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Møtereferat 
 
Sak: 
Ekstra ISB-møte om den nye implementeringsguiden for mFRR 
energiaktiviseringsmarkedet. 
 
Møtedato/sted: 
Webinar 2. februar 2021 

Deltakere:  
På teams 
 

Møteleder: 
Lars Martin Teigset 

Fraværende: 
 
 

Ansvarlig/adm. enhet: 
GDU 

Kopi til: 
 

Vår referanse: 
 

Neste møte: 
25. mars 
 

Dato: 
 
 

Sign.: 
 
Åsne Tveita.............................. 
 

 
 
 
Saksliste 
 

# Sak Ansvarlig 
1.  Innledning Lars Martin 

2.  Kort om NBM – bakgrunn og tidsplan Eivind 

3.  Budgivning og –design (norske attributter) Anders 

4.  Periodeskift Lars Olav 

5.  Filtrering, spesialregulering og aktivering Eivind 

6.  eBestill og teknisk aktivering Sveinung 

7.  Tilgjengelighet og heartbeatfunksjon Anders 

8.  Stasjonsgruppeinndeling Pasi 

9.  Tidsplan, testing og implementering Thor-Ole 

10.  Eventuelt og avslutning Lars Martin 
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Aksjonspunkter/kommentarer fra chat 
 

#  Når 
1.  Takk for et bra møte!  Referatet består av en oversikt over alle forkortelser, 

spørsmålene som kom i chat under møtet og tilhørende svar, og i tillegg 
presentasjonen som ble bruk under møtet. 

 

2.  Forklaring på forkortelser 
 
ACE OL: 
ACE Open Loop (ACE OL) is the real-time imbalance of an area in the power 
system without automatic Frequency Restoration Reserve(aFRR) and manual 
Frequency Restoration Reserves(mFRR). ACE OL is the imbalance before any 
operator balancing actions. The imbalance prognosis is the prognosis of ACE 
OL. 
 
AOF: 
Activation Optimization Function, automatisk optimaliserings funksjon 
 
ATC: 
Available Transfer Capacity 
 
BRP: 
Balance Responsible Party 
 
BSP: 
Balancing Service Provider 
 
CIM-format: 
Common Information Model. 
https://www.entsoe.eu/digital/common-information-model/ 
 
DA: 
Direct activation 
(ikke å forveksle med Day Ahead) 
 
EAM: 
Energy Activation Market. Som i mFRR EAM, det som i dag er RK-
aktiveringsmarkedet. 
 
ECP: 
Energy Communication Platform. Kommunikasjonskanal for eBestill (og på sikt 
også annet) 
 
FAT: 
Full Activation Time 
 
GCT: 
Gate Closure Time. Budfrist. Lukketid. 
 
GONG: 
Statnett SCADA -> Market participant SCADA ved eBestill. Akustisk alarm. 
Opsjon. 
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#  Når 
HB: 
Heartbeat. Gjelder kontroll på at det er kontakt TSO<-> BSP for eBestill. 
Benytter en Dummy-ordre. 
 
ICCP: 
Inter-control Center Communications Protocol (ICCP) was developed to enable 
data exchange over Wide Area Networks between utility control centers, 
Independent System Operators (ISOs), Regional Transmission Operators 
(RTOs), and other Generators. 
 
ID: 
Intraday 
 
ISP: 
Imbalance Settlement Period 
 
LFC: 
Load Frequence Control 
Eksempel: 
Load-frequency control block' or 'LFC block’ means a part of a synchronous area 
or an entire synchronous area, physically demarcated by points of measurement 
at interconnectors to other LFC blocks, consisting of one or more LFC areas, 
operated by one or more TSOs fulfilling the obligations of load-frequency control. 
 
MTU: 
Market Time Unit 
 
RKOM: 
Regulerkraft opsjonsmarked 
 
RME: 
Reguleringsmyndigheten for energi. Nasjonal reguleringsmyndighet for 
kraftmarked og nettsystem i Norge. Skal bidra til å fremme en 
samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av 
energi. 
 
SA: 
Scheduled activation 
(Ref. Lars O. Fosse, "Etter at AOF-en har kjørt...", så har AOF-en bestemt bud 
for SA. Ledige bud er da tilgj. for Period Shift dersom de har attributtene satt til 
"Ja".) 
 

3.  Spørsmål: 
Er det samme ramping tid på direkte aktivering som på planlagt aktivering? 
 
Svar: 
Standardproduktet for direkte aktivering har samme profil - 12,5 min/10 min 
ramping - som de planlagte aktiveringene 
 

 

4.  Spørsmål: 
Vil direkte aktivering også reaktiveres hvert 15 minutt? Hva er varigheten på et 
direkte aktivert bud? 
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#  Når 
 
Svar: 
Direkte-aktiverte bud varer til slutten av neste 15 minutters-periode. Da kan de 
forlenges uten nedramping med en planlagt aktivering. De vil derfor alltid ha 
lenger varighet enn en planlagt aktivering. 
 

5.  Spørsmål: 
Hvordan klarer systemet å holde orden på at en generator som er oppregulert, 
ikke kan nedreguleres i neste kvarter? Dvs det er to forskjellig bud, men knyttet 
til samme generator. Tenker sidene periodene overlapper hverandre 
 
Svar: 
For dette eksempelet må nedreguleringsbehovet gjøres betinget avhengig av at 
oppreguleringsbudet i forrige kvarter IKKE er aktivert. 
Det trengs kun dersom generatoren ikke klarer å rampe mellom oppreguleringen 
og nedreguleringen. 
 

 

6.  Spørsmål: 
Som liten aktør i dette markedet med hjemmevakt og ikke så aktiv på sein kveld 
og natt. Spm. vil det være mulig å bare være aktiv i markedet i et gitt tidspunkt 
på dagtid, eller er det slik at når man er med må det foreligge bud over alle 
timene i døgnet. 
 
Svar: 
Man kan delta i markedet i de periodene man ønsker. 
Men – alle aktører må etterleve systemkritiske vedtak etter f.eks. fos §12 fjerde 
og femte ledd, og disse kan bli fattet hele døgnet. 
 

 

7.  Spørsmål: 
Hvorfor kan ikke "flytting" bare tas av mFRR med direkte aktivering? 
 
Svar:   
Det er fordi direkte aktiveringer varer ut kvarteret og hele neste kvarter. I tillegg 
vil det ofte være forskjellig retning på aktivering før og etter periodeskift som gjør 
standard produktet for direkte aktivering lite egnet.  
 

 

8.  Spørsmål: 
Bør ikke ubalanser innenfor en ISP heller løses med aFRR istedenfor 
periodeskift? 
 
Svar: 
Dette er noe vi har vurdert og vil være alternative dersom vi ikke har løsningen 
med periodeskift. Det ville imidlertid trolig kreve økte aFRR volumer og dermed 
potensielt økte kostnader.  
 

 

9.  Spørsmål: 
Ved interne flaskehalser i et prisområde kan noen bud være uaktuelle for 
aktivering fra ett annet prisområde – til tross for ledig XB kapasitet mellom de to 
prisområdene. Vil budet da bli filtrert totalt vekk for aktivering fra andre 
prisområder, eller vil filteret kunne settes slik at det aktuelle budet kun er 
utilgjengelig fra det prisområdet som skaper utfordringer? 
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#  Når 
Svar: 
Det vil (dessverre) ikke være mulig å skille mellom intern aktivering og eksport 
eller mellom eksport til forskjellige områder. Budene er enten tilgjengelige for 
alle, eller ikke tilgjengelige i det hele tatt.  
  
Dette er en av de sentrale utfordringene med budfiltreringen - om den nordiske 
algoritmen beslutter å eksportere reserver fra Norge til Danmark over Skagerrak 
eller til Finland kan påvirker nettet på helt forskjellige måter, og kan derfor føre til 
forskjellige flaskehalser. Derfor vil vi sjekke flere forskjellige scenarier på 
forhånd, og vurdere sannsynligheten for de forskjellige problemene. Det blir 
viktig å finne en balanse mellom sikkerhet for å ikke aktivere bud som skaper 
overlast mot risikoen for å markere unødvendig mange bud som utilgjengelige. 
 

10.  Spørsmål: 
I forbindelse med tilbakemelding på eBestill har dere gått fra en frist på 3 
minutter til 2 minutter? 
 
Svar: 
Ja, fristen for tilbakemelding for eBestill blir redusert fordi aktørene nå skal 
begynne å rampe 2,5 minutter etter at bestillingen er mottatt. 
 

 

11.  Spørsmål: 
Når man først ser på stasjonsgruppeinndeling bør man ikke også vurdere om 
enkelte stasjonsgrupper kan slås sammen?  
 
Svar:  
Målet er å definere entydige kriterier for inndeling og det kan bety også at noen 
grupper kan slås sammen. Men generelt er behovet i fremtiden mindre 
grupper.    
 

 

12.  Spørsmål: 
Kortsiktig løsning bør jo sees i sammenheng med planlagt endring slik at vi 
slipper midlertidig løsninger. 
 
Svar:  
Første steg påvirker utvalgte aktører og vi kommer til å diskutere om dette i 
bilaterale møter i løpet av våren   
 

 

13.  Spørsmål: 
Hva blir minste budvolum etter overgang fra stasjonsgrupper til 
planobjekter? 
 
Svar:  
Minste budvolum endres til 1 MW ved overgang til 15 min ISP som er planlagt 
2023. Se side 13 i presentasjonen. Tidspunkt for overgang fra stasjonsgrupper til 
plan/reguleringsobjekter er ikke avklart enda. 
 

 

 
 
 



Ny implementeringsguide
Ekstra norsk ISB-webinar
Sted, dato
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Velkommen!
• Implementeringsguide til nytt nordisk mFRR energiaktiviseringsmarked 

med GoLive i november 2022

• Implementasjonsguiden som blir presentert i dette møtet finner dere her

• Det har tidligere blitt avholdt et nordisk webinar. Presentasjon, opptak 

og spørsmål som ble besvart i den sammenheng finner dere her

• Still gjerne spørsmål i kommentarfeltet, de vi ikke rekker å svare på vil 

bli svart og delt i etterkant av møtet. 

Fremtiden er elektrisk

https://nordicbalancingmodel.net/wp-content/uploads/2020/12/Implementation-Guide-mFRR-energy-activation-market-BSP.pdf
https://nordicbalancingmodel.net/presentations-and-link-to-recorded-webinar-on-the-implementation-of-nordic-mfrr-eam/
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Agenda 

Fremtiden er elektrisk

Tidspunkt Tema Ansvarlig

5 min Innledning generelt LM

5 min Kort om NBM – bakgrunn og tidsplan Eivind

30 min Budgivning og –design (norske attributter) Anders

10 min Periodeskift Lars Olav

15 min Filtrering, spesialregulering og aktivering Eivind

15 min eBestill og teknisk aktivering Sveinung/Ivar

10 min Tilgjengelighet og heartbeatfunksjon Anders

10 min Stasjonsgruppeinndeling Pasi

15 min Tidsplan, testing og implementering Thor-Ole

5 min Eventuelt og avslutning LM



Kort om NBM – Bakgrunn og tidsplan
Eivind Lindeberg
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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

5
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Oppdatert tidsplan for NBM-programmet

6

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Based on the latest reassessments and information, changes have been made to the NBM roadmap. The reassessment of the mFRR energy activation market has shown that the transition to the automated Nordic mFRR energy activation market will have to be postponed by six months. This transition will not affect the 15-minute imbalance settlement period schedule, meaning that we are still committed to implementing 15-minute ISP as planned.
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mFRR Energy Activation market – timeline

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Important to mention that we focus on automated operation period and it replaces PO and will no longer support the current processes and will be shorter. 
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Optimize
AOF

mFRR 
request ActivateImbalance 

prognosis

Every 15 min

BSP 
bids

Bid
filtering & 

mgmt

ATC 
after ID

ATC 
adjustment

Pricing, 
Settlement & 
transparency

Balanseringsprosessen i NBM
Common

Local

ACE 
OL
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Activation process
"Automated operation pre 15 min ISP"

Market period Q0
Q0-0H0-45 Q0-

7,5

BSP process Q0

H0-45

Q0-5

Market period Q1
Q1-0Q1-7,5 Q1-5

TSO process Q1

TSO process Q0

Q0+5 Q0+10

Activation
ordering

BSP bid
GCT H0

BSP starts 
ramping1

BSP fully
activated

BSP starts 
deactivation

2

Q0

BSP bid
GCT for H0

BSP starts 
ramping1

Activation
ordering

BSP fully
activated

BSP starts 
deactivation

2

Q1
1 according to 
standard product

2 unless activation
continues in next
quarter hour

H0

Q1+5 Q1+10

BSP process Q1

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Describes the process and timing during the phase Automated operation pre 15 minutes ISP and shows the activation process for two market periods to show that there is overlapping of the processes.There is not much time between activation ordering and start of ramping.The timing of the start of activation is important as will be explained in a following slide. 
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Viktige budskap i dag
• 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



Budgivning og buddesign
Anders Gisnås
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Stegvis implementering av ny markedsprosess

Today Automated 
operation, pre 15-min 

ISP

After 15 min ISP but before 
connection to MARI

When connecting 
to MARI

BSP GCT (BEGCT bids) H-45 H-45* QH-25 QH-25

TSO GCT H-45 QH-17 QH-12 QH-12

TSO mFRR request NA QH-15 QH-10 QH-10

AOF run NA QH-15 QH-10 QH-10

AOF results NA QH-13 QH-8 QH-8

Activation orders are sent to BSPs NA QH-7.5 QH-7.5 QH-7.5

Full Activation Time, FAT (minutes) 15 15 12.5 12.5

* For all four quarters in the next hour 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
The new market process will be implemented in steps. Here, the most important changes for the BSPs are highlighted in blue. The main difference in the atomated operation period for the BSPs is the activation dynamics where the activation orders that will every 15 min at QH-7,5 as stated earlier. By the introduction of 15 min ISP, also the GCT and FAT will be changed in line with the target model and standard product. 
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Budgivning – de viktigste karakteristikkene (Norge)

Today Automated operation, 
pre 15 min ISP 

After 15 min ISP but 
before connection to 
MARI

When connecting to 
MARI

Currency EUR and local currency EUR EUR EUR

Maximum/minimum price (EUR/MWh) 5000/no minimum price 5000/no minimum price 5000/no minimum price 99 999/-99 999

Price granularity (EUR) 0.5 0.5 0.01 0.01

Minimum bid size (MW) 10 10 1 1
Maximum bid size (MW) none 9 999

(technical limit)

9 999

(technical limit)

9 999

(technical limit)
Bid granularity (MW) 1 1 1 1
Activation granularity (MW) 1 1 (or 0.1) 1 1

BSP bid time resolution for price 
and volume (minutes).

60 and 15 15 15 15

Marginal price resolution 
(minutes)

60 60 15 15

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For the submission of bids, the bid characteristics will also change stepwise towards the target model, as shown in this table. Similar as in last slide, the most important changes for the BSPs are highlighted in blue. Looking specifically at the automated operation pre 15 min ISP, there are two aspects that can be noted especially. This is that in general minimum bid size of 1 MW and bid resolution time for price and volume of 15 min in planned to be introduced. However, there are some national differences here, indicated in the table. These will be discussed further in the national meetings.
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Scheduled
Planlagt aktivering

Direkte aktivering

• Aktivering per kvarter
• Fast rytme på aktiveringene
• Synkronisert for alle BSPer og TSOer
• Kan ha flere aktiveringsårsaker

• Aktiveringer som skjer plutselig, ut over den fast rytmen
• Ett aktiveringsbehov av gangen
• Nedramping i samsvar med planlagt/scheduled aktivering

Planlagte og direkte aktiveringer
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Bid attribute Description
Simple bids
One bid, one price

Minimum offered volume Can be applied to set a minimum volume to be activated even though the bid is 
divisible.

Indivisible Bids Bid which cannot be activated partially.

Complex bids
Combination of simple 
bids

Exclusive Group Order Group of bids where solely one of the bids can be activated.

Multipart (Parent/child) Group of bids that must be activated in strict price order, from less expensive to more 
expensive.

Bids linked in time
Between consecutive 
quarter hours

Technical linking Linking of bids in subsequent quarter hours to indicate same underlying asset.

Conditional linking Linking of bids in two or three subsequent quarter hours to consider the activation 
outcome in preceding quarter hours QH-1 and/or QH-2.

Activation type Direct Bid is available for direct activation.

Budgivning – nye felles nordiske budattributter

+ national bid attributes

Brukernavn
Presentasjonsnotater
A simple bid has one bid quantity, one price and lasts for one market period, 15 minutes. A complex bid is a combination of simple bids for one market period with rules for how the included bids can be selected.Bids linked in time between the consecutive market periods to make the availability of the bid dependent on the outcome of activation in the previous quarter hours. Technical linking and conditional linking.Activation type is an attribute to indicate if a bid can be used for direct activation in addition to scheduled activation.I addition to these there will be some additional national bid attributes. These bid attributes will be presented and discussed int the national meetings.



NASJONALE BUDATTRIBUTTER (1 AV 3)
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Maximum duration

Bid A Bid B

QH0 QH1

Bid C

QH2

Bid D

QH3

0 15 30

QH0 QH1 QH2

45 60

QH3

- Alle fire bud er innenfor marginalprisen i respektive 
MTU.

- Det er ”technical linking” mellom de fire budene.
- Maximum duration er angitt til 30 minutter for alle 

fire bud.

Eksempel Resulterende aktivering

BSPs include information on the 
technical limitations regarding how 
long a bid can be activated. This 
attribute is necessary to allow BSP 
to send in bids in advance so that 
they do not need to update bid if 
they are activated.

Technical linking of the bids must 
be in combination with this bid 
attribute. All the linked bids must 
have the same maximum duration. 



NASJONALE BUD-ATTRIBUTTER (2 AV 3)

18

Resting time

Bid A Bid B

QH0 QH1

Bid C

QH2

Bid D

QH3

0 15 30

QH0 QH1 QH2

45 60

QH3

- Bud A, C og D er innenfor marginalprisen i 
respektive MTU. Bud B er utenfor.

- Det er ”technical linking” mellom de fire budene.
- Resting time er angitt til 30 minutter for alle fire 

bud.

Eksempel Resulterende aktivering

The BSP can add information on 
the required minimum duration 
between the end of deactivation 
and the following activation. 

Technical linking of the bids must 
be in combination with this bid 
attribute. All the linked bids must 
have the same resting time. 



NASJONALE BUD-ATTRIBUTTER (3 AV 3)

19

Inclusive bids

Bid A

QH0 QH1

0 15 30

QH0 QH1

- Bud A og B er inclusive bids.
- Bud C og D er inclusive bids.
- Alle fire bud er innenfor marginalprisen i 

respektive MTU.
- Bud B er filtrert ut pga. flaskehals i budområdet

Bid B

Bid C

Bid D

Eksempel

Resulterende aktivering

0 15 30

QH0 QH1

Bid D

Bid C

If one bid is activated, another bid 
(e.g. a resource downstream) must 
also be activated. 
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Budgivning – trekke eller oppdatere bud

• Fram til lukketiden kan bud gis, oppdateres eller trekkes

• Et bud kan oppdateres ved å sende den nye budinformasjonen med samme bud-ID

• Et bud kan trekkes ved å sende en oppdatering med volum = 0

• Bare bud som oppdateres må tas med i dokumentet

• BSPen må passe på gyldigheten av linker mellom bud ved oppdatering av bud



Periodeskift erstatter produksjonsflytting
Lars Olav Fosse
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Produksjonsflytting ikke mulig med mer automatisering
• Dagens produksjonsflytting innebærer mange vurderinger av operatør:

• Produksjonsenheter som aktiveres i RK flyttes ikke
• Produsentene kan avslå produksjonsflytting dersom de ikke kan flytte
• Operatørene kjenner til hvilke generatorer hvor produksjonen kan flyttes.
• Flytting av produksjonsøkning for deretter å nedregulere i RK (og motsatt) 

forsøker man å unngå

• Med automatisk utvelgelse av mFRR bud hvert kvarter, er ikke denne 
prosessen lenger mulig

• Ny løsning: Egen klarering etter mFRR periodevis klarering basert på 
gjenværende bud med budattributt periodeskift (tilbud) og prognostisert 
restubalanse (etterspørsel)

Fremtiden er elektrisk
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Dagens løsning vs. Ny løsning

Sted, datoFremtiden er elektrisk 23
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Nytt virkemiddel: aktivering av mFRR bud for 
periodeskift

Fremtiden er elektrisk
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Fremtiden er elektrisk

T-
7,5

T-13T-15

Periode-
skift 

prosess

Bud Volum (MW) Pris (€/MWh) Periodeskift start Periodeskift slutt

Tonstad -40 -5 No Yes

Forecasted
imbalance

Kvarter 0 Kvarter 1 Kvarter 2

Produsent som 
planlegger å rampe 

ned fra Kvarter 0 til 1 
utsetter med 5 

minutter

Bud Volum (MW) Pris (€/MWh) Periodeskift start Periodeskift slutt

Sima 40 20 Ja Nei

Produsent som 
planlegger å rampe 

ned fra Kvarter 1 til 2 
utsetter med 5 

minutter

Aktivering av periodeskift i 
ett kvarter

NB: For samme produksjonsendring vil Sima kunne by periodeskift 
slutt, ned i Kvarter 0 og tilsvarende for Tonstad i Kvarter 2



• Åpen informasjon / Public information

Prinsippene for nytt virkemiddel
• Fortsatt norsk-svensk systemtjeneste – samme markedsdesign, men to separate 

markeder

• Eget budattributt for periodeskift start (aktiveres kun i starten av kvarteret) og 
periodeskift slutt (aktiveres kun i slutten av kvarteret)

• Etterspørsel = Ubalanseprognose – mFRR planlagt aktivering

• Tilbud = ikke aktiverte mFRR bud med budattributt periodeskift start/slutt

• Budene har allerede vært gjennom budfiltrering – ikke behov for ny budfiltrering

• BSPene kompenseres egen mFRR budpris pluss et tillegg – motsatt for nedregulering

• Skifte fra produksjonsflytting til periodeskift vil skje samtidig med overgangen til 
automatisk aktivering pre 15 min avregningsperiode

Fremtiden er elektrisk
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Ytterligere detaljer i forslaget
• Ingen eksplisitt kobling mellom produksjonsendring og periodeskift:

• Krevende å regulere som følge av skillet mellom BSP og BRP i Tredje 
elmarkedspakke

• Bransjen ønsker ikke en slik eksplisitt kobling

• Ingen reservasjon av bud for periodeskift før mFRR klarering:
• En slik reservasjon vil kunne påvirke mFRR prisen dersom det reserveres 

bud som viser seg å være under klarert mFRR pris
• Ikke ønsket av bransjen

• Prising:
• Prises som pay as cleared med et tillegg på 10 %
• mFRR bud som aktiveres som periodeskift kan ikke aktiveres som en 

direkteaktivering. Siden aktiveringstiden er kortere for periodeskift, bør det 
kompenseres for at det skal være attraktivt å by inn periodeskift

Sted, datoFremtiden er elektrisk 27
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Har du innspill?
• Siden dette er første gang periodeskift presenteres bredt til bransjen, er 

vi veldig interessert i innspill fra dere:

• Send en e-post til lars.fosse@statnett.no

Fremtiden er elektrisk

mailto:lars.fosse@statnett.no
mailto:Lars.fosse@statnett.no


Budfiltrering og spesialregulering
Eivind Lindeberg
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Budfiltrering 

• Budaktivering blir bestemt i AOF, og TSOen må aktivere de 
budene som blir valgt.

• AOFen ser bare flaskehalser mellom budområdene, ikke interne 
flaskehalser
Bud som kan skape flaskehalser markeres som utilgjengelige av 
TSOen

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Budfiltrering (2)
• Avansert nettanalyse
• Lastflyt på forventet nettsituasjon
• Mange scenarier for forskjellige utfall av reguleringen

• Eksport til Finland og eksport til Danmark påvirker nettet ulikt
• Filtrerer bud som sannsynlig vil føre til flaskehals
• BSP får beskjed om bud blir markert som utilgjengelig

Fremtiden er elektrisk

Lukketid 
BSP

Lukketid 
TSO Aktivering

H-45 Q-17 Q-7,5

Budfiltrering AOF Leveranse



• Åpen informasjon / Public information

Systemreguleringer
• Aktivering av systemreguleringer skal også automatiseres

• Aktivering vil normalt bruke samme aktiveringsprosess – planlagt 

aktivering

• Aktiveringer som trengs for å unngå flaskehals bestemmes i samme 

nettanalyse som budfiltreringen

Fremtiden er elektrisk

Lukketid 
BSP

Lukketid 
TSO Aktivering

H-45 Q-17 Q-7,5

Budfiltrering og 
systemregulering AOF Leveranse



Aktiveringsprofil
Eivind Lindeberg



• Åpen informasjon / Public information

T-7,5 T+7,5

Time given in 
activation request

Time given in 
activation request

Forventet 
respons

Ikke ønsket 
respons

Ønsket aktiveringsprofil

• NBM krever mer forutsigbar aktivering
• I dag: Så raskt som der kan
• I NBM: Standardprofil

• Bud-aktiveringen vil ha start-tidspunkt ved start 

av leveranseperioden
• Normalt ved kvarterskift
• 7,5 min etter at aktiveringen er sendt
• Midt på standard ramp

• Vi kan akseptere raskere ramping, gitt at den er

symmetrisk om midtpunktet

• Vi forventer at ubalanseavregning vil basere

seg på standard ramp fra 15 min ISP

Standard-
produkt

Time given in 
activation request



• Åpen informasjon / Public information

Raskere aktiveringsbehov av systemreguleringer
• Ved overlaster i nettet har vi behov for raskere aktivering enn 

standardproduktet
• Overlaster skal kunne korrigeres innen 15 min

• Elektronisk aktivering – men BSPen må ha mulighet for å forskjellig 

aktiveringsprofil avhengig av bestillingen. 

• Detaljer er ikke klart – må diskuteres med aktører og 

systemleverandører fremover. 

Fremtiden er elektrisk



eBestill og teknisk aktivering
Sveinung Fossnes 



• Åpen informasjon / Public information

Om eBestill
• Omfatter bestilling av tertiærreserver og produksjonsflytting

• Elektronisk bestilling erstatter bruk av telefon for aktiveringer
• eBestill muliggjør parallell bestilling
• Operasjonell effektivisering hos TSO og aktør
• Forutseting for å kunne håndtere mindre budvolum, høyere budkvantum og

finere tidsoppløsning

• ECP (Energy Communication Platform) som kommunikasjonskanal
• Forventet at mer kommunikasjon mellom Statnett og aktører

flyttes over til ECP på sikt
• For mer informasjon om ECP, send forespørsel til ecp@statnett.no

• Pr. februar 2021 deltar 17 balanseansvarlige aktører på eBestill

Fremtiden er elektrisk

mailto:ecp@statnett.no


• Åpen informasjon / Public information

Prosessoversikt (dagens løsning)

Begrepsavklaring:
• Notification: En varslingsmelding som kan knyttes til en akustisk 

alarm i aktørens SCADA system (opsjon)
• Activation request: Melding med bestilling fra Statnett som 

inneholder; Referanse til reguleringsobjekt, hvor mye (MW) og når 
det skal startes eller stoppes (tt:mm)

• ACK: Acknowledgement – En teknisk kvittering som automatisk 
returneres fra aktør som bekrefter at bestilling er mottatt eller som 
automatisk returneres fra Statnett når svar på bestilling er mottatt

• Activation response: Svar fra aktøren som bekrefter eller avkrefter 
at aktivering vil bli gjennomført i henhold til bestilling. Oppdaterte 
Activation responses med justert tid for start eller stopp kan sendes 
fra aktør innen 15 minutter fra opprinnelig bestillingstidspunkt

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Prosessoversikt (dagens løsning) forts.
• Akustisk alarm i aktørs SCADA-system ved aktivering tilbys via ICCP

• Forutsetter tilsvarende system på aktørs side
• Dette er en opsjon, aktør kan alternativt etabelere egen varslingsrutine

basert på mottatt bestilling

• Opp til aktører hvordan de håndterer aktiveringer på ressurs. Statnett 

oppfordrer til å vurderere stor grad av automatisering
• Manuell godkjenning av melding fra operatør med påfølgende automatisk

aktivering av ressurs
• Krevende med manuell aktiveringskjede ved reguleringer hvert kvarter 24/7
• Skaper tillit til eventuell fullautomatisering

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Krav om eBestill
• Aktører som deltar i RK-markedet må ha løsning for eBestill på plass

innen juli 2021*

• Alternative måter å møte dette kravet på
• Utvikle egen applikasjon
• Kjøpe applikasjon fra ekstern leverandør
• Tjenesteutsetting

• Ved tjenesteutsetting kan Statnett sende aktiveringer til en 

balanseansvarlig aktør (tjenesteyter) som regulerer stasjonsgrupper på

vegne av en annen balanseansvarlig (tjenesteutsetter)

* https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/systemansvaret-horing-om-oppdaterte-retningslinjer-20-3/

Fremtiden er elektrisk

http://*https:/www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/systemansvaret-horing-om-oppdaterte-retningslinjer-20-3/


• Åpen informasjon / Public information

Forandringer jfr. ny implementeringsguide
• CIM-format for meldinger

• Aktiveringsbestillinger hvert kvarter

• Automatisk videreføring av bud kvart på hver time utgår
• "Recurring activations" i implementasjonsguiden
• Fungerte sekundært som en overvåkningsfunksjon, vil bli erstattet av 

Heartbeat

• Ikke lenger åpent for å sette ny start- eller stopptid i svarmelding

• Støtte for varighet og hviletid

Fremtiden er elektrisk



Tilgjengelighet og heartbeatfunksjon
Anders Gisnås



• Åpen informasjon / Public information

Tilgjengelighet

• Hvis BSPen ikke kan aktivere budet sitt eller motta eBestill aktiveringer, så må budet fjernes før 

lukketiden

• Hvis et bud mot formodning skulle bli utilgjengelig etter lukketiden, må dere si ifra til 

landsentralen via telefon med en gang

• Statnett kan også markere bud som utilgjengelige for aktivering av andre grunner, f.eks

flaskehalser

• Statnett vil gi beskjed til BSPen om bud som har blitt markert utilgjengelige, inkludert 

begrunnelse
• Spesifikasjoner for implementering av denne rapporten kommer i senere versjon av implementeringsguiden



• Åpen informasjon / Public information

Tilgjengelighet - eBestill

• Aktiveringsprosessen skjer fast hvert 15 minutt samt ved ev direkteaktiveringer

• Det er svært liten tid tilgjengelig for avvikshåndtering i aktiveringsprosessen

• Statnett planlegger å legge inn et tilgjengelighetskrav i markedsvilkårene på rundt 99 

prosent. Gjentatte brudd vil bli fulgt opp.

• Virkemidler for å oppnå høy tilgjengelighet:
• Automatisering (for å unngå manuelle feil og treg respons)
• Monitorering av alle deler av aktiveringsprosessen
• Redundans, unngå "single-point-of-failure"
• Separere produksjonsmiljø og testmiljøer
• Arkitektur for å unngå nedetid ved vedlikehold og oppgradering



• Åpen informasjon / Public information

Aktivering – heartbeat

• Heartbeat kan brukes til monitorering og måling av tilgjengelighet i aktiveringsprosessen, 
nyttig bade for TSO og BSP

• Heartbeat er en "tom" aktiveringsbestilling som sendes minst en gang hver 15-min periode til
BSPer som har gitt bud

• Heartbeat vil bruke følgende faste verdier
• TimeSeries.mRID = ACTIVATION_HEART-BEAT
• acquiring_Domain.mRID = 10YNO-0--------C
• registeredResource.mRID = DUMMY_RESOURCE
• quantity = 0

• Heartbeat bør behandles som vanlige bestillinger slik at problemer i alle deler av
aktiveringsprosessen kan oppdages

Brukernavn
Presentasjonsnotater
From IG: TSO actions if BSP fail the requirements for availability of activation will be described in a separate document.



• Åpen informasjon / Public information

Aktivering - heartbeat

• Heartbeat blir sendt til BSP som har gitt bud i ett

eller flere av de fire nærmeste kvarterene

QH0QH-1QH-2QH-3QH-4

Bid 1

Order/
HB

Order/
HB

Order/
HB AOF Order/

HB
HB?



Stasjonsgruppeinndeling
Pasi Norrbacka



• Åpen informasjon / Public information

Stasjonsgruppeinndeling
• Lokal budfiltrering mellom BSP GCT og TSO GCT må automatiseres 

og krever god informasjon om lokasjon av reguleringsressursene i bud

• Det er risiko at bud fra stasjonsgrupper med interne flaskehalser må 
merkes utilgjengelig pga. usikkerhet om hvor reserven aktiveres

• Det er planlagt at stasjonsgruppe-objekt erstattes med planobjekt og 
reguleringsobjekt på sikt. Dette utredes i et eget prosjekt

• Ikke realistisk å implementere ny konsept innen tidsfrister for mFRR EAM. 
Det blir også mange endringer for aktører og landsentralen ifm. "automated
operation" og vi ønsker å unngå endringer som ikke er absolutt nødvendig 
samtidig

• Behov for kortsiktig løsning for å sikre kvalitet i budfiltrering
Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Mulig stegvis implementering av nye roller og stasjonsgruppeinndeling

Fremtiden er elektrisk

BRP

Steg I dag mFRR EAM
(2021-22) 

Med BSP-modell Første steg 
plan/reguleringsobjekt

BSP

Stasjonsgruppe
BRP

Mindre 
stasjonsgrupper

BRP

Mindre 
stasjonsgrupper

Planer

Bud BSP

BRP

Reguleringsobjekt

Planer

Bud

Planobjekt

Splitting av utvalgte 
stasjonsgrupper for øke 
kvalitet på budfiltrering

Milepæl D1 – Operator 
receives recommendation
on bid activation (oktober 
2021)

Planer & bud Planer & bud 



• Åpen informasjon / Public information

Status og videre arbeid
• Identifisert stasjonsgrupper som må deles – 13 st.

• Stasjonsgrupper på forskjellig side av vanlige delingspunkter
• Stasjonsgrupper må ligge innenfor samme intaktnettsnitt.

• Opparbeidet forslag på ny inndeling

• Bilaterale møter med aktører som er berørt - 8 st.
• Presentere Statnett sitt forslag
• Innspill fra aktøren
• Februar –mars 2021

• Fastsette ny inndeling og planlegge implementering
• Kan påvirke på noen LFC-grupper
• Senest før sommeren 2021

• Implementert senest oktober 2021
Fremtiden er elektrisk



Tidsplan, testing og implementering
Thor-Ole Johansen



• Åpen informasjon / Public information

Statnett – implementation plan

TSO contact information BSP@statnett.no

Next step in Norway ISB meeting March 25th

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bid submission: Transition: new format and ECP supported in parallell with old format and smtp.Pilot for new bid attributesFull support from "Automated operation pre 15 min ISP"-phaseNational bid attributesActivation:Transition: new activation ordering message format supported in parallell with old formatChange of formats first, then change of process. New format might be available sooner than the plan shows.15 min scheduled activation process supported from "Automated operation pre 15 min ISP"-phaseOther:Transition: new report formats to be supported in parallell with old report formatsContact information:Please send questions or feedback on the implementation guide to our email addressNext step:A more detailed transition and test plan to be presented at next ISB meeting March 25th

mailto:BSP@statnett.no


Endring av markedsdesign for RKOM i april

Lars Teigset



• Åpen informasjon / Public information

Endring av markedsdesign for RKOM i april

• Statnett har fått godkjent av RME forslaget om å videreutvikle dagens RKOM som en 
midlertidig løsning for å sikre nedreguleringsressurser.

• Nye markedsvilkår gjelder fra 16. april for kjøp av reserver fra uke 16.

• De nye vilkårene for RKOM omfatter nedregulering, ellers er vilkårene uendret:

• "RKOM omfatter oppreguleringsressurser, som her defineres som økning av 
produksjon eller reduksjon av forbruk" endres til "RKOM omfatter opp- og 
nedreguleringsressurser fra produksjon og forbruk"

• Vi vet ikke hvor stort behovet for å sikre nedreguleringsreserver i 2021 blir da behovet 

avhenger av en rekke usikre faktorer. Uansett har Statnett et ansvar for å sikre 

tilstrekkelige effektreserver, og i størst mulig grad gjennom markedsbaserte løsninger.

• Mer info vil komme på Landssentralens meldingstjeneste i tiden fremover.
Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Takk for oppmerksomheten!

• Dagens materiale deles på e-post  
• Vi svarer på alle spørsmål vi ikke har rukket idag

• Har dere flere spørsmål? Send en e-post til BSP@statnett.no

• Neste ISB-møte: 25.mars

Fremtiden er elektrisk
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