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2) Elhub         
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b) Informasjonstilgang for balanseansvarlige  
 

3) En-pris avregning 
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b) KPIer m.m 
c) Balanseansvar (RBR) etter overgang til én-pris 
d) Gebyrer og økonomi  
 

4) 15min implementering i eSett 
 
5) EBGL/SOGL norsk lov 

 
6) Innføring av BSP-rollen         
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Status i etterkant av workshop med de 
balanseansvarlige

 Våre aksjonspunkt:
 Elhub undersøker kapasitet for å kunne motta og distribuere verdier på produksjon, utveksling og stort forbruk time for time gjennom 

døgnet
 Deretter aksjon mot netteiere hvis det er tilfelle

 Status:
 Elhub er klar for både mottak og distribusjon av verdier på produksjon, utveksling og stort forbruk kontinuerlig gjennom driftsdøgnet
 Tatt opp i Elhub Brukerforum og bedt om tilbakemeldinger fra aktørene også

 Viser seg at flere systemleverandører trenger utvikling, både for å sende fortløpende, og viktigst for å kunne motta verdier for inneværende 
døgn. Dette gjør at vi holder aksjonen litt på hold i påvente av at markedsaktørene også får mottatt og lest inn verdiene vi distribuerer

 Elhub bør også involvere de balanseansvarlige (i tillegg til kraftleverandør) i tilfeller der RE/leverandør avsluttes hos Elhub/eSett

 Status:
 Vi har oppdatert våre prosedyrer tilsvarende og vil da involvere også de balanseansvarlige



Status i etterkant av workshop med de 
balanseansvarlige

 Våre aksjonspunkt:
 Se på alternativer for å videresende produksjonsverdier til de balanseansvarlige - i tillegg til eksisterende 3.parts løsning
 Arbeide videre med funksjonalitet for å distribuere BRS-NO-502 uavhengig av vellykket kjøring eller ikke, samt se på muligheten for å legge 

på %-vise andeler for kvaliteten på måleverdiene
 Se om vi får sendt data pr prisområde og aktør - ikke bare på MGA-nivå
 Enda tettere på i oppfølgingen av netteiere i forbindelse med grunnlag balanseavregning ved månedsskifte
 Brukervennlighet for eksport av data fra Elhub Aktørportal (CSV vs XLSX)
 Abonnementsløsning for BRS-NO-502 til de balanseansvarlige

 Status:
 Alle ovennevnte punkt krever utvikling fra vår side. Dette ligger ikke på lista vår for 2022.
 Vi håper samtidig at aksjon fra første punkt på forrige slide gjør at vi før økt kvaliteten og hensyntatt flere av punktene over



Overgang til en-pris
Kundeforum
Molde, 17.november



• Åpen informasjon / Public information

Innføring av én-pris

• Noen erfaringer så langt med nytt oppsett?

Fremtiden er elektrisk



Produksjonsplaner og KPIer

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Produksjonsplaner og KPIer
• Ingen endring i krav til rapportering av produksjonsplaner

• Krav til å følge produksjonsplan og anmelde i balanse er uendret 

• Oppfølgning av kravene på budområdenivå (beregning av KPIer)

Fremtiden er elektrisk



RBR og strukturendringer

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Balanseansvar
• Man kan fremdeles velge ulik balanseansvarlig for forbruk og 

produksjon, men noen endringer i praksis

• Balanseansvaret for produksjon inkluderer fra 1.november all
produksjon (også minor og plusskunder)

• eSett skal ha vært i dialog med aktører der det har vært nødvendig å 
gjøre endringer

Fremtiden er elektrisk



Gebyrer og økonomi

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Allokering av balanseringskostnader
Nye, automatiserte løsninger utvikles for å muliggjøre fremtidens kraftsystem

Økende kostnader for balansering

De som forårsaker kostnadene, eller henter ut gevinster, bør i større grad betale

Ulik allokering av kostnader i Norden i dag

Endret kostnadsallokering gjeldende fra 1.jan 2021
- Økt grad av harmonisering i Norden



• Åpen informasjon / Public information

Gebyrstruktur fra 1.nov



• Åpen informasjon / Public information



• Åpen informasjon / Public information

Avvik fra prognoser
• Lav magasinfylling og høye priser slår også kraftig ut i kostnadene til 

balansering

• Høyere kostnader i 2021 enn prognostisert og forventet relativ høye 
kostnader også i nærmeste fremtid

• Høyere volumgebyr enn tidligere prognose



• Åpen informasjon / Public information

Økonomi og inntekter

Fremtiden er elektrisk

MNOK MNOK



15min i praksis

Sted, dato
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High level roadmap of 15min ISP

3

2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

15min ISP go-live 
22.5.2023

Automated operation
pre-15min ISP
15min products

Ext. 
testing

Intraday trading
15 min

mFRR market
15 min

Imbalance
settlement
15 min

Energy metering
in 15min 

eSett implementation of single 
balance model

Implementation guide

Implementation of Nordic mFRR EAM

DSO/TSO Transition to 15min energy metering

eSett implementation of 15min ISP

Implementation of local datahubs 15min resolution

Nordic implementation of 15min products in the intraday market
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Hva medfører 15-min?



Rapportering av måleverdier

• Det legges opp til 2 faser av rapportering 
for netteierne

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

• Kvarteravregning: Netteierne rapporterer all 
utveksling, produksjon og storforbruk på 
kvarter. Balanseavregningen gjøres på kvarter.

Test-
rapportering Overgangsfasen Kvarter-

oppløsning

15-min sertifisering 15-min avregning
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Utvikling Test og 
verifisering Overgangsfasen 15-min 

oppløsning

Juni 2022 November 2022 Mai 2023



I overgangsperioden

Grunnlag for Balanseavregning (Timesoppløsning)

Aggregering til 
timesoppløsning

kvarterverdi 
forbruk

kvarterverdi 
produksjon

kvarterverdi 
utveksling

Timesoppløsning

Timesverdi forbruk

Timesverdi 
utveksling

Timesverdi 
produksjon



15-min avregning

Grunnlag for Balanseavregning
(15-min oppløsning)

kvarteroppløsning

kvarterverdi forbruk

kvarterverdi 
produksjon

kvarterverdi 
utveksling

Profilering til 
kvarterverdierTimeverdi forbruk

Timeverdi/4

Timeverdi utveksling 
(Subnett)

Timesverdi 
produksjon 

(plusskunder)



14 December 2021 10

15 min avräkningsperiod
Tidsplan



1114 December 2021

15 min driftsättningsplan

D
riftsättning

2021 2022 2023
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

Go-live
22.5.2023

Extern 
testning

Testning med marknaden

Stöd för
15 min ISP

En balans - ett pris
go-live
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EBGL er innført i Norge

Sted, dato



Nytt felleseuropeisk regelverk er innlemmet i norsk lov
• Nye felleseuropeiske forordninger ble 1. august i år tatt inn i norsk lov under energiloven 

• CACM (Capacity Allocation and Congestion Management) Lovdata - Energiloven CACM
• FCA (Forward Capacity Allocation) Lovdata - Energiloven FCA
• EBGL (Electricity Balancing GuideLine) Lovdata - Energiloven EBGL
• SOGL (System Operation GuideLine) Lovdata - Energiloven SOGL

• Felles europeisk lovverk legger til rette for felleseuropeiske energi- og balansemarkeder, og ivaretar  
driftssikkerheten der det er grensekryssende påvirkning

• Lovverket har med dette blitt betydelig mer omfattende og detaljert!

• Forordningene er i hovedsak rettet mot TSO og overnasjonale løsninger, men
• gir også noen direkte krav og rettigheter til DSO og SGUer (betydelige nettbrukere)
• medfører indirekte konsekvenser for nasjonale løsninger som påvirker hele bransjen

• Iht krav i forordningene har TSOene og NEMOer utarbeidet en rekke metoder
• Metodene er godkjent europeisk / regionalt, men vil bli behov for oppdateringer
• Statnett oversender nå metodene for godkjenning nasjonalt i Norge av RME (høst 2021/vår 2022)

Fremtiden er elektrisk

https://lovdata.no/static/NLX3/32015r1222.pdf
https://lovdata.no/static/NLX3/32016r1719.pdf
https://lovdata.no/static/NLX3/32017r2195.pdf
https://lovdata.no/static/NLX3/32017r1485.pdf


SOGL, EBGL
Regulerer overnasjonal 

koordinering 
og TSO-samarbeid, 

men også nasjonale forhold som 
påvirker

overnasjonal koordinering

Forordningene og nasjonale forskrifter skal leve side om side

Forskrift om måling og avregning (MAF)  
Måling, avregning

Energilovforskriften
anleggsdata

Forskrift om sikkerhet og beredskap
kraftsensitiv info

• Forordningene har ulike formål og virkeområder:
• Fokus på overnasjonal koordinering og regulerer forhold med påvirkning over landegrenser

• Rent nasjonalt lovverk vil bestå og tilpasses der det er nødvendig (jf OED / RME). 
• Noen nye/endrede roller og ulike begreper, f.eks SGU, DSO, TSO, BSP,  scheduling agent

Forskrift om leveringskvalitet (FOL) 
spenning

Forskrift om systemansvaret (FOS)  
spenning, datautveksling, driftsstanskoordinering etc.



EBGL krav vil påvirke markedene for 
balansetjenester –
mye er allerede dekket i NBM
• Vilkår og retningslinjer for BSP og BRP (skilte roller)
• Fasilitere deltakelse fra forbrukerfleksibilitet
• Felleseuropeiske plattformer - integrerte balanseenergimarked 
• Utveksling av balansekapasitet og deling av reserver mellom 

budområder
• Felles budliste
• Standardiserte balanseprodukter
• Automatisk aktivering
• Balansering så tett opptil sanntid som mulig
• 15 minutters balanseavregningsperiode
• En-pris avregningsperiode
• Samarbeid TSO/DSO

Fremtiden er elektrisk



EBGL implementering – oppsummering
Vi følger stort sett fremdriften i de europeiske/nordiske implementeringsprosessene, men vil 
også søke om utsettelse iht. EBGL for enkelte punkter. Enkelte nasjonale tidsfrister overskrides

• Roller for balanseansvarlig og balansetjenestetilbyder (BRP/BSP) – planlagt 01.01.2023

• Innføring av én-pris i ubalanseoppgjøret – implementert 01.11.2021

• 15 min. avregningsperiode – utsatt til 22.05.2023 (Nordisk) 

• Nordisk kapasitetsmarked for aFRR – planlagt tidligst Q1-2022 (ny dato kommer Q4-2021)

• Nordisk kapasitetsmarked for mFRR – planlagt tentativt Q4-2023

• Europeiske plattformer – søkt om utsatt tilknytning senest 24.07.2024 
• Europeisk aktiveringsmarked for aFRR (PICASSO)
• Europeisk aktiveringsmarked for mFRR (MARI)

• Harmoniserte metoder for allokering av overføringskapasitet for utveksling av reserver

Fremtiden er elektrisk



Krav i EBGL og CEP for BSP og uavhengig aggregator

 Uavhengig aggregator (UA) har rett til 
å delta i alle markeder uten samtykke 
fra andre aktører.

 UA må kunne være uavhengig fra 
kundens kraftleverandør

 Alle aktører må være finansielt 
ansvarlige for ubalansen de skaper i 
systemet.

 Fasilitere deltakelse fra forbrukerfleksibilitet
 Skille BSP og BRP, slik at BSP  sender bud i 

balansemarkedene og BRP er ansvarlig for 
ubalansene

 Vilkår og retningslinjer for BSP og BRP 
 Prekvalifiseringsprosess
 Krav til justering av BSPs aktiveringer i BRPs 

ubalanse (for produkter med 
energileveranse)

Fleksibilitets-
register

Verifisering av 
leverte 

aktiveringer for 
korrekte oppgjør 

Oppgjør mellom 
BSP og BRP

Krever  Krever (muligens)

Koordinering 
mellom BSP og 
BRP i drifts- og 

planleggingsfasen

Modell for aggregering 
av små ressurser og 

kobling av disse til rett 
BSP og BRP



BSP/BRP

Sted, dato



Tidsplan (tentativ)

• Arbeid med BSP/BRP modell andre halvår 2021

• Vilkår og retningslinjer på høring  1.12.2021

• Vilkår og retningslinjer sendes til godkjenning av RME 1.2.2022

• IT utvikling Statnett og aktører andre halvår 2022

• Ambisjon om go-live BSP-modell: 1.1.2023

Fremtiden er elektrisk



Veikart - planer for arbeid med BSP og uavhengig aggregator i balansemarkedene 

Løsninger i 
balansemarkedene

iht. fremtidens
krav

BSP

Regulatoriske / 
compliance

Høring vilkår, 
retningslinjer og roller 

BSP/BRP  

Fleksibilitetsregister

2021 2022-23 2024 + 

Uavhengig 
aggregator v2 (alle 

produkter)

Godkjente vilkår for BSP / BRP
EBGL compliance

Verifisering av 
leveranse

TENTATIVT

Uavhengige aggregatorer v1  
(FFR og /eller FCR)

Relevante deler 
CEP compliance

Relevante deler 
av SOGL compliance

Løpende oppdatering av 
relevante 

vilkår/retningslinjer

BSP-rollen 
implementeres

Uavhengig BSP

Uavhengige aggreatorer

Arbeid med modell for 
BSP og BRP



Kraftverk 1 Kraftverk 3 Kraftverk 4Kraftverk 2 Kraftverk 5

Kraftleverandør A Kraftleverandør CKraftleverandør B

Balanseansvarlig A Balanseansvarlig B

Stasjonsgruppe 1 Stasjonsgruppe 2

Forslag til BSP hovedmodell (første steg)
• 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

Modell kan variere for de ulike markedene/produktene

BSP BSP



Modeller i Norden

Danmark Finland Sverige

FFR
BSP kan aggregere fritt og operere 
uten samtykke fra kraftleverandør 
eller BRP

BSP kan aggregere fritt og 
operere uten samtykke fra kraft-
leverandør eller BRP

?

FCR-D
BSP kan aggregere fritt og 
operere uten samtykke fra kraftlevera
ndør eller BRP

BSP kan aggregere fritt og 
operere uten samtykke fra kraft-
leverandør eller BRP

?

FCR-N BSP må ha avtale med BRP. Det 
er BRP som er aktøren i markedet

BSP kan aggregere fritt og 
operere uten samtykke fra kraft-
leverandør eller BRP

?

aFRR BSP må ha avtale med BRP. Det er BRP 
som er aktøren i markedet

BSP må være BRP for ressursen eller 
ressurseieren

BSP må samarbeide med BRP, men det er 
ingen krav om avtale

mFRR BSP må ha avtale med BRP. Det er BRP 
som er aktøren i markedet

BSP må være BRP for ressursen 
eller ressurseieren

BSP må samarbeide med BRP, men det er 
ingen krav om avtale



Modeller i Norge
Nå Plan for Steg 1 (Innføring av BSP) Steg X? Etter CEP?

FFR
Leverandører må enten ha egen 
balanseavtale med Statnett for 
reguleringsobjektet som tilbys, eller få 
samtykke fra den balanseansvarlige

Kan tenkes en løsning hvor BSP 
opererer uten samtykke fra 
ressursens BRP, men BRP må 
informeres. BSP må være BRP?

BSP kan aggregere fritt og operere 
uten samtykke fra kraftleverandør 
eller BRP. BSP må være BRP?

BSP kan aggregere fritt og 
operere uten samtykke fra 
kraftleverandør eller BRP
BSP må være BRP?

FCR-D

Leverandør må være ressursens BRP

BSP må være BRP for ressursen 
(eller ressurseier og ha en BRP?)

BSP kan aggregere fritt og 
operere uten samtykke fra kraft-
leverandør eller BRP. BSP må være 
BRP?

FCR-N

aFRR

BSP må være BRP for ressursen 
(eller ressurseier og ha en BRP?)

mFRR

RKOM

Leverandør må være ressursens BRP

Leverandører må enten ha egen 
balanseavtale med Statnett for 
reguleringsobjektet som tilbys, eller få 
samtykke fra den balanseansvarlige 

* Det må være samme BSP for alle balansetjenester levert av en ressurs/reguleringsobjekt
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