mFRR marked etableres samtidig. 
Dersom driftssikkerhetshensyn krever det, er det noen 
restriksjoner på 15 min handel bransjen kan leve med i 
en kort overgangsfase?

• Hva vil konsekvensen være av å operere med samme 
ubalansepris per kvarter i en kort overgangsperiode?
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Spørsmål til bransjen



All TSO proposals, 
Electricity Balancing Guideline
Referansegruppemøte finere tidsoppløsning og balansering

Nydalen, 06.03.2019



1. Article 20.1 Proposal for implementation framework for European mFRR Platform 

2. Article 21.1 Proposal for implementation framework for European aFRR Platform 

3. Article 29.3 Proposal for Activation Purposes 

4. Article 30.1 Proposal for pricing method for all products 

5. Article 50.1 Proposal for TSO-TSO settlement of intended exchanges of energy 

6. Article 52.2 Proposal for harmonisation of certain features of imbalance calculation & pricing
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All TSO proposals under EBGL med frist 
18.12.18
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Hva skjer nå?

TSOene 
leverer forslag 

18.12.18

NRAene fatter 
beslutning om 

forslagene

Forslaget 
godkjennes

TSOene må 
utarbeide nytt 

forslag

Forslaget må 
behandles av 

ACER

<6m <2m

<2m

<2m

<6m

Forslaget 
implementeres

aFRR-plattform <30 m
mFRR-plattform <30 m
Ubalanseavregning 18.12.2020



Tema (farge indikerer konfliktnivå) Forslag i implementasjonsrammeverket

Full activation time = 12.5 minutter
Artikkel 7

Aktørene skal kunne respondere 100% innen 12,5 min etter 
mottatt signal fra TSO.

Krav til forberedelsestid og ramp mot 
Balancing service provider Artikkel 7

Nasjonalt regelverk gjelder

Utilgjengeliggjøring av bud for 
systembegrensninger Artikkel 9

Kontinuerlig oppdatering av budtilgjengelighet tillates

Gate closure time 
- Balancing service provider artikkel 8
- TSO Artikkel 9

BSP GCT: 25 min i forslaget
TSO GCT: 10 min for ATC og behov, 12 min for bud til CMOL. 
Fristen er satt ulik siden CMOL må opprettes av AOFen.

Udelbart aktiveringsvolum artikkel 7 Udelbare bud tillates.
Maks. volum kan begrenses nasjonalt.

HVDC ekskludert for direkte aktivering artikkel 
4

Tatt til etterretning av styringskomitéen til MARI.
Direkte aktiveringer innenfor Norden ansees som en mulighet.

Counter activation Artikkel 11, ED ch. 3.3.1
(Aktivering av bud i begge retninger der dette 
er mer økonomisk effektivt enn å nette 
ubalansene)

Counter activation tillates i mFRR-plattformen uten kompliserte 
regler for praksis.
Ordningen skal evalueres hvert år.

Interconnector controllability Artikkel 3
(En form for system constraint activation
purposes)

TSOer kan sette tillatt "flytvindu" på overføringsgrenser. 
Optimaliseringen kjøres én gang til med ekstra 
systemrestriksjoner, og nye bud velges.

1. Hovedinnhold forslag om implementasjonsrammeverk for mFRR



Tema 
(farge indikerer konfliktnivå)

Forslag i implementasjonsrammeverket

Control demand/control request
Artikkel 11 

Control demand – plattformen velger ikke hvilke bud 
TSOen aktiverer direkte, men indirekte

Full Activation Time = 7.5 minutter (->5) 
Artikkel 7, ED ch. 5.1.3

7,5 minutter fra oppstart og til 2025. Deretter 5 min

Gate closure time 
- Balancing service provider artikkel 8
- TSO Artikkel 9

BSP GCT: 25 min i IF
TSO GCT: 10 min

Kobling mellom plattformer: markering av 
tilgjengelige bud Artikkel 9

TSO kan markere til enhver tid bud som utilgjengelige. 

Balancing energy price period (BEPP)
NB: Inngår ikke i aFRR IF, men 
prisingsforslaget.

Prisen settes per kontrollsyklus, dvs. ca. for hver
periode på 4 sekunder – control cycle BEPP.

Counter activation
(Maksimal mulig netting) artikkel 11, ED ch. 
5.5

Ikke tillatt.
Ordningen skal evalueres hvert år.

2. Hovedinnhold forslag om implementeasjonsrammeverk for aFRR



• Forslaget skiller mellom aktiveringer til balanseringsformål eller for 
system constraints

• NRA mente høringsforslaget var for grovt, og system constraints er derfor 
videre spesifisert i mange underkategorier – spenning, flyt, 
kortslutningsytelse, dynamisk stabilitet, sikre tilgang på reserver

• MARI skal aktivere både for balansering og system constraints
• Siden prisingen er forskjellig må algoritmen fastslå hvilke bud som 

aktiveres for hva – algoritmen kjøres to ganger; med og uten ekstra 
begrensninger

• Intensjon at andel balansering er vesentlig størst, fremgår ikke tydelig av IF 
regler

• PICASSO vil kun benyttes til balansering
• TSOene skal publisere data når de aktiverer for system constraints

Fremtiden er elektrisk

3: Forslag til Activation purposes for 
mFRR- og aFRR-plattformene



Tema (farge indikerer konfliktnivå) Forslag for MARI Forslag for PICASSO

Prising av balanseenergi
(artikkel 3)

Cross-border marginal price Cross-border marginal price

Prising av bud aktivert for system constraints purposes
(artikkel 8)

Bud aktivert som følge av system 
constraint og har en høyere pris 
enn CBMP betales etter Pay-as-
bid

-

Tilleggsprisregel i MARI  (og TERRE)
Regler for hvilken pris som skal gjelde når algoritmen ikke 
finner priskryss.
ED ch.4.3

Price indeterminancy rule: 
midtpris.

Tilleggsprisregel i Picasso
AOFen vurderer budslisten for hver syklus, men tar ikke 
hensyn til rampingprofilen. Prisen som settes av AOFen kan 
derfor være lavere/høyere enn den aktørene som aktiveres 
har bydd. ED 6.3

Bud som er aktivert med en høyere pris enn 
CBMP satt av AOFen betales etter Pay-as-
bid. 

Balancing Energy 
Pricing Period (BEPP)
Artikkel 5,6,7

Prisen settes per kvarter, 15 min
(artikkel 6)

Prisen settes per kontrollsyklus, dvs. ca. for 
hver periode på 4 sekunder – control cycle
BEPP. (artikkel 7)

Prising av overføringskapasitet
(Artikkel 9)

Prisforskjell per grense Prisforskjell per grense

Spesifikke produkter
(artikkel 3)

Samme pris som for standardproduktene (XBMP bestemt i MARI, Picasso eller 
TERRE) eller PAB. Annen prissetting kan foreslås i nasjonalt forslag om spesifikke 
produkter (Artikkel 26 i EGBL )

4. Forslag om prising av balanseringsenergi 



Tema 
(farge indikerer konfliktnivå)

Forslag for MARI Forslag for PICASSO

Balanseringsvolum 
Artikkel 4

Definert av AOF per grense Definert av AOF per grense

Balancing congestion income
distribution
Artikkel 8

Fordeling per grense /samme 
metodikk som i CID etter CACM

Fordeling per grense /samme 
metodikk som i CID etter CACM

Settlement av volum for system 
constraints purposes 
Artikkel 6

Forholdsmessig fordeling av 
ekstrakostnad til TSOen(e) som ber 
om aktivering for system constraints

Settlement pga ulike priser i et 
uncongested area
Artikkel 9

Lik fordeling av påfølgende "rent" 
mellom deltagende TSOer per 
plattform

Settlement netting i PICASSO (og 
"no counter activations")
Artikkel 5

Samme settlement som 
aktivering
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5. Forslag om TSO-TSO avregning av "intended exchange"



• Endringer fra dagens ubalanseavregning 
• Én-pris, 15 min avregning
• Én ubalansepris, flere priser på balanseenergi (produkter)
• Oppgjør med tilbyder av reserver (BSP) skilles fra oppgjør med balanseansvarlig (BRP)
• Harmonisering av hovedkomponentene som kan inngå i beregningen av ubalanseprisen

• Vurdering av forslaget: Forslaget gir betydelig og tilstrekkelig nasjonalt handlingsrom, 
eksempelvis:

• Beregning av ubalansepris – kun begrenset av max/min relevante markedspriser i 
balansemarkedet

• Åpning for å søke nasjonal regulator om å anvende ekstra priskomponent i knapphetssituasjoner
• Mulighet for å fortsette med to-pris systemet under gitte kriterier

• Vi må være forberedt på at ytterligere harmonisering og detaljering vil bli krevd for å få 
godkjenning
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6. Forslag om Imbalance Settlement harmonisation



• Ambisiøs plan
• Usikker hvordan vi skal håndtere interne flaskehalser i 

nettet ved aktiveringer, eks. spesifikke produkter
• Behov for stegvis implementering hvor vi har muligheter 

til å ta beslutninger basert på erfaringen vi vinner 
underveis

• Samarbeidsform mellom TSOene fortsatt under 
diskusjon (entities)
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Generelt



• Frist 18.12.2019
• Art. 25.2 Standard products - balancing capacity

• Art. 40 Cross zonal capacity allocation method – co-optimisation

• Det er planlagt høringer i regi av ENTSO-E i juni-august
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Øvrige All TSO-forslag 2019



Endringer/behov på
Landssentralen

Location, date



• The current balancing model is not frequency based. Operators must implicitly consider ACE 
today, even in a common mFRR market with netting between areas.

• The current balancing model is strained, and should not be regarded as a reference for what is 
optimal or acceptable.

• Market time unit (MTU) shifts are challenging, not only because of large shifts in the 
synchronous area balance.

• While reducing operational issues with hour shifts and structural imbalances, 15 minute 
resolution in energy trade will intensify other problems with the current balancing model.

• Increasing the number of operators would not help.

• Introducing the Norwegian smoothing model in other countries would challenge operational 
control, as current common support systems do not display 15 minute information for mFRR.

Location, dateThe future is electric 24

Key messages



• The current balancing model is not frequency based.

• Operators have to consider congestions between bidding zones exactly as MACE is planned to do, only 
based on experience rather than algorithm. (MACE 2019 = Manual ACE?)

• Establishing the MRAs (mutually regulated areas) without decision support is one of the most challenging 
tasks. This implies making a flow- and balance prognosis for expected bottlenecks, as well as deciding how 
much mFRR can be activated in each MRA. In short: how much needs to be activated, and where should 
and could it be activated.
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• The current balancing model is strained, and should not be regarded as a reference for what is 
optimal or acceptable.

• Very limited operator support for balancing and bottleneck management is the main issue.

• Other issues include:

• Increasing stochastic imbalances (>3000 MW)

• Inadequate locational obligations for reserves

• Ineffective bid request procedures for mFRR

• Occasionally very long activation times for mFRR

• aFRR very limited in both time and volume

• Severe structural imbalances around hour shifts
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• Market time unit (MTU) shifts are challenging, not only because of large shifts in the 
synchronous area balance.

• While HTR will lead to smaller amplitudes for each MTU shift, the number of shifts is a problem in itself.

• Each MTU (market time unit) shift causes a reshuffling of MRAs, MRA balances, local bottlenecks and 
MOLs. In today's hourly balancing model this can also occur during the hour, but then as a gradual change 
rather than a leap.

• Lack of operator support regularly causes both overloads and unused capacity (i.e. non-optimal resource 
utilization). Establishing a good balance after a change in MRAs can take several hours.

• With a manual process a stable period between MTU shifts is necessary to correct mistakes from the 
previous shift, as well as for establishing a reference for the next shift.
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• 15 minute resolution in energy trade will intensify many of the problems with the current 
balancing model.

• Shorter time available for making manual assessments. At the same time the amount of information that 
needs to be assessed is increased.

• No room for making corrections between MTUs. Mistakes must be merged into the prognosis for the next 
MTU.

• No stable period between MTUs that can act as reference.

• Improved operator support becomes critical.
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• - Will increasing the number of operators help?

• Not within the current balancing concept. Finding a new operator process that gives an efficient distribution 
of responsibility and work load while also providing acceptable results will most likely require a completely 
different balancing concept.

• The current regime requires one operator to be in charge and have a complete overview of all bottlenecks 
and balances simultaneously. This knowledge must stretch from one MTU to the next. Several operators in 
parallel will either lead to operator shift changes each quarter or operators starting on scratch each quarter.

• Incorporating a new operator process with necessary development, testing and training would take at least 
as long as introducing NBM. The result in respect of quality would be highly uncertain.
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• - Norway already have quarterly production schedules and mFRR bids. Why is it such an issue 
to introduce this in the rest of the Nordic areas?

• NOIS MOL is set up for hourly mFRR bids. Information on restrictions intra-hour is not visible.

• Statnett operators have to manually communicate the actual volumes to SvK operators before deciding on 
activations. This process would be very time consuming if all four countries were to follow the Norwegian 
model.

• It is likely that a lack of control of what is actually available for mFRR at any given time would be the result. 
This could become challenging in normal operations and critical in a power shortage situation.
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Utskiftning av kWh-
målere
Stefan Ring, prosjektleder

Oslo, 6. mars 2019



Effektmål

• kWh-målere eid av Statnett SF ikke skal være en begrensende 
faktor for utviklingen av fremtidens kraftmarkedet etter utgangen av 
år 2019.

• Økte inntekter og besparelser i regulerkraftmarkedet, både i Norge 
og ved ramping av utlandsforbindelser.

Resultatmål (for å bidra til oppnåelse av effektmål)
• Statnetts kWh-målere skal i løpet av 2019 ha funksjonalitet for 15-

minuttersoppløsning samt måling av aktiv og reaktiv effekt.
• Statnetts kWh-målere skal i løpet av 2019 være tilknyttet IP-basert 

kommunikasjon.
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Prosjektmål – hvorfor skifte ut målerne?



• Prosjektomfang
• Nettverk opprettes
• Målere skiftes ut, konfigureres og idriftsettes
• Nye målere tilknyttes prioritert kraft
• Målere verifiseres av autorisert 3. part
• kVAr-målere og "døde komponenter" demonteres

• Status
• 335 målere fordelt på 64 stasjoner er skiftet ut
• 58 målere fordelt på 15 stasjoner gjenstår å skifte ut
• 22 målere er demontert
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Prosjektomfang og status



• Nettverk
• Nettverk har blitt etablert i forkant av målerutskiftning.
• I hovedsak har egen personell stått for arbeidet. 
• Ved behov har eksisterende rammeavtaler for eksternt bistand blitt 

benyttet.
• Materiell og utstyr har blitt kjøpt inn på eksisterende rammeavtaler.

• Målerutskiftning
• En leverandør har hatt oppdraget for prosjektering, anskaffelse, 

installasjon/utskiftning og verifikasjon av målere.
• Statnetts rammeavtale for kWh-målere har blitt tiltransportert leverandøren.
• Leverandøren har brukt en underleverandør for selve målerinstallasjonen.
• Leverandøren har kontrahert en autorisert 3. part for verifisering av 

målerne.
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Gjennomføring



• Øvrig
• Statnetts driftspersonell har stått for lokal sikkerhetsopplæring, 

ledsagelse i stasjonene samt vært LfS ved utkoblinger.

• Enkelte stasjonsgrupper har selve stått for målerutskiftning. 

• ABB og Siemens bistår med å rentegne "som utført 
dokumentasjon".
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Gjennomføring, forts.



Utkoblinger

• Målerutskiftning har normalt blitt 
gjort uten utkobling.

• Unntaket er målere i avganger 
med doble strømtransformatorer. 
Her har strømkretser som 
tidligere har vært sammenkoblet 
blitt splittet.
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• Mye koordinering og mange grensesnitt
• Utskiftning av kWh-målere i Statnetts samtlige 14 stasjonsgrupper
• En leverandør med to underleverandører
• ABB og Siemens
• Andre prosjekter

• Geografisk spredning av Statnetts stasjoner
• Krevende å utbedre feil, sjekke opp ting etc.

• Omfang av utskiftningsbehov under endring
• Kjøp og salg av anlegg som følge av 3. elmarkedspakke
• Andre prosjekter som skifter ut kontrollanlegg og målere
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Utfordringer?
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Spørsmål?



Arbeid med impl av 15 min – status hos 
bransjeaktørene

Oslo, 06.03.2019
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Finere tidsoppløsning

Inger Kristin Holm

Statnett, 6. mars 2019



Avregning

• Omstilling av kommunikasjons-, 
datalagrings- og 
databehandlingskapasiteter

• Vi trenger å endre konfigurering på innsamling og 
tidsserier i Pomax, samt avregning, men dette er 
håndterbart

• Oppgradering av målere
• Produksjonsmålere, utveksling med Statnett er i rute

• Omfang av tiltak på forbrukssiden er avhengig av hvilke 
grenser som settes – avventer forskrift fra NVE. Vi 
planlegger å starte et prosjekt for å skaffe oversikt over 
status for alle målere og identifisere nødvendige tiltak, 
med sikte på å ha dette ferdig i løpet av året. Vi antar at 
vi rekker fristen Q4-2020.
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Markeder

• Vi er i implementeringsfase av et 
program for å levere RK-bud til Statnett 
på kvarter, og regner med at dette skal 
være implementert i løpet av mars.

• Vi er i gang med et prosjekt som skal 
automatisere sending av systemdata til 
Statnett ved forandringer i forpliktelse. 
Planlagt å være på plass i Q4 19. Ved 
finere tidsoppløsning må slike manuelle 
prosesser automatiseres.

• Intradag 15 min må på plass så vi har 
mulighet for å handle oss i balanse.

• Produksjonsplaner ligger allerede i Fifty
web på 15 min.
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Oppfølging fra Statnett

• Vi er generelt fornøyd med informasjon fra 
Statnett

• Det er viktig at Statnett informerer om 
endringene som kommer og tidsfrister i flere 
fora, og gjerne bidra til å løfte tema høyt på 
agendaen i selskaper/bransjer

• Hvis mulig, synliggjøre omfang gjennom 
konkrete eksempler på tiltak

• Hvis mulig bør Statnett  «pushe» NVE til å 
sende forskrifter på høring så tidlig som 
mulig

• Kontinuerlig proaktiv dialog med bransjen for 
å bli informert om utfordringer som dukker 
opp underveis, og hvis mulig være fleksibel 
mht implementaringsplan.
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Oslo

20190306

Market aspects on finer 
time resolution



Nord Pool status

54

� Intraday has been ready for 15 minute resolution functionally since 
years

� Already operating 15 minute intraday markets in DE, NL, BE, FR, AT
� API available for trading 15 minute intraday
� Performance needs to reviewed based on assumptions with regards 

to expected load
� Not only trading platforms but the full end-to-end processes
� How to the markets are setup will create need for different 

functionality and trading frequency
� Uncertainty related to legal obligations following CEP
� Considering when there is a need for test environment with 15 

minute products as support for market participants to develop their 
trading automation

� Looking into further automation need for market participants between 
different markets



– need to align from a market 
perspective
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15 minute ISP

Increase of (commercial)
cross-border capacity“One balance”

Imbalance settlement

Increase of renewable 
production

Need for consumption 
flexibility

Unification of EU internal 
Energy markets

Pricing of intraday 
capacity

Digitalization

New Nordic Balancing model / platform



Big Picture
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Forecasted 
benefits

15 minute 
ISP

Market 
participants

Markets = 
Tools

This is more than an IT project or only changing resolution of markets



Markets perspective and 
requirements for 15 minute ISP in 
the Nordics
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� The volatility of the imbalance price(on the 15 minute periods) is unknown and will 
highly impact the market

� We must design a market for the future, current restrictions or processes should not 
constrain where not strictly necessary

� To achieve the forecasted benefit from 15 minute ISP efficient markets gathering 
liquidity are needed

� Incentivise and enable the markets to resolve the balance of the power system
� Products and market timings to support this
� Imbalance settlement price incentivising BRPs to balance

� The design of the market should support RES and demand response as well as retail 
products for 15 minute resolution

� Information transparency is key to enable a level playing field between market 
participants
� For example access to regulating power prices and aggregated production plans 

for all market participants



Cross-border markets are essential 
for intraday trading in the Nordics
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ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

SWEDEN

FINLAND

DENMARK

NORWAY

� TSOs should provide cross-border capacities 
with 15 minute resolution to intraday markets

� DC interconnectors should utilize “continuous 
ramping” to maximize capacities provided to 
the markets

� Timing of implementation of 15 minute ISP 
should where possible be aligned between 
countries and regions to secure continuity in 
the markets



Current market assumptions
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� TSOs have assumed
� Day-ahead spot would stay in hourly resolution 

� Esett has requested that reporting of spot trades would however be done 
with 15 minute resolution

� Intraday continuous would shift to 15 minute resolution

� ACER has decided(January 2019) that three pan European intraday auctions shall be 
implemented to facilitate intraday capacity pricing
� 15:00 and 22:00 CET for D+1 all MTUs
� 10:00 for remaining 12 hours
� Products not agreed at this point in time
� NEMOs and TSOs have until August to agree / update algorithm methodology 

with new requirements to enable intraday auctions

� Cross-zonal gate closure times are set according to ACER decision:
� 60 minutes rolling in comparison to each MTU for intraday trading for most 

borders
� 30 minutes rolling for EE-FI border

� The Clean Energy Package requires NEMOs to offer trading in day-ahead and 
intraday with the same resolution as ISP



Market overview 15 minute ISP 
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Time 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23:00 DA auction hourly

00:00

01:00 Continuous trading 15 minute resolution

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

Observations:
• IDCZGCT should be rolling in 

comparison to MTU according to ACER 
decision, uncertain what TSOs plan 

• Obligation to supply production plans 
after one balance model is introduced 
is not communicated by the TSOs

• Probably continuous update of 
production plans until delivery quarter?

• Four quarters ahead are always closed 
for TSO interventions

• TSOs have three simultaneous markets 
post cross-border intraday

• Order shifting between intraday, MFRR 
and AFRR will be intense

• Manual hourly processes need to be 
removed => Huge work amount at 
market participants and TSOs?

• One balance model in continental 
Europe has been complemented by 
intraday trading up to delivery



Markets in Bidding Zones on 15 
minute products
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� All market participants with ramping within the hour need to be active in the 
intraday market

� Base position fixed in day-ahead but price risk carried into intraday due to 
need to adjust for intra-hourly ramping

� Access to liquidity to trade the 15 minute products is uncertain due to small 
BZs and interconnector congestion already at DA stage

� Can/will market participants (with large ramping assets) choose to trade 
only intraday?

QH1 QH2 QH3 QH4

Spot result 100 100 100 100

Actual consumption 0 50 100 250

Imbalance after spot 100 50 0 -150



Gate closures with 15 minute ISP
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� Increased requirement on detail in Imbalance Settlement increases need to 
trade closer to delivery

� Balance Responsibles need tools/markets to be able to trade themselves out 
of imbalances in a market and resolve changed forecasts / outages

� Experience from Germany(Lion Hirth, TUB 2018) with 15 minute ISP show 
the decreased balancing need/costs thanks to enabling continuous trading 
closer to delivery

� Gate-closure of cross-border intraday should 
move closer to delivery to realize the benefits 
of 15 minute ISP
� Ideally 15 minute rolling gate closure for 

cross-border and 
� 0 minute gate-closure for intra-BZ trading

QH1 QH2 QH3 QH4 QH5 QH6 QH7 QH8

23:00 Cross-border energy

23:15 Intra-BZ intraday + MFRR+AFRR

23:30 Delivery quarter: AFRR + FCR

23:45

00:00

00:15

00:30

00:45

01:00

01:15

01:30

PH1 00-01 PH2 01-02



Markets and products

63

� Nord Pool recommends that an auction-based market with 15 minute 
resolution in the intraday timeframe should be implemented at the go-
live of 15 minute ISP/One balance balancing model as this:

� Would provide equal access to the new capacities on 15 minute 
resolution by the TSOs

� Would provide an efficient market, pooling liquidity for the 15 
minute periods

� Would enable cross-matching of products with 15 minute 
resolution increasing the possibility for efficient matching of the 
underlying assets

� Could provide a basis for reference price for each 15 minute 
period(volume-weighted together with day-ahead results for 
example) to be used in retail power contracts

� Could be used as a backup for day-ahead in the Nordics & Baltics

� Fine-tuning of BRP positions in the 15 minute periods could be done in 
the continuous market up-to delivery


