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Balanseringskostnader via balanseoppgjøret [NOK]

Månedlig Akkumulert

• Mot slutten av fjoråret økte systemdriftskostnadene kraftig og med det også andelen 
som dekkes via balanseoppgjøret
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Foreløpig regnskap, balanseavregning

Prognose 2021 Resultat 2021*
Gebyrinntekter 165 000 000            175 000 000      
Toprisinntekter 90 000 000              98 000 000        
Balanseringskostnader 270 000 000-            420 000 000-      
Drift 30 000 000-              26 000 000-        

45 000 000-              173 000 000-      

Akkumulert mer-/mindreinntekt 50 000 000              79 000 000-        
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Foreløpig prognose, balanseavregning

*Stor usikkerhet knyttet til faktiske balanseringskostnader fremover

Prognose 2021 Resultat 2021 Prognose 2022*
Gebyrinntekter 165 000 000            175 000 000      340 000 000      
Toprisinntekter 90 000 000              98 000 000        -                     
Balanseringskostnader 270 000 000-            420 000 000-      450 000 000-      
Drift 30 000 000-              26 000 000-        30 000 000-        

45 000 000-              173 000 000-      140 000 000-      

Akkumulert mer-/mindreinntekt 50 000 000              79 000 000-        219 000 000-      
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Gebyrøkning

• Volumgebyret må økes betydelig, +70-100%

• Vi foreslår at dette gjøres før sommeren

• Utsettes økningen til årsskiftet pådrar vi oss trolig en svært stor mindreinntekt, 
og gebyrøkningen blir da enda større for å hente inn etterslepet

• Volatiliteten i priser og kostnader gjør det utfordrende holde gebyret på et 
stabilt/forutsigbart nivå

• Kan være behov for hyppigere endringer enn tidligere i årene fremover



Kompleksiteten med ny balanseringsmodell og betydningen for 15 minutters 
avregningsperiode

Lars Olav Fosse

Kundeforum

09.03.2022

Hvorfor er mFRR EAM forsinket?



En ny nordisk 
balanseringsmodell
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Den nordiske og europeiske kraftsystemet endres fundamentalt med økt 
utveksling og mer uregulert produksjon

Dette krever en ny måte å balansere systemet – mer automatisering og 15 
minutters avregningsperiode og tidsoppløsning i markedene

Vannkraftens gode reguleringsevne gjør at vi kan ha en proaktiv balansering 
med mye tertiærreserver (mFRR). Ellers i Europa brukes mer sekundærreserver 
(aFRR)

I dag: Felles nordisk balansering basert på frekvens

I fremtiden: Koordinert nordisk balansering basert på innstillingsfeil (mACE) 



Overgangen er stegvis
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I dag: 60 min 
avregnings-
periode og
balansering
basert på
frekvens

Automatisert
balansering, 

fremdeles 60 min 
avregnings-

periode

mFRR EAM 
prosjektet

15 min 
avregningsperiode

og balansering
basert på ACE

Tilkobling til de 
europeiske

plattformene
MARI  og
PICASSO

Vi skal gå fra dagens system der operatørene på Landssentralen
vurderer driftssituasjonen kommende time inkludert interne 
flaskehalser i hvert budområde og bestiller regulerkraft til et 
automatisert system som analyserer driftssituasjonen før hvert
kvarter inkludert interne flaskehalser og aktiverer basert på en
optimeringsfunksjon.

X X

(Forutsetning for å 
koble seg til MARI)

* Activation Optimization Function
** Energy Activation Market



Nettet i Norge er særlig utfordrende
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 Egenskapene til nettet i de fire nordiske landene 
varierer mye.

 Det norske nettet er det klart mest utfordrende. Vi 
har mye produksjon tilknyttet underliggende nett 
og på radialer. Det gjør at vi har mange kritiske 
snitt som må overvåkes for å unngå overlast og 
mange flaksehalser internt i hvert budområde som 
vi må ta hensyn til når vi aktiverer mFRR

 Dette gjør at overgangen fra manuell til 
automatisert balansering ekstra krevende i Norge. 



mFRR EAM er forsinket
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• Statnett har hele tiden vært tydelige på at overgangen til 
en automatisert balansering er en krevende 
endringsprosess

• Utviklingen av lokale IT-løsninger i Statnett (og Svk) er 
omfattende vil ikke være klare til 22. mai 2023

• Møte i styringsgruppen i NBM programmet 15. mars vil 
trolig gi et signal om når mFRR EAM er klar

• Deretter vil det lages en ny nordisk milepælsplan som 
også inkluderer overgang til 15 minutters tidsoppløsning 
i energimarkedene



Questions?

Thank you! 
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15min avregningsperiode
Kundeforum, 9.Mars 2022
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15min avregningsperiode i eSett
• Teknisk implementering planlagt 22.mai 2023

• Lik ubalansepris hvert kvarter i timen

• Nasjonal ulikhet i hvilke data som er ventet å være på 15min fra dag 1

• Tilpasninger i eSett for å muliggjøre 15min avregning likevel
• Aggregering av 15 min data til 60 min før go-live.

• Konvertering av 60 min data til 15 min etter go-live

• Mulig med Q-H-Q konvertering og evt håndtering av utsettelse i ett land

• Avregning per kvarter, men samme økonomiske resultat som ved 
timesavregning

• Hva er status hos aktørene?
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15min avregningsperiode i Elhub
• Elhub implementerer 15 min oppløsning i to faser

• Fase 1 muliggjør mottak av kvartersverdier

• Fase 2 inkluderer prosesser for å lage 15 min måleverdier og tilpasser forretningsprosesser 
til å benytte kvartersverdier

• Presset tidslinje for Elhub
• Flyttingen til skyen ligger bak skjema

• Overgangsperioden mellom fase 1 og fase 2 er kuttet til 3mnd (nov  feb)

• Tviholde på tidslinjen eller vurdere å skyve innføringsdatoen noe i Norge, 
gitt forsinkelsen for mFRR EAM ?
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BSP/BRP
Kundeforum 9.3.2022
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Fremtiden er elektrisk

• Høring i bransjen 01.12.2021-10.01.2022 
• Statnetts forslag til 

• Vilkår for leverandører av balansetjenester (BSP), inkl. vilkår for balansemarkedene (FCR, aFRR, 
mFRR og RKOM)

• Vilkår for balanseansvarlig (BRP)
• Konseptforslag for nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver

• Etter tilbakemeldinger fra RME i januar har vi valgt å omstrukturere forslaget og har 
dermed utsatt innsending til RME. 

• Omstrukturerte vilkår vil sendes på ny høring i bransjen. Selve innholdet i vilkårene skal 
ikke endres.

• Med utsettelsen av mFRR EAM trenger ikke marked for driftsforstyrrelsesreserver være 
klart til Q4-2022, derfor velger vi å bruke mer tid på markedsdesign.

Status vilkår
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Innhold i nye vilkår
• De nye vilkårene vil kun inneholde informasjonen som kreves av EBGL. Øvrig 

informasjon vil finnes i tilleggsdokumenter (balanseavtale, handbook, tekniske 
krav).

• Den foreslåtte BSP-modellen er den samme som er presentert tidligere: 
• BSP må være BRP for ressursen som leverer balansetjenestene
• Det må være samme balanseansvarlig og BSP for alle ressurser i en stasjonsgruppe
At BSP må være BRP for ressursen sikrer konsistens i handler og planer
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Tidsplan

Sende 
vilkår på 
høring

Sende 
forslag til 

RME

Godkjente 
vilkår (evt
endrings-
oppdrag) 
av RME

Max. 12 mnd etter 
godkjenning, 
tidligst Q3 2023

Godkjente vilkår av 
RME trer i kraft. 
Business go-live 

BSP/BRP

Frem til godkjente vilkår av RME trer i kraft gjelder nåværende 
format på vilkårene og vi gjør evt. endringer innenfor dette formatet

Max 6 mnd etter 
innsendingVår 2022

Technical 
Go-live 
eSett 

BSP/BRP

Høst/vinter 2022
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Åpen informasjon / Public information

2915 March 2022

BSP Model Commissioning Plan
Version 1.1
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Åpen informasjon / Public information
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Åpen informasjon / Public information

Changes on BRP having reserves 

• BRP role will be split into two different roles in the 
Online Service: BRP and BSP role 

• The Activated reserves’ (AR) amounts will be 
moved under BSP role 

• ARs’ quantities are visible under BRP role as 
today 

• AR related data packages will be moved to the 
BSP side
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Åpen informasjon / Public information

• eSett will start to use the new model after the BSP model Go-Live date (GL) is introduced

• Delivery days before GL will be using the current model where a BRP is the responsible participant concerning 
activated reserves and capacity reserves

• Delivery days after GL will be using the BSP model where a BSP is the responsible participant concerning 
activated reserves and capacity reserves

• eSett will report settlement results based on which model the delivery day is using (before or after GL). During the 
transition period the data packages’ values will be send based on the responsible participant: 

• Before the GL for BRPs
• After the GL for BSPs

Transition phase reporting (data packages)
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Åpen informasjon / Public information

BSP data on Online Service

Data Package Format

Primary Frequency Containment Reserves (FCR) Activated Reserves

Secondary Frequency Restoration Reserves (FRR) Activated Reserves

Tertiary Replacement Reserves (RR) Activated Reserves

Primary Frequency Containment Reserves (FCR) – contracted reserves Capacity Reserves

Secondary Frequency Restoration Reserves (FRR) – contracted reserves Capacity Reserves

Tertiary Replacement Reserves (RR) – contracted reserves Capacity Reserves

Imbalance prices per Market Balance Area (MBA) Prices

• Data packages:

• One attribute (receiver role) will be changed in the dataflows 
due to the Single balance model (affecting only BSPs):



9. March 2022

Kundeforum



Siste nytt fra måleverdier og beregninger

 Sletting av måleverdier – fullført for perioden frem til Elhub Go Live

 Endelig nettap på versjon Y+3 startet forrige uke

 Endelig versjon av kvotepliktig forbruk for 2021 og 2020 beregnet forrige uke

 Kommer en utbedring på håndtering rundt asymmetrisk oppgjør

 Fix for godkjenning av tredjepartstilgang fra MinSide levert forrige uke

 Antall profilavregnede målepunkt: 52720 (ned ~1000 fra forrige måned)

 Jobber med å forbedre kjøretider for tilgjengeliggjøring av data i Elhub Aktørportal



Grunnlag balanseavregning
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Antall ikke godkjente MGA pr versjon

2019 2020 2021 jan.22 feb.22

D+1 D+2 D+3 D+4 D+5

2019 71 25 16 10 n.a.

2020 52 19 10 6 n.a.

2021 42 13 8 5 3

Jan.22 31 10 6 3 3

Feb.22 25 8 5 2 1
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