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Møtereferat 
 
Sak: 
ISB-møte 

Møtedato/sted: 
22/10-20 

Deltakere:  
Webbasert/Teams 
 

Møteleder: 
Lars M Teigset 

Fraværende: 
 
 

Ansvarlig/adm. enhet: 
 

Kopi til: 
 

Vår referanse: 
 

Neste møte: 
25. mars 2021 
 

Dato: 
 
 

Sign.: 
 
 Åsne Tveita 
 

 
 
 
Saksliste 
 

# Sak Ansvarlig 
1.  Innledning 

Kort innledning om hva ISB står for, og hvor ofte disse møtene avholdes. 
 
Implementeringsplan IKT Systemdrifts- og markedsutvikling er dessverre 
ikke oppdatert siden forrige møte, men vil bli oppdatert i nær framtid. 
 

Lars Teigset 

2.  aFRR kapasitetsmarkedet 
 
Tung regulatorprosess, inkludert ACER. ACER kom med endeling 
beslutning i august-20, og nå er det ny runde med de nordiske regulatorene 
(NRAene) 
Foreløpig er det sagt at oppstart skal være Q2-21, men det er jobbes med å 
få fastsatt en endelig oppstartsdato. Endelig dato for oppstart vil bli 
kommunisert så snart man vet. 
 
Det vil også sendes ut en implementasjonsguide for kapasitetsmarkedet.   
 
Det vil ikke bli noen endringer i aktiveringsmarkedet, innsending av 
systemdata vil fortsette som i dag. 
  

Alexander 
Jansson 

3.  Videreutvikling av RKOM (RKOM Ned) og FCR D-2 
 
Spørsmål om systemleverandørene er klare til FCR D-2.  Behov for testing. 

Martha Marie 
Øberg 
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# Sak Ansvarlig 
Kommunikasjon mellom aktører, systemleverandører og Statnett er 
krevende – men viktig at alle parter blir informert. Det er uheldig at Statnett 
kun informerer systemleverandører og ikke aktører. 
Statnett tar en gjennomgang av hvordan kommunikasjonen skal gå, slik at 
framtidige endringer blir informert godt om til alle. 
 
RKOM Ned 
Se presentasjon. 
 
Det jobbes med å ha en egen abonnementsordning på statnett.no der man 
kan abonnere på høringer og konsultasjoner, møter og arrangementer. 
 

4.  eBestill 
Se presentasjon. 
 
RME har satt krav til at vilkår skal oppdateres kun en gang i halvåret, slik at 
det blir mer forutsigbart for aktører og TSOen.  RME vil derfor ikke behandle 
nye vilkår for elektronisk bestilling før 1. april 2021, så krav til elektronisk 
bestilling vil ikke gjelde før da. 
Se tidslinje for prosess for oppdatering av retningslinjer i presentasjonen. 
 
Status eBestill 
Se presentasjon. 
Det skal utvikles et system for å hente ut statistikk for oppetid for eBestill. 
ECP hadde noen timer nedetid da de hadde en større oppgradering. 
eBestill er på kritisk linje når det gjelder NBM (Nordic Balancing Model) som 
det jobbes med.  
 

Martha Marie 
Øberg 
 
 
 
 
 
 
 
Ivar Rørstad 

5.  FiftyWeb 
Se presentasjon. 
 
Klipp og lim-funksjonalitet i nye FiftyWeb er bevart. 
Pålogging og to-faktor autentisering: her går det et løp, men det vil ikke 
være klart til man starter utrulling av nye FiftyWeb. 
RKOM vil på sikt gå over til et nytt grensesnitt, og da vil det være mulig med 
elektronisk budgivning her også, ikke bare via FiftyWeb. 
 

Merethe 
Mikkelsen 

6.  Endringer i mFRR/RK-markedet 
Se presentasjon. 
 
Når man er i “parallell operation” vil det bli betydelig kortere tid for aktører til 
å aktivere en regulering; en aktivering kommer 7,5 minutter før 
periodeskiftet og aktiveringen skal starte 5 minutter før periodeskiftet, dvs 
aktører får kun 2,5 min til forberedelse.  Det vil komme bestilling på 
aktivering hvert 15 minutt, og det bestilles kun for 15 minutter av gangen.  
 
Det blir ikke krav til ramping i parallell operasjon, men det vil komme når 
man skal koble seg på MARI (det er et europeisk krav). 
Ubalansejusteringen vil benytte denne rampen i MARI, og avvik fra denne 
vil da medføre ubalanse. Ramping skal alltid foregå symmetrisk rundt 
periodeskift. 
 

Kjersti 
Aarrestad/ 
Eivind 
Lindeberg 
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# Sak Ansvarlig 
I parallelldrift blir det ikke vesentlige endringer i avregning. Dersom man 
ramper slik man ønsker at det skal skje i MARI, så vil man få ubalanse i 
starten. Her er Statnett åpne til å ta imot innspill på ulike skisser til 
løsninger. 
I parallelldrift vil det være 60 min avregningsperiode. Da vil også en-pris 
være innført, og det er ikke sikkert at rampen vil medføre så store avvik i 
kroner og øre. 
 
Det må finnes testsystemer tilgjengelig i god tid før “parallell operation” slik 
at aktørene får sjekket at de er kompatible med de nye løsningene. 
 
Les gjerne mer her (og spesielt pdf-en nederst på siden) 
https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-
pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/behovet-for-digitalisering-i-
regulerkraftmarkedet-oker/ 
 
 

7.  Transparens/NUCS 
Se presentasjon. 
 
Man kan abonnere på meldinger fra NUCS via ECP. 
Dersom man ønsker å bidra til videre utvikling av NUCS kan man kontakte 
Petter Tønnesen (petter.tonnesen@statnett.no). 
 

Helle Svare 
Lorentzen 

8.  BRP/BSP implementasjon (plan og budobjekter) 
Se presentasjon 
 
Rollen BSP (Balancing Service Provider) vil bli implementert etter 
innføringen av en-pris og en balanse (november 2021) 

Pasi 
Norrbacka/ 
Stine 
Haugland 
 
 

9.  Oppsummering 
Neste møte blir 25. mars 2021, også på web 

Lars Teigset  

 
 
Aksjonspunkter 
 

# Aksjon Hvem Når 
1.  Statnett tar en gjennomgang av hvordan kommunikasjonen 

om framtidige endringer skal være, slik at framtidige 
endringer blir informert godt om til alle involverte; 
systemleverandører, aktører og Statnett. 
 
Forslag om at endringer i markedet sendes ut via 
Landssentralens meldingstjeneste. 
 

Thor Ole 
Johansen 
og Lars 
Teigset 

 

 
 
 

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/behovet-for-digitalisering-i-regulerkraftmarkedet-oker/
https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/behovet-for-digitalisering-i-regulerkraftmarkedet-oker/
https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/behovet-for-digitalisering-i-regulerkraftmarkedet-oker/
mailto:petter.tonnesen@statnett.no


ISB- IKT-gruppe for 
Systemtjenetser og Balanseansvaret
Innledning, Lars Teigset

Web-møte 22. oktober 2020
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Hva er ISB og 
hvor finner man 
informasjon om 
ISB?

https://www.statnett.no/om-statnett/moter-og-
arrangementer/ikt-gruppe-for-systemtjenester-og-
balanseansvaret/

https://www.statnett.no/om-statnett/moter-og-arrangementer/ikt-gruppe-for-systemtjenester-og-balanseansvaret/
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Agenda ISB  22. oktober 2020
ISB agenda 22. oktober 2020: 

 

09:00-09:15 Velkommen og diverse informasjon     Lars Teigset 
  (IKT impl plan, eget NBM-møte i høst, neste ISB-møte) 
 
09:15-09:30 aFRR kapasitetsmarkedet                    Alexander Jansson/
          Pål Haug 

09:30-09:45 Videreutvikling av RKOM (RKOM Ned)    Martha Marie Øberg 
  FCR D-2 

09:45-09:55 Pause 

09:55- 10:15 Ebestill (Krav, ny funksjonalitet, forenklet løsning, forvaltning) Martha Marie Øberg    
         /Ivar Rørstad 

10:15-10:30 FIFTY Web        Merethe Mikkelsen 

10:30-11:00 mFRR EAM endringer for aktørene     Kjersti Aarrestad
          /Eivind Lindeberg 

11:00-11:15 Pause 

11:15-11:30 Transparens/NUCS      Helle Lorentzen 

11:30-11:45  BRP/BSP implementasjon (plan og budobjekter)   Stine Haugland 
/Pasi Norrbacka  

11:45-12:00 Eventuelt og oppsummering     Lars Teigset 
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Annen informasjon

• Planlegger neste ISB-møtet den 25. mars 2021.
• Vi må belage oss på at også dette møtet vil bli på teams.
• Merk kalendere!

• Det er også planlagt et eget NBM-møte vedr. implementasjonsplanen før 
nyttår i år. Dette vil også være et web-møte og informasjon/innkalling vil 
komme senere.
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Implementeringsplan IKT Systemdrifts- og markedsutvikling - kort sikt

• Planen våres er å oppdatere denne jevnlig 
(hvert halvår) og i etterkant av hvert ISB-møte

• Dette ble dessverre ikke gjort etter forrige ISB-
møte. Dette beklager vi og vil gripe fatt i det så 
fort det lar seg gjøre etter dette møtet.

• Link til planen: 
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-
kraftsystemet/utvikling-av-kraftsystemet/implementeringsplan-ikt---
systemdrifts--og-markedsutvikling-oppdatert-201219.pdf

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/utvikling-av-kraftsystemet/implementeringsplan-ikt---systemdrifts--og-markedsutvikling-oppdatert-201219.pdf


aFRR CM
Statusoppdatering

ISB-møte 19.10.2020





ACER kom med 
endelig beslutning om 
aFRR
kapasitetsmarked i 
aug'20.

TSO
Kommunikasjon 

aug'20



Veien videre

1. Nordiske TSO'er planlegger for sluttføring av utvikling av IT løsning (felles 
nordisk, lokale) samt gjennomføring av øvrige nødvendige aktiviteter 
(markedsvilkår etc.)

2. Før vi kan oppdatere/definere endelig golive dato for Nordisk marked så 
trenger vi ytterligere dialog med nordiske NRAer. Dette for å finne rett 
tidspunkt sett fra andre pågående prosesser som påvirker start av marked 
(flowbased)

3. Nytt dato for golive blir kommunisert så snart vi har nådd endelige 
avklaringer og konklusjoner fra denne dialog. Forventer ikke lang tid før ny 
informasjon kan gis. 



IKT-gruppe for systemtjenester 
og balanseansvaret (BSP)
22.10.
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HYPPIGERE OPPKJØP AV FCR
Martha Marie Øberg, Systemutvikling

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

• Motivasjon til endring: 
• Kjøp av reserver nærmere driftstimen legger til rette for mer effektiv bruk av ressurser

• De viktigste endringene:
• Dagens ukemarked med erstattes med et D-2-marked. 
• D-2-markedet vil klareres daglig med timesoppløsning, to dager før leveransedøgnet. 
• Det vil være mulig å by inn FCR-N og FCR-D i D-2-markedet.

• I forslaget til overgang til et D-2-marked for FCR foreslår Statnett følgende tidspunkter for 
budgivning, markedsklarering og tilbakemelding:

• Det åpnes for å sende inn tilbud om primærreserver i D-2-markedet fra midnatt to dager før 
leveransedøgnet (D-2 kl. 00:00)

• Frist for å sende inn tilbud om primærreserver i D-2-markedet er kl. 17:30 to dager før 
leveransedøgnet (D-2 kl. 17:30)

• Statnett gir tilbakemelding om eventuelle tilslag i D-2-markedet innen handelsdagen kl. 
18:30 (D-2 kl. 18:30)

• Leverandørene må varsle om eventuelle feil innen handelsdagen kl. 19:30 (D-2 kl. 19:30)

• Muligheten til å angi blokkbud i ukemarkedet blir ikke tatt med i D-2 oppkjøp
Fremtiden er elektrisk

Primærreserve - Oppkjøp av FCR D-2
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• Vilkårsforslag blir sendt til høring den 26.05.2020, og oppkjøp nærmere til leveringsdagen 
blir positivt godtatt uten vesentlige innspill fra aktører.

• Endringsforslag ligger hos RME for godkjennelse og tidspunkt for idriftsettelse er foreløpig 
30.11.2020.

• Link til forslag til oppdaterte vilkår og høringsbrev:
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-
kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Fremtiden er elektrisk

Primærreserve - Oppkjøp av FCR D-2

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/
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KJØP AV NEDREGULERINGSRESSURSER I 
REGULERKRAFTOPSJONSMARKEDET 
(RKOM)

Martha Marie Øberg, Systemutvikling

Fremtiden er elektrisk
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Videreutvikling av regulerkraftopsjonsmarkedet 
RKOM
• Bakgrunn og motivasjon

• Økt behov for å sikre reserver for nedregulering når NordLink kommer i kommersiell 
drift i 2021 – i perioder med høy import og lav produksjon fra regulerbar vannkraft

• I dag sikrer kun oppreguleringsressurser (mFRR/regulerkraft) i RKOM. 
Systemansvarlig har derfor ikke et markedsbasert virkemiddel for å sikre nok 
nedreguleringsreserver i systemet.

• I dag kjøper vi reserver på sesong- og ukesbasis i RKOM

• Behov for endringer
• Løsning for kjøp av nedreguleringsressurser – driftssikkerhet

• Oppkjøp nærmere driftstimen – effektivitet

• Utnytte ressurser på tvers av Norden - effektivitet

Fremtiden er elektrisk
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Kommende endringer
• De nordiske TSOene har planer om å implementere et felles mFRR-

kapasitetsmarked med oppkjøp av reserver på timesbasis med daglig 
oppkjøp, D-1

• Utvikling av nasjonalt mFRR-kapasitetsmarked som skal danne 
grunnlag for fremtidig felles nordisk marked pågår. Meningen var å ta i 
bruk løsningen i Norge i løpet av våren 2021.

• Markedsløsningen med oppkjøp D-1 vil ikke være på plass våren 2021 
 Midlertidig løsning i RKOM for å sikre nedreguleringsressurser fra 
april 2021

• Utviklingen av nordisk mFRR-kapasitetsmarkedet fortsetter parallelt

Fremtiden er elektrisk
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• Forslag til vilkår ble sendt på høring den 07.05.20 
• Tidspunkt for idriftsettelse er foreløpig satt til 01.04.21

• Endring i markedsdesign krever RME godkjenner forslag til nye retningslinjer og 
markedsvilkår 

• Forslag til oppdaterte retningslinjer for praktisering av fos § 9 annet ledd ble sendt på 
høring 16.20.20, med frist 6.11.20

• Link til forslag til oppdaterte vilkår og høringsbrev:
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-
kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

• Link til høring om oppdaterte retningslinjer:
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/systemansvaret-horing-om-
oppdaterte-retningslinjer/

Fremtiden er elektrisk

Kjøp av nedreguleringsressurser i RKOM

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/systemansvaret-horing-om-oppdaterte-retningslinjer/
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ELEKTRONISK BESTILLING
Martha Marie Øberg, Systemutvikling - Ivar Rørstad, Driftsutvikling

Fremtiden er elektrisk
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• eBestill er Statnetts konsept og totalløsning for elektronisk bestilling av manuelle reserver 
(mFRR/regulerkraft og produksjonsflytting)

• Bestilling utføres fra sortert liste i Fifty MMS, meldinger for bestillinger og bekreftelser 
sendes via meldingsplattformen ECP (Energy Communication Platform), og BRPs har en 
egenanskaffet applikasjon for å svare på bestillinger. Det tilbys akustisk varsling via 
SCADA/EMS trigget fra Statnett

• Med eBestill kan mange aktiveringer bestilles samtidig og dette erstatter en sekvensiell 
bestilling pr. BRP ved bruk av telefon. eBestill er en "byggekloss" i fremtidens 
automatiserte systemdriftsløsninger

• eBestill muliggjør at BRP kan videresende bestillinger til sin AGC løsning (Automatic 
Generation Control) og noen aktører har allerede tatt dette i bruk
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Om elektronisk bestilling (eBestill)
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• I dag har eBestill-løsningen en begrensning på at man bare kan bestille aktiveringer 
mot stasjonsgrupper som aktør selv er balanseansvarlig for

• Det er et behov for å videreutvikle løsningen for eBestill slik at Statnett kan bestille 
aktiveringer mot en balanseansvarlig som regulerer stasjonsgrupper på vegne av en 
eller flere andre balanseansvarlige.

• Tilsvarende også mot selskaper som er rene tjenesteytere og som ikke har 
balanseansvar

• Støtte for tjenesteutsetting er implementert i Fifty og funksjonen har blitt testet mot 
noen relevante aktører 

• Det er behov for å gjennomgå vilkår for bruk før tjenesten kan benyttes
• Avklare konkurransemessige forhold; datautveksling av markedssensitiv informasjon
• Statnett er i dialog med RME 
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Tjenesteutsetting
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• Systemansvarlig har utredet muligheten for å utvikle en alternativ og forenklet 
løsning for eBestill som kunne brukes av aktører med få aktiveringer eller som 
en backup-løsning for de aktørene som ønsket dette.

• Vår vurdering:
• Design og utvikling av denne løsningen har vist seg å få uforholdsmessig høye 

kostnader
• Det er svært få aktører som har vist interesse for en slik løsning. 
• Løsningen ikke vil være kompatibel med fremtidens automatiserte prosesser for 

balansering
• De eksisterende løsningene (pluss tjenesteutsetting) som finnes for eBestill sikrer 

aktører tilgang til regulerkraftmarkedet på en rimeligere og mer bærekraftig måte. 
• Systemansvarlig har derfor besluttet å ikke utvikle en forenklet løsning for 

eBestill. 
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Forenklet løsning for eBestill
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• Statnett har i en rekke kanaler kommunisert at vi vil innføre et krav om elektronisk 
bestilling for regulerkraftmarkedet og produksjonsflytting ila 2020

• Se siste brev datert 24.06.20 her.

• Oppdateringer i forskrift om systemansvaret, krever at utøvelse av systemansvaret skal 
presiseres i retningslinjer og høres med bransjen iht. fos § 28 

• Som en konsekvens av dette vil systemansvarlig sende et forslag til oppdaterte vilkår for 
deltakelse i regulerkraftmarkedet, inkl. vilkår for elektronisk bestilling på høring 01.12.20, 
og oversende forslag til oppdaterte retningslinjer til RME 01.04.21

• Krav til elektronisk bestilling vil derfor sannsynligvis ikke gjelde før sommeren 
2021

Fremtiden er elektrisk

Innføring av krav om elektronisk bestilling

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftmarkedet/
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• RME setter krav til en høringsprosedyre med regelmessige frister og minst tre måneder 
tid for høring. Bakgrunn for innføring av retningslinjer iht. fos § 28a.

• RME godkjente 26.06.20 retningslinjer for fos §§ 9 og 11 som omfatter kjøp og aktivering 
av reserver, inkl. vilkår for balansemarkedene. Retningslinjene ble godkjent med 
forbehold om oppdatering innen 01.04.21.

• RME har bedt systemansvarlig levere inn forslag til oppdatering av retningslinjer og vilkår 
to ganger i året, 1. april og 1. oktober. Systemansvarlig planlegger derfor følgende 
fremtidig løp for høringer og oppdatering av retningslinjer.

Fremtiden er elektrisk

Prosess for oppdatering av retningslinjer for 
praktisering av systemansvaret

august september oktober november desember januar februar mars

Høring med bransjen

Bearbeide 
høringsinnspill

aprilmai juni juli

Høring med bransjen

Bearbeide 
høringsinnspill

Sende forslag til RME Sende forslag til RME

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/systemansvar/retningslinjer-for-utovelsen-av-systemansvaret/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-05-07-448/%C2%A728a#%C2%A728a
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201913562/3206663
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• Utfordringer med tilgjengelighet på eBestill tjenesten gjennom våren og 

sommeren 2020. Noen av årsakene var knyttet til: 
• Oppgraderinger av ECP endepunkter
• Vedlikeholdsaktiviteter som f.eks. flytting av servere hos aktører
• Problemer knyttet til aktivering av delvolum og varsling i forbindelse med dette

• En videreutvikling av eBestill og krav knyttet til tjenesten vil bli fulgt opp av 

NBM

• Ytterligere flere aktører er i prosess med å anskaffe løsning for eBestill
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Status eBestill



Fifty Web 

22.10.2020
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Mandat
• Flytte eksisterende Fifty Web, basert på swing teknologi, over på ny og 

moderne teknologi.

Fremtiden er elektrisk
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Hvorfor?
• Enklere å få tilgang til en web-applikasjon

• Plattformuavhengig 

• Unngår Java oppdateringer 

• Unngår eventuelle andre oppdateringsavhengigheter til andre-

/tredjepartssystemer

• Bedre responsivitet for fremtidig utvikling

Fremtiden er elektrisk
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Tilrettelegginger
• Chrome og Edge

• Skjermer: 1920 x 1200

• 1. versjon har samme autentiseringsløsning som tidligere

• Designet og fargepallett er nytt
• Følger nytt design for Statnett/Svk for andre og nye løsninger basert på 

samme teknologi

• Ny teknologi gjør at man har gjort enkelte justeringer i GUI

Fremtiden er elektrisk
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Fremtiden er elektrisk
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Fremtiden er elektrisk
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Fremtiden er elektrisk
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Utrullingsplan
• 1.versjon klar til utrulling tidligst februar

• Puljevis utrulling

• Informasjonsmøte/demo 

• Brukerdokumentasjon oppdateres

Fremtiden er elektrisk



Endringer i mFRR/RK-
markedet
ISB-møte 22.10.2020
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Nordic Balancing Model veikart – mFRR energiaktiviseringsmarked



• Åpen informasjon / Public information

Fasene frem mot europeisk mFRR EAM plattform

Fremtiden er elektrisk

• En stegvis implementering reduserer risiko, men gjør og at vi må være bevisste 
på å at de stegvise endringene i markedsdesign ikke gir dårlige løsninger og 
feil insentiver

• Viktig at endringene hele tiden går i riktig retning – og peker mot fase 4.
• Fase 1 og fase 2 handler om å forberede og teste det nye digitaliserte og 

automatiserte balanseringskonseptet med ny AOF
• Nødvendig med frihetsgrader for å støtte opp om både nytt konsept og fallback-

løsninger

Step 1- 2021 
Preparation for 

parallel operation

Step 2-Q2 2022
Parallel operation 

(new business model 
and 60-minute ISP)

Step 3-Q2 2023 
15 minute ISP and 

preparation for MARI

Step 4-2024
Connection to the 
European mFRR
platform (MARI)



• Åpen informasjon / Public information

Konkrete endringer - budgivning 

• Det må gis mer informasjon i hvert  elektroniske bud
• Bud på 60 eller 15 minutter, 
• Ev makstid for sammenhengende aktivering og hviletid 
• Ev startkostnader, 
• linking av bud mellom perioder, 
• Minstevolum for aktivering 
• Udelelige bud

• Svært begrenset mulighet til å ta hensyn til begrensninger som ikke er oppgitt i det 

elektroniske budet

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Konkrete endringer - aktivering 

• Obligatorisk bruk av eBestill

• I parallelldrift vil prisen for mFRR fortsatt settes per 60 minutter

• Aktivering av bud vil være basert på 15 minutters optimalisering av systemet

• Aktiveringsbehov beregnes og valg av bud gjøres for ett og ett kvarter
• Aktører vil dermed kunne få tilslag på bud i bare 15 minutter av gangen og må regne med å av og til 

kun bli aktivert i kun én "balanseperiode" på 15 minutter

• Statnett forventer hyppigere aktivering og deaktivering av mFRR-bud for aktørene. 

• Forberedelses- og aktiveringstiden som aktørene har til rådighet per bud vil bli betydelig 

kortere

Fremtiden er elektrisk
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Leveranseperiode 0
Q0-0Q0-45 Q0-

7,5

Aktivering
TSO -BSP

Lukketid 
BSP

BSP-prosess Q0

Q1-45

Lukketid 
BSP

Q0-5

BSP starter å 
rampe1

Leveranseperiode 1
Q1-0Q1-

7,5
Q1-5

BSP starter å 
rampe1

Aktivering
TSO -BSP

TSO-prosess Q1TSO-prosess Q0

BSP-prosess Q1

Q0+5 Q0+10

BSP fullt 
aktivert

BSP starter 
nedramping2

Q1+5 Q1+10

BSP fullt 
aktivert

BSP starter 
nedramping

Q0
Q1

1  Iht. mFRR 
standard 
produkt2  Dersom det 
ikke er aktivert 
for Q1

Minutter før og 
etter kvarterskift

Tidslinje i paralelldrift
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Før oppstart av paralelldrift
• Sommeren 2021 skal etter planen alle endringer i markedsvilkår og retningslinjer sendes på 

høring før det sendes over til regulatorgodkjenning 

• Implementeringsplan
• Implementation guide publiseres november 2020

• Overgang til ECP
• Nye budformater basert på CIM
• Nye budatributter

• I en overgangsfase vil både nye og gamle formater støttes
• Ved oppstart av parallel operation vil kun de nye formatene støttes.

Fremtiden er elektrisk
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PI 3 PI 4 PI 5 PI 6 PI 7 PI 8 PI 9 PI 10

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2020 2021 2022

Nordic mFRR EAM

Preparation phase Stepwise impl Parallel operation
A B C D E

Technical support for new format 
and attributes for bids

Mandatory with new format and 
attributes for bidsFunctional support 

for new attributes 
for bids

Support for existing format and attributes for bids 

Support for Collect bid and Activation of bids (Svk and SN)

Existing solution used to collect bid and 
activate bids

New solution used to 
collect bid and 

activation of bids

1) Both existing and new solution for collect bids. 
Transition from existing to new solution

Implementation 
guide

I en lengere periode 
vil vi støtte både 

CIM/ECP og EDIFACT

Mot slutten av 
overgangsperioden vil vi 

kunne velge bud og ta 
hensyn til nye bud-

atributter



Transparens
ISB-møte
Teams, 22.oktober 2020



• Åpen informasjon / Public information

Transparens – krav til publisering av data
Transparensforordningen 
• (forordning EU nr. 543/2013 om innsending og offentliggjøring 

av opplysninger på markedene for elektrisk kraft) trådte i kraft i 
Norge 1. november 2019. 

Roller og ansvar:
• ENTSO-E

• Etablere og drifte Transparensplattformen
• TSO

• Samle inn data for publisering på Transparensplattformen
• Dataeiere ("primary owners of data")

• Sende data til TSO for publisering

Fremtiden er elektrisk
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Transparens – publiseringskanaler
• Transparensplattformen

• https://transparency.entsoe.eu/
• NUCS

• www.nucs.net
(Meldinger om utilgjengelig kapasitet m.m.)

• Statnetts hjemmeside
• https://www.statnett.no/for-aktorer-i-

kraftbransjen/systemansvaret/markedsinformasjon/
(informasjon om regelverk m.m.)

• https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-
kraftsystemet/

• https://www.statnett.no/for-aktorer-i-
kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tall
-og-data-fra-reservemarkeder/

Fremtiden er elektrisk

https://transparency.entsoe.eu/
http://www.nucs.net/
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/markedsinformasjon/
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-kraftsystemet/
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tall-og-data-fra-reservemarkeder/


• Åpen informasjon / Public information

Samarbeid om publisering av norske data
• Transparensforordningen legger ansvar for datakvalitet på "dataeiere"
• Statnett samler allerede inn nødvendige data, men kvaliteten er 

varierende, og inkonsistente tall kan finnes. Eksempel på utfordringer:
• Installert effekt i MW per generator
• Installert effekt i MW per produksjonstype
• Definisjon av produksjonstype

• For publisering på Transparensplattformen ønsker Statnett å bruke data 
som dataeierne legger inn i Fosweb.

• Det er viktig at bruken av Fosweb for innsamling av data som publiseres 
er kjent, og at dataeierne tar ansvar for datakvaliteten.

• Aggregerte og estimerte data leveres av Statnett, men vi er avhengige av 
gode data fra Fosweb.

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Publisering av produksjonsdata (1/3)
• TR art 15: Utilgjengelig kapasitet, planlagt og faktisk
• Norske produsenter bruker UMM til å sende slik informasjon, og 

UMM sender informasjonen til ENTSO-E, med unntak av "Other
Market Information"

• NUCS kan også brukes av norske markedsaktører.

Fremtiden er elektrisk
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Publisering av produksjonsdata (2/3)
• TR art. 14: Prognoser

• 14.1.a: Sum av produksjonskapasitet på 1 MW eller mer for neste år.
• 14.1.b: Informasjon om produksjonsenheter på 100 MW eller mer, for hvert 

av de neste tre år.
• 14.1.c: Estimert produksjon per markedstidsenhet (time) for neste dag.
• 14.1.d: Estimert produksjon fra vind og sol per markedstidsenhet (time) for 

neste dag.

Fremtiden er elektrisk
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Publisering av produksjonsdata (3/3)
• TR art. 16: Faktisk produksjon

• 16.1.a: For generatorer på 100 MW eller mer, produksjon per generator og 
markedstidsenhet, for publisering etter 5 dager.

• 16.1.b: Produksjon per produksjonstype og markedstidsenhet.
• 16.1.c: Produksjon fra vind og sol per markedstidsenhet.
• 16.1.d: Magasinfylling, ukentlig publisering

Fremtiden er elektrisk
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Invitasjon
• Statnett skal bli bedre på å dele kvalitativ informasjon med 

bransjen og trenger sparringspartnere for design, og etterhvert 

innhold og prioriteringer

• For mer informasjon rundt dette, ta kontakt med Petter 

Tønnesen 

Fremtiden er elektrisk

mailto:petter.tonnessen@statnett.no


Stasjongruppeinndeling og ny 
BSP-rollen
ISB-møte 22.10.2020 
Sted, dato



• Åpen informasjon / Public information

Vi skal innføre rollen Balansetjenestetilbyder (BSP)
Målbilde
• Senke terskelen for at ny type teknologi og fleksibilitet kan delta i balansemarkedene

Regelverk (EBGL)
• BSP (Balancing Service Provider) skal levere bud i balansemarkendene og motta oppgjøret for 

disse
• BRP (Balancing Responsible Party) skal fortsatt være ansvarlig for ubalansene som oppstår

Veien fremover
• Vi ser for oss en trinnvis implementering av BSP-rollen, der man på sikt muliggjør større 

uavhengighet mellom BSP og BRP.
• I første omgang må BSP være eller ha en avtale med en BRP.

• De to rollene må samarbeide rundt planlegging, drift og oppgjør.

Fremtiden er elektrisk

Plan videre
• Møte med bransjen for å diskutere modell og få innspill i løpet av vinteren.
• Vilkår og retningslinjer for BSP og BRP må sendes på høring til bransjen og  godkjennes av regulator når 

EBGL blir gjeldende i Norge.
• Rollen vil bli implementert etter innføringen av én-pris og én balanse (nov. 2021) 



• Åpen informasjon / Public information

Status ny stasjonsgruppeinndeling
• Behov : 

• Mer nøyaktig geoinformasjon i plan/bud (automatisering av flaskehalshåndtering og balansering ifm. 
15 min ISP) 

• Implementering av ny BSP-rollen
• Se presentasjon fra forrige ISB-møte i mai 2020

• Løsningskonsept 
• Splitte stasjonsgrupper til to objekter (planobjekt/budobjekt) 
• Konsept er beskrevet i rapport publisert i mai 2020

• Detaljering av kriteriene pågår
• Kan ikke ha flaskehalser innenfor plan/budobjekt mindre enheter 
• Planobjekt hovedsakelig på aggregatnivå

• brukes ikke i avregning etter Q4/21 , men etableres KPI'er
• Budobjekt hovedsakelig på stasjonsnivå 

• Ønske å harmonisere med SvK
• Stegvis implementering

Fremtiden er elektrisk

https://www.statnett.no/contentassets/5b131f1f41834b3bb628c003228cac97/motereferat-med-presentasjoner-isb-070520.pdf
https://statnett.sharepoint.com/sites/BSP_og_Stasjonsgrupper_pro/Shared%20Documents/Stasjonsgruppeinndeling/Konsept%20planobjekt%20og%20budobjekt.pdf?CT=1602574148090&OR=ItemsView


• Åpen informasjon / Public information

Mulig stegvis implementering av nye roller og stasjonsgruppeinndeling

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Hva kan aktørene gjøre for å forberede seg 
• Det er allerede nå teknisk mulig å sende produksjonsplaner på 

aggregatnivå (planobjekt) parallelt med stasjonsgruppeplaner
• Sendes i dag for stasjoner over 50 MVA (fastsatt i FOS retningslinjer), sikter på 

lavere grense i fremtiden 
• Frivillig inntil retningslinjene blir oppdatert 

• I enkelte områder bør man begynne å splitte stasjonsgrupper Q1-Q2 /2021
• Parallel operation start Q2/2022  

• Implementasjon av én-pris og én balanse avregning Q4/2021
• Avregning fortsatt basert på stasjonsgruppeplaner til Q4/2021
• Noen små endringer i datapakker https://www.esett.com/materials/single-balance/

• Kan begynne å tenke på at man må implementere BSP-rollen i systemene 
sine og sende bud fra denne.

• Tenk ansvar og utøvelse av roller. Hvordan påvirker det rutiner og avtaler internt 
og med andre selskap? 

• Aktør kan fortsatt ha begge roller 

Fremtiden er elektrisk

https://www.esett.com/materials/single-balance/
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