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Referat 
 
Sak: Norsk NBM referansegruppe 
 

Møtedato/sted: 
15.06.2021/ Telefonkonferanse 

Deltakere:  
Geir Jevnaker, Inger Kristin Holm, Aslak Mæland 
Per Arne Vada, Espen Fjeld, Øystein Bosdal 
Andreassen, Nils Flaten Ræder, Stian Henriksen, 
Alexander Kellerer 
 
Statnett: Olga Ingrid Steinsholt, Lars Olav Fosse, 
Per Otto Vold, Lill Sandvik 
 

 
 

Fraværende: Arvid Bekjorden, Frode Baasland, 
Anders Sivertsgård 
 
 

Ansvarlig/adm. enhet: 
 

Kopi til: 
Alle deltagere. Kopi legges på Statnett.no 

Vår referanse: 
 

Neste møte: 
09.12.2021 
 

Dato: 
23.09.2021 
 

 

 
 
 
Saksliste 
 

# Tid Sak Ansvarlig 

1.  09:00 – 
09:05 

Velkommen, agenda, referat fra sist møte 
Ingen merknader til agenda og referat. 

Lars Olav 
Fosse 

2.  09:05 – 
09:30 

15 min ID og DA 
 
Se presentasjon som ligger vedlagt. 
 
Intradag auksjon er ønsket som tema på neste møte. Det er 
ønskelig at modellen for intradag (ID) auksjon gjennomgås. Statnett 
vil også be et par av medlemmene om å kommentere hvordan de 
vil agere i et nytt marked og hvilken påvirkning det vil ha på day 
ahead (DA), intradag kontinuerlig og balansemarkedene. 
 
Flere av medlemmene i referansegruppa uttrykte ønske om å ha 
med kolleger til tema om 15 minutters tidsoppløsning i ID og DA. 
Dersom det neste møtet blir et fysisk møte, vil det også bli mulighet 
til å ringe inn via Teams. 
 

Lars Olav 
Fosse 
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Geir Jevnaker 
Samspillet mellom day ahead og intradagauksjon. Dette vil være 
det som påvirker oss mest slå tyngst inn hos oss. 
 
Aslak Mæland 
Dette kan fort bli et arbitrasjespill mellom de fire auksjonene. 
 
Stian: Minner om FOS 8 og kravet om å melde i day ahead slik at 
det kan leveres produksjonsplaner og at TSOen kan gjøre 
sikkerhetsanalyser. 
 
Tanken med auskjonen er at man skal kunne handle seg i balansen 
dersom det skjer en endring. 
 
Er det planen at produktporteføljen er enklere slik at man kommer i 
havn tidligere enn med day ahead? Lars Olav følger opp. 
 
tore.granli@statnett.no er norsk prosjektleder for 15 min 
tidsoppløsning i ID og DA. 
 
Anders.moe@statnett.no er ansvarlig for intradag auksjon i Statnett. 
 

3.  09:30 – 

10:00 

mFRR EAM implementering hos aktørene og testing 
 
Se presentasjon som ligger vedlagt. 
 
Litt utdyping i tillegg til det som er vist: 
Dersom vi skulle ha gjennomført piloten, ville vi i praksis 
gjennomført go-live for markedsaktørene ved oppstart pilot, det vil 
si før automated operation, siden aktiveringssyklusen ville 
gjennomføres hvert kvarter. Vi ville i tillegg måtte gjennomføre 
midlertidige endringer i TSOene sine systemer og i prosedyrene på 
Landssentralen. Det gjorde at vi konkluderte med at det ville være 
vanskelig å få gjennomført samtidig med at kostnadene ikke ville 
forsvart nytten av en slik pilotfase. 
 
Medlemmene kom med en generell positiv tilbakemelding på 
Statnetts involvering av bransjen i spørsmål knyttet til mFRR EAM, 
men hadde ikke full oversikt over samtlige miljøer internt. Olga 
Ingrid oppfordret til å komme tilbake til Statnett dersom kollegene 
hadde tilbakemeldinger. 
 
Per Arne Vada: 
Det virker som dere legger mye energi i å nå ut med informasjon. 
Sist møte snakket vi om dialog direkte mot systemleverandørene. 
Hva er status her? 
 
Per Otto: 
Det virker som det er en god dialog mellom Fifty og 
systemleverandørene. Vi hadde for en tid tilbake et møte mellom 

Olga Ingrid 

Steinsholt  

mailto:tore.granli@statnett.no
mailto:Anders.moe@statnett.no
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systemleverandørene og Fifty og vi følger opp med faste, tekniske 
møter. 
 
Olga Ingrid: 
I denne faste møteplassen vil vi informere om mindre tekniske 
endringer og få en jevn dialog på det tekniske området. 
 

4.  10:00 – 

10:55 

mFRR EAM implementering hos aktørene og testing 
 
Se presentasjon som ligger vedlagt. 
 
Vi ser at det blir hyppigere endringer i bestilt mFRR volum enn 
dagens RK bestillinger. I shadow operation ligger p.t. det ikke inne 
direkteaktiveringer, slik at ved utfall, gir ikke resultatene et reelt 
bilde av hvordan dette ville blitt håndtert i virkeligheten. 
 
P.t. ligger det ikke inne noen moderator som tar ned mFRR 
requesten, men dette er noe som vi vil vurdere. 
 
Geir: 
Hvilket aFRR volum ligger til grunn? 
 
Per Otto: 
Det er dagens aFRR volum som ligger til grunn. 
 
Geir: 
Og vil vi oppleve hurtigere aktiveringer, men med mindre volum? 
 
Per Otto: 
Det er klart at det vil bli hyppigere endringer i aktivert volum. Når 
det gjelder nivået på volum, er det vanskeligere å si, men 
operatørene i dag vil ofte la en aktivering ligge inne lenger og se an 
om man skal gjøre justeringer. AOFen vil gjøre en ny optimering 
hvert kvarter. 
 
Geir: 
Vi i Hafslund ECO kan gjerne tenke oss både utfyllende og mer 
løpende informasjon. Denne står og går hele tiden? Kan det være 
aktuelt å publisere en ukesrapport eller månedsrapport med pris og 
volum? 
 
Per Otto: 
Vi noterer oss det. 
 
 

Per Otto 

Garsjø 

5.  10:55 – 

11:00 

AOB og neste møte 
 
Vi legger opp til et fysisk møte neste gang hvor vi deler møtet i to. 
Første del vil ha NBM som fokus, andre del 15 tidsoppløsning i ID 
og DA. Her vi vil også ta opp plan for å knytte oss til MARI og 
PICASSO samt å gi en status for disse prosjektene et halvt år før 
legal frist for go live. 

Alle 
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Aksjonspunkter 
 

# Aksjon Hvem Når 

1.  Statnett / NBM vurderer om det er mulig å legge ut rapporter 
av resultater fra shadow operation jevnlig på NBM web 

Lars Olav asap 

2.  Tilbakemelding knyttet til produktporteføljen i intradag 
auksjon 

Lars Olav asap 

3.  
   

4.  
   

5.  
   

 
 
 


