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Deltakere:
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Åsne Tveita
......................................................

Saksliste
#

Sak
1. Alle presentasjonene fra møtet følger under. Referatet består derfor av
spørsmål fra deltakerne med tilhørende svar
2. aFRR kapasitetsmarked
• Testing - systemleverandørene bør teste sine systemer før

Ansvarlig

aktørtestingen starter for å få en mest mulig effektiv testing.
Ja, det vil bli muligå lime inn fra excel.
Linked bids er ikke lovlig i hht markedsvilkårene, og dermed vil de bli
avvist

•
•

3. Utvikling av nasjonal metode for datautveksling iht europeisk
regelverk

SOGL - data utveksling
SGU - significant Grid User
KORRR – Key Organizational Requirements, Roles and Responsibilities
relating to Data Exchange in accordance with SOGL Art 40.6
•

Dok. id:

Er Statnett noe i kontakt med Svk om KORRR?
o Det er litt kontakt med Svk. I Sverige har de ikke Fos, så vi
Norge samler i utgangspunktet inn mer data enn Sverige
har gjort til nå. OED ønsker at vi fortsetter med det vi gjør
nå. Dvs at vi har ulike utgangspunkt for å sette i gang med
denne oppgaven.
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#

Sak

Ansvarlig

4. NBM – mFRR og eBestill

Tjenesteyter - en som utfører tjenester for andre
Tjensteutsetter - den som ber en annen utføre tjenester for deg
Støtten for tredjeparts bestiller - tjenesteutsetting er avh av godkjenning
fra RME, håper på å få det i løpet av våren.
November 2022 - da begynner vi med bestilling av mFRR per kvarter, men
ubalanseavregningen vil fremdeles være per time. I juni 2023 innføres 15
min ISP (Imbalance settlement period)
Heartbeat:
• Starter opp med heartbeat - ved automated operation, altså
november 2022
• Hovedformål med heartbeat er å sjekke at hele
aktiveringsprosessen er tilgjengelig.
• vi sender ikke heartbeat dersom det ikke finnes bud å regulere på
da det vil medføre unødvendig mange meldinger til aktører som
ikke er så aktive i markedet.
• innspill til Heartbeat - bør også kunne fungere når det ikke er bud,
for å sjekke at systemet er tilgjengelig. Noterer dette som et godt
forslag. ECP bør også monitoreres på andre måter enn heartbeat.
Oppfølgingsspørsmål nedetid - skal aktøren melde fra om nedetid på
elektronisk bestilling til Statnett?
• Det spørs hvilken alternativkanal vi kommer til å etablere. Dette
må vi komme tilbake til.
5. Fiftyweb - ny versjon er tilgjengelig nå på statnett.no, her kan man legge

inn bud for RKOM ned, det markedet åpner 5. april, med første
leveringsdag 19. april.

6. Eventuelt

Status på pilot for FCR
Statnett er på plan for pilot for implementering av ny FCR spesifikasjon og
vil annonsere den 6. april (utsatt fra onsdag 31. mars for å unngå
annonsering midt i påskeferien).

7. Neste ordinære ISB-møte torsdag 28. oktober 2021 – mest sannsynlig på

Teams

Dok. id:
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ISB-møte 25. mars 2021
Sted, dato
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Tidspunkt
Tema

Ansvarlig

09:00 – 09:10

Innledning generelt (Velkommen, Hvor finne info, impl plan etc)

Lars Teigset

09:10 – 09:30

aFRR Kapasitetsmarkedet

Kjell Petter Myhren/Jan Möhr

09:30 – 09:40

Utvikling av nasjonal metode for datautveksling iht europeisk regelverk

Pasi Norrbacka

09:40 – 09:50

Kort NBM introduksjon

Eivind Lindeberg

09:50 – 10:00

Raskere aktivering
• norske budattributter samt info om eget webinar

Finn Ljåstad Pettersen

10:00 – 10:10

Pause

10:10 – 10:20

Overgang til Euro (Legges inn under testing og implementering)

Kjersti Aarrestad/Thor-Ole Johansen

10:20 – 10:55

eBestill og teknisk aktivering
• Ny/gammel løsning med tidsplan
• FAQ
• Tilgjengelighet og heartbeat funksjon

Nina Wahl Gunderson/Sveinung Fossnes/Anders
Gisnås

10:55 – 11:10

Alternativ kanal for aktivering

Anders Gisnås

11:10 – 11:25

Pause

11:25 – 12:00

Automatisk testing (aktørtesting) og tidsplan for implementering

Bjørg Sveen Lyngstad/ Thor-Ole Johansen

12:00 – 12:10

Questback til aktørene ifm mFRR EAM

Kjersti Aarrestad

12:10 – 12:20

Single price

Morten Torgalsbøen/Cecilie Seem

12:20 – 12.30

Eventuelt og avslutning, hyppigere møter

Lars Teigset

mFRR EAM:

•
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Hva er ISB og hvor
finner man
informasjon om
ISB?
https://www.statnett.no/om-statnett/moterog-arrangementer/ikt-gruppe-forsystemtjenester-og-balanseansvaret/

Fremtiden er elektrisk

•
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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
• Siste oppdatering av planen ble gjort
14.12. 2020
• Link til planen:
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/utvikling-avkraftsystemet/systemdrifts-og-markedsutviklings/

Fremtiden er elektrisk

•
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Annen informasjon
• I agendaen jeg sendte ut i begynnelsen av uken hadde vi også
et punkt om SLA.
• Dette har vi tatt ut av agendaen da vi pr. dags dato synes at
dette var for prematurt. Vi vil komme tilbake til dette når det
modnes noe mer.

Fremtiden er elektrisk

aFRR kapasitetsmarked

Fremtiden er elektrisk
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Agenda
•
•
•
•
•

Grensesnitt / kommunikasjon
Overordnet systemoppsett, hva er nytt
Markedsvilkårene
Testperioder med aktører
GOLIVE

• Kommunikasjon med aFRR kapasitetsmarkedet i NMMS
 Innsending av bud
 Mottak av markedsresultater
 Bruk av ECP & EDX

Fremtiden er elektrisk

Overordnet systemoppsett, hva er nytt
Dagens løsning

Nasjonale
aktører
BSP/BRP
aFRR
kapasitet

INNSIKT

Rapporteringsgrunnlag
aFRR markedsresultat

Publisering
aFRR markedsresultat
Statnett.no

Systemdata

FITY MMS

Systemdata
aFRR kapasitet

E-Terra
(aktivering)

Avviksrapport
Avregning

e-Sett

Overordnet systemoppsett, hva er nytt
Løsning med nordisk aFRR CM
Nordiske aktører BSP/BRP
aFRR
Kapasitet
Tilbud

FIFTY
NMMS

Systemdata
Nasjonale aktører
BSP/BRP

aFRR
Kapasitet
Tilslag

Liste med bud (aksepterte, ikke aksepterte, avviste) med tilbudte og aksepterte volumer
og priser for alle TSOer og regulation direction
Totalt markedsresultat (total volume og markedspris per budområde, market time unit
og regulation direction)
Totale CZC reservasjonene på tvers av Norden per border direction og market time
unit
Rapporteringsgrunnlag

Publisering
aFRR Kapasitet Tilslag
NUCS/NBIS

INNSIKT

Dagens avviksrapport i Fifty MMS støtter markedsresultatet fra FIFTY
NMMS og viser forskjellen mellom leverte planer (aFRR kapasitet mot
systemdata) og bud tilslaget fra aFRR kapasitetsmarkedet.

Systemdata
aFRR kapasitet
SN FIFTY
MMS

E-Terra
(aktivering)

Avviksrapport
Avregning

e-Sett

Markedsvilkårene
• Høringsfristen utløpt fredag 5 mars 2021, ingen innspill.
• Sendes til RME 26 mars.
• Når bør Markedsvilkårene være godkjent av RME ?
• Bud kan legges inn i en periode fra 7 dager før driftsdøgnet (fra midnatt)
• Frist innen kl. 07:30 CET (D-1) Etter dette kan ikke bud endres eller trekkes.
• Minste budstørrelse: 1 MW
• Pris: EUR/MW/time
• Publisering: marginalpris EUR/MW/h og reservekapasitet MW

Testperioder med aktører
Aktivitet

Start

Slutt

Kommunikasjon

Integrasjonstest FIFTY NMMS- BSP

12.04.21

23.04.21

Landssentralens meldingstjeneste
www.nordicbalancingmodel.net

Test incident management

01.05.21

Landssentralens meldingstjeneste
www.nordicbalancingmodel.net

Operasjonell ende til ende test med alle systemer

14.05.21

Landssentralens meldingstjeneste
www.nordicbalancingmodel.net

01.07.21

Landssentralens meldingstjeneste
www.nordicbalancingmodel.net

Market –trail

01.06.21

GOLIVE -Periode
Aktivitet

Dato

Aktører kan legge inn bud 7 dager før dette (D-7) midnatt

Mandag 30 august

GOLIVE første oppkjøp

Søndag 5 september

GOLIVE første leveranse dag

Mandag 6 september

Ved spørsmål send e-mail: kjell.myhren@statnett.no

Aktør-grensesnitt til aFRR kapasitetsmarkedet
•
•
•
•
•

Systemoversikt
Implementasjonsguide
Innsending av bud
Integrasjonstests og registrering
Innhold i integrasjonstesting

System-oversikt
Settlement

Reservekrav oppdateres foreløpig hvert kvartal
Bud kan sendes inn fra D-7 00:00
accepted bids
market result
bid acknowledgement
reserved CZC

bids reserved CZC

Bud kan sendes inn frem til D-1 07:30
ECP/ EDX
available NTC

bids

bid acknowledgement
accepted bids
market result

day-ahead
prices

market data

Internet
Enter bids

Review reserve requirement
Retrieve bid and market results

BSP

13

Implementasjons-guide
Publisert:
https://nordicbalancingmodel.net/category/
publications/implementation-guides/
Ny: opdatert med nye eksempelfiler
til v 2.5.

Nordicbalancingmodel.net -> Publications -> Implementation
Guides

Bud-typer
• Simple bids: hourly selectable quantities
with a common price
• Bids can be specified as divisible or
indivisible using a minimum selectable
quantity up to an indivisibility maximum
• Exclusive bid groups / bid curve

Bid curve – mutually exclusive bids

• only one bid from the group can be selected
per hour

• Block bids (set of quantities in consecutive
hours selected together and with same
amount)

Linking in time (block bid)
15

Bud-typer

• Finn oppdaterte eksempler for bud og resultater på NBM nettsiden
https://nordicbalancingmodel.net/category/
publications/implementation-guides/

BSP

Bid zone

DIR

Bid #

Price [€/MW/h]

Linked ID Excl. group Block Min. [MW]

1

2

Test BSP NO NO1

Up

1

20,00

0

Test BSP NO NO1

Up

2

25,00

0

0

10

20

25

Test BSP NO NO1

Up

3

30,00

0

Test BSP NO NO1

Up

4

35,00

1

Test BSP NO NO1

Up

5

40,20

Test BSP NO NO1

Up

6

25,00

A

Test BSP NO NO1

Up

7

20,00

A

Test BSP NO NO1

Down 1

5,00

10

1
0

10

Indivisible
Fully divisible
3

4

5

6

7

8

9

Offered quantity per hour [MW]

10

10

15

20

10

10

10

10

10

25

25

25

25

11

12

13

14

Divisible above 20 MW
Exclusive group
10

15

20

10

0

2

2

2

2

2

0

5

5

10

15

5

Test BSP NO NO1

Down 2

10,00

0

0

5

5

5

5

5

Test BSP NO NO1

Down 3

15,00

0

5

9

9

10

11

9

Test BSP NO NO1

Down 4

20,00

1

5

5

5

5

Test BSP NO NO1

Down 5

25,00

1

5

5

5

5

Block

15

16

17

10
25

10

18

19

15

20

1

10

10

1

25

15

25

2

10

1

10

1

20

1

2

2

2

5

10

15

5

5

5

9

10

11

Test BSP NO NO1

Down 6

15,00

B

0

5

5

10

15

5

5

10

15

Test BSP NO NO1

Down 7

10,00

B

0

10

10

15

20

10

10

15

20

1

Integrasjons-testing 12.04 – 23.04.
• NMMS vil bli tilgjengelig for aktører til
integrasjonstesting

• NMMS web-frontend with bid entry and results
• Bud-innsending via EDX/ECP
• Mottak markedsresultater via EDX/ECP

• Krever connectivity tests i forkant
• Registrerings-skjema må fylles ut

(Kontaktdetailjer, ECP endepunkt, ip-ranges)

• Innsending planer i 1 MW steg til Fifty MMS testes ved manuell fil-utveksling /
etter avtale med Fifty MMS miljøet

Integrasjonstesting: Innhold
• Teste tilgang og kommunikasjon (ECP & web frontend)
• Bruk av NMMS manuellt
(brukerere, bud, resultater, fallback bid file upload)
• Agenda Testdager:
•
•
•
•
•
•

Scenario-Briefing & Q&A
Aktører legger inn bud
Fifty kjører test auksjon(er) på forhåndsbestemte datoer
NMMS sender aksepterte bud / markeds-data
Support underveis
Resultat-sjekk / Q&A meeting om ettermiddagen

-

Connectivity & access
User management
Manual bid entry
Manual result access
ECP bid entry & updates
ECP result distribution
Withdrawal / non-purchase
Result redistribution
DST dates
Negative scenarios:
- Gate closed
- Gate reopening / GCT
extensions

Utvikling av nasjonal metode for
datautveksling iht europeisk regelverk

Fremtiden er elektrisk

•
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Hva sier SO GL om datautveksling mellom aktører ?
• Formål med SO GL ("System Operation Guideline",
kommisjonsforordning 2017/1485) er å ivareta
driftssikkerhet, frekvenskvalitet og effektiv bruk av det
sammenkoblede systemet og ressursene.
• SO GL Art. 40-53 fastsetter regler og ansvarsforhold for
datautveksling mellom operatører av transmisjonsnett
(TSO), operatører av distribusjonsnett (DSO) og betydelige
nettbrukere (SGU), i forbindelse med både driftsplanlegging
og nærmere selve driftstimen.
• Stor grad av frihet for organisering av datautveksling
nasjonalt ("Unless otherwise provided by TSO").

 Vi må utarbeide en nasjonal metode for datautveksling
mellom systemansvarlig, nettselskap og nettbrukere

Fremtiden er elektrisk

SO GL er ikke trådt i kraft i Norge enda.
Kravene gjelder fra
ikraftsettelsestidspunkt (mulig
overgangsordning)

•
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Hva er nytt i forhold til fos
• Store deler av kravene i SO GL dekkes gjennom dagens datautveksling (iht fos)
• SOGL har delvis overlapp med dagens regelverk
• RME og OED er tydelig på at fos og SOGL vil leve side-om-side

• SO GL gir tydeligere rettigheter til DSOene:
• Data fra tilgrensende nett samt produksjonsplaner fra relevante SGUer for å sikre
DSOenes "observerbarhet" (forutsetninger for analyser og overvåking)
From KORRR, supporting document:

• KORRR*) åpner for alternative
"dataflyter" fra SGU
• Samtidig ber OED om at etablerte
prosesser og krav vektlegges
*) KORRR – Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities relating to
Data Exchange in accordance with SO GL Art 40.6 ("All TSO proposal" & Supporting
document)
Fremtiden er elektrisk
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Status og prosess videre
• RME ber Statnett i første fase om en
beskrivelse av gjeldende praksis
(nåsituasjonsbeskrivelse)
•

Vil i tillegg etablere en plan for neste fase
(= "anbefalingsfase")

• Statnett vil etablere en arbeidsgruppe sammen med DSOer og SGUer
• RME vil arbeid med å klargjøre krav for
at nettselskapene skal kunne motta
produksjonsplaner (= markedssensitiv informasjon)

Oppstart av arbeidsgruppen

15.sep.

• RME vil i tillegg etablere Digitaliseringsforum og
gjennomføringsplan for informasjonsutveksling
knyttet til driftsplanlegging/-koordinering

Sluttført kartlegging/beskrivelse av gjeldende
praksis samt forslag til videre arbeid med KORRR
Høringsmøte med bransjen

uke 39

Foreløpig tidsplan – fase 1

Høringsprosess
Statnett oversender til RME for vurdering

Fremtiden er elektrisk

Medio april

20. sep.-22. okt.
1. nov.

Kort introduksjon til NBM

Fremtiden er elektrisk

•
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Kort om NBM – Nordic Balancing Model
• Omfattende endringer i balanseringsprosessen i Norden
• Hvorfor:
• Manuell operatør-sentrert balansering ikke lenger mulig
• 15 min tidsoppløsning
• Nødvendige endringer for å delta på europeiske plattformer

• Hva:
• Betydelig automatisering
• Område-balansering per budområde (ACE)
• Felles optimalisering for å utveksle aktiveringer og sikre at vi aktiverer
effektivt
• Først mFRR, så aFRR
24
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Oppdatert tidsplan for NBM-programmet

25
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mFRR Energy Activation market – timeline

•
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Balanseringsprosessen i NBM
Common
Local

ATC
after ID
ACE
OL

Imbalance
prognosis
BSP
bids

ATC
adjustment

mFRR
request

Optimize
AOF

Activate

Bid
filtering &
mgmt

Every 15 min

Pricing,
Settlement &
transparency

•
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Activation process

"Automated operation pre 15 min ISP"

Q0
Q1
BSP bid
GCT for H0

Q1-7,5

H0-45

Q1-5

Market period Q0

H0-45

Q07,5

BSP bid
GCT H0

Activation
ordering

TSO process Q0

BSP starts
ramping1

Activation
ordering

Q0-5

Q0-0

Q0+5

BSP fully
activated

BSP starts
ramping1

Q0+10

BSP fully
activated

Q1-0

Q1+5

2

Q1+10

Market period Q1
H0

BSP starts
deactivation
2

BSP process Q0
TSO process Q1

BSP starts
deactivation

BSP process Q1

according to
standard product

1

unless activation
continues in next
quarter hour

2
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Viktige budskap til aktørene om NBM
• Aktiveringsprosessen vil endre seg betydelig
• Bud-informasjon brukes bokstavelig
• Det er behov for nye prosesser hos aktørene
• Det vil bli kortere aktiveringer – 15 min av gangen + direkteaktivering

• Alle aktører må være med på nye løsninger – det er ikke et alternativ at
noen blir igjen på gammel løsning
• Dette skal på luften om litt over ett år

Fremtiden er elektrisk

Raskere aktivering/deaktivering av
mFRR bud

Fremtiden er elektrisk

•
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Webinar om løsning for rask
aktivering/deaktivering av mFRR bud i NBM
• Overgangen til automatisert drift av kraftsystemet innebærer nye standardprosesser
for budgiving og aktivering av mFRR bud
• Ved uforutsette hendelser vil Statnett av og til kunne ha behov å kunne gjøre raskere
aktiveringer/deaktiveringer enn det som ligger i disse standardprosessene.
• Elementer vi må ta stilling til:
•
•
•
•
•

Fremtiden er elektrisk

Budgiving
Budvalgsløsning
Bestilling av bud
Avregningsløsning
Markedsvilkår

•
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Webinar om løsning for rask
aktivering/deaktivering av mFRR bud i NBM
• Vi ønsker å få innspill fra norske aktører på hvordan potensielle
løsninger vil kunne påvirke deres systemer og rutiner
• Webinar 12. april fra kl 13:00 til 14:30.
• Påmelding på mail til Finn.Pettersen@statnett.no
Link til invitasjon

Fremtiden er elektrisk

eBestill og teknisk aktivering

Fremtiden er elektrisk
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Tidsplan eBestill
• Frist for innføring av eksisterende
løsning: 1.juli 2021

• Forutsatt at RME godkjenner fristen

• Hvis dere ikke når fristen - søk om utsettelse
til BSP@statnett.no
Fremtiden er elektrisk
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Tjenesteutsetting
• Teknisk løsning er klar
• Tjenesteyter vil se tjenesteutsetters priser og volum
• Standard avtale mellom tjenesteutsetter og Statnett er under
utarbeiding og skal godkjennes av RME
• Partene bør inngå avtale om håndtering av markedssensitive
data
Fremtiden er elektrisk
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Ofte stilte spørsmål

Ny nettside for elektronisk bestilling

Fremtiden er elektrisk
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Tilgjengelighet for aktivering
• Nye krav til eBestill vil gjelde fra "Automated operation pre 15 min ISP"
• Kravet vil være minst 99% tilgjengelighet av budvolumene
• Kravet gjelder den totale tilgjengeligheten for aktivering, altså hele
verdikjeden inkludert bestillingsprosessen og den fysiske ressursen.
• Tilgjengelighet for de enkelte komponentene i verdikjeden må altså
være betydelig høyere
• Brudd på kravet vil få konsekvenser

•
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Hvordan oppnå høy tilgjengelig for aktivering
• Robust oppsett og drift av ECP, sikre kompetanse
• Automatisering av aktiveringsprosessen, unngå manuelle steg
• Monitorering av alle deler av aktiveringsprosessen
• Separate miljøer for produksjon og test
• Redundans, unngå "single-point-of-failure"
• Minimer eller unngå nedetid ved vedlikehold og oppgradering

Fremtiden er elektrisk
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Aktivering – heartbeat
For aktører som har gitt bud de nærmeste fire kvarter:
• Hvert kvarter vil bestillingsmelding mottas, enten heartbeat eller ordinær bestilling
• Dersom siste bestillingsmelding før AOF-prosessen ikke er besvart kan aktørens
unntas fra budvalget i AOF.
• Dersom bestillingsmelding som sendes etter AOF-prosessen ikke besvares anses
budvolumet som ikke tilgjengelig for aktivering.
• Aktør må altså besvare både bestillingsmeldingen før AOF og etter AOF.

Alternativ kanal for aktivering

Fremtiden er elektrisk
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Behov for alternativ kanal for aktivering
• Det er behov for en alternativ kanal for bestilling av aktiveringer i tilfelle
det blir feil med elektronisk bestilling
• Det vil ikke være mulig for Landssentralens operatører å ringe ut alle
aktiveringsbestillinger hvert kvarter

• Kan visning av aktiveringsbestillinger på FiftyWeb fungere som
alternativ kanal?

Fremtiden er elektrisk
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Aktiveringsbestillinger på FiftyWeb – tenkt løsning
• Viktige meldinger til aktør presenteres på FiftyWeb.
• F.eks. : "Feil med elektronisk bestilling for alle aktører!"

• Aktiveringsbestillinger presenteres på FiftyWeb
• Aktør må manuelt overføre aktiveringer til eget system
• Aktør må monitorere elektronisk bestilling og heartbeat. Hvis heartbeat uteblir fra Statnett må aktør sjekke status på FiftyWeb.
• Statnett vil også sende varsel om viktig melding per epost eller sms
Vi vil diskutere løsninger videre i bilaterale møter med interesserte aktører
Fremtiden er elektrisk

Automatisk testing (aktørtesting) og
tidsplan for implementering
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•

Åpen informasjon / Public information

Implementasjonsplan Statnett
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•

Åpen informasjon / Public information

Selvbetjent test
• Løsning for automatisert, selvbetjent test hvor aktørene og
systemleverandørene kan teste om systemene er klare for Automated
operation
• Vil være mulig å sende inn bud til testmiljø som vil kvittere tilbake etter en
teknisk og funksjonell validering
• Miljøet vil settes opp til å automatisk sende elektronisk aktivering av
innsendte bud. (Tilfeldig utvalg)
• Om ingen bud velges ut til elektronisk aktivering vil det sendes en tom
aktivering (heartbeat)
• Vil kun dekke nye prosesser med nye formater, som beskrevet i
implementasjonsguide
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•

Åpen informasjon / Public information

Implementasjonsplan Statnett
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Transisjon for innsending av bud
• I løpet av transisjonsperioden må alle aktørene implementere nytt
format for budinnsending:
•
•
•
•
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Alle bud må ha 15-minutters oppløsning
EUR som eneste valuta
Ta i bruk technical-linking for å angi at bud tilhører samme ressurs
Andre nye attributter vil ikke støttes før i Automated operation/pilotfase

•

Åpen informasjon / Public information

Implementasjonsplan Statnett
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•

Åpen informasjon / Public information

Transisjon for aktivering av bud
• Transisjonsperioden omfatter kun overgang til nytt format
• Start av transisjonsperiode vil sammenfalle med oppstart av
testperioden, og vil strekke seg helt frem til start Automated
operation/pilotfase
• Ny prosess for aktivering av bud vil først tre i kraft fra Automated
operation/pilotfase:
• Aktivering hvert 15.minutt
• Ikke lengre mulig å endre aktiveringstid
• Aktiv heartbeat
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Spørreundersøkelse blant aktørene
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•

Åpen informasjon / Public information

Bakgrunn
• I Q4 2022 innfører alle de nordiske TSOene nytt automatisert og digitalt
mFRR-marked med nordisk optimeringsløsning og budaktiveringer
hvert 15. minutt.
• For at dette markedet skal fungere godt og TSOene skal kunne fortsette
å balansere kraftmarkedet på en god måte, må også aktørene være
klare for overgangen til nye løsninger.
• Statnett planlegger å sende ut en spørreundersøkelse som en del av
det nasjonale implementeringsarbeidet med å sørge for at alle aktører
er klare og at alle løsninger er på plass i tide.

•

Åpen informasjon / Public information

Kartlegging av status
• Hovedformålet er at Statnett skal få oversikt over hvordan det går med
implementering av nye løsninger for budinnsending og budaktivering
hos aktørene.
• Har aktørene begynt med prosjektene
• Har aktørene en tidsplan?
• Vil aktørenes deltakelse i mFRR-markedet endre seg betydelig fra i dag?

• Et annet hovedtema er å avdekke om aktørene har fått nok informasjon
og oversikt over hvilke endringer som kommer.
• Tilbakemeldinger på informasjonsmøtene
• Om det er temaer vi burde dekke bedre

•

Åpen informasjon / Public information

Hva skjer videre
• Vi planlegger å sende ut en Questback etter påske
• 10 spørsmål som burde være forholdsvis enkle å svare på.

• En nesten tilsvarende Questback vil bli sendt ut med jevne mellomrom
fram til november 2022 for å måle fremgang
• Spørreundersøkelsen vil bli sendt ut til kontaktpersonene for ISB-møtet.
• Vennligst videresend til andre i eller utenfor organisasjonen hvis det er
noen andre som burde svare – men fint om vi bare mottar et svar per
selskap

Single price
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New imbalance settlement model to be
introduced on 1.11.2021
• The Nordic TSOs are implementing a new
imbalance settlement model on 1.11.2021
(Single Price Model project)*

• The project is part of the NBM program
• New imbalance model will be based on a

single position + single imbalance calculation
with the application of a single imbalance price
• Same model as used in Norway before
2009
* Same project as Single Balance (eSett terminology)

New imbalance model in short

Dual price

Single price

Single price

*Consumption and production refers to metered or estimated values
MGA = Metering Grid Area

Systemendringer for norske aktører

Grensesnitt med Fifty

Uendret

Grensesnitt med eSett

Endret
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Settlement
•

Minor Production Unit Structures
•
•

•

Retailer of minor Production Unit valid after Go-Live date
must have valid Retailer Balance Responsibility for
production in the MGA where the PU is located.
Possible changes to RBR relations will be adjusted cooperation with BRP and eSett

Prices
•

•

25 March 2021

Consumption Imbalance Purchase price, Consumption
Imbalance Sales price, Production Imbalance Purchase
price and Production Imbalance Sales price will be
replaced by Imbalance Purchase price and Imbalance
Sales price
Price for Imbalance Purchase and Sales will be the same
per imbalance settlement period (hour)
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Number of data package will decrease
•

Single balance will reduce the amount of dataflows but the content of the dataflows will be the same

•

The changes are the same for Online Service Data packages and Information service in dataflows
Old Data package
Consumption Imbalance – Preliminary Results
Production Imbalance - Preliminary Results
Consumption Imbalance – Final Results
Production Imbalance – Final Results
Consumption Imbalance – Invoiced Results
Production Imbalance – Invoiced Results
Consumption imbalance per BRP per MBA (volume and amount)

New Data package

Imbalance – Preliminary Results

Imbalance – Final Results

Imbalance – Invoiced Results

Imbalance per BRP per MBA (Volume and Amount)

Production imbalance per BRP per MBA (volume and amount)
25 March 2021
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Online Service views
•

Adjusted Market Reports and KPIs will be used
(detailed description available in the updated NBS
Handbook and in this document)

•

New “Imbalance” view will be added which uses
same principles as Consumption/Production
Imbalance view under Settlement part

•

New “Imbalance” radio button will be added which
uses same principles as Consumption or
Production radio button in Balance Report view

•

Invoicing Report will work as before, all related
invoice products for selected time period will be
presented

•

New Data Packages will be included in the list in
Data Packages Management view

•

New Fees will be visible on the Fees view

More information can be found on the eSett homepage

25 March 2021
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Eventuelt og avslutning

Fremtiden er elektrisk

•

Åpen informasjon / Public information

Møter fremover
• Vi planlegger neste ordinære ISB-møtet torsdag den 28. oktober 2021.
• Vi tar utgangspunkt i at også dette møtet vil bli på teams.
• Merk kalendere!

• Vi ser at det skjer mye ift utvikling av markedene og systemene for tiden
og ser et behov for flere temamøter i tiden fremover som vi ønsker å
benytte ISB til. Vi annonserer derfor at det etter all sannsynlighet vil bli
flere møter ala møtet vi hadde den 2. februar i tiden fremover.
• Følg med på kommunikasjonskanaler
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