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«Det er rimelig å forvente at tidspunkt for fysisk handel i hovedsak vil være uendret. Den største effekten av 
endringer i handelsmønstre vil være et større behov for markedsaktørene til å handle i intradag for å unngå 
ubalanser.»

Ja, intradaghandel vil bli mer viktig i tiden fremover.

• Mer uforutsigbar fornybar energi

• Forbrukerfleksibilitet

• Optimalisering av porteføljer/balansering

• API og automatisering

• 15 minutters oppløsning

Samtidig som at kontinuerlig intradaghandel øker, tror vi at dette vil ha 
liten effekt på day-ahead auksjonene. 

Effekten av intradagauksjoner er mer uklart, men trolig ikke kritisk for 
et effektivt day-ahead marked.  



«Det ikke er noen åpenbar grunn til at reservering av overføringskapasitet for intradaghandel er en god 
løsning»

Nord Pool forstår det fundamentale finansielle argumentet for å ikke 
reservere kapasiteter.

Vi stiller derimot spørsmål til hvorfor det nevnes at disse argumenter 
ikke også gjelder for balansemarkedene? I rapporten nevnes dette 
som en faktum uten videre forklaring. 



«En ideell markedsdesign for intradag inneholder et fåtall auksjoner»

Intradagauksjoner kan ha en positiv effekt på det fysiske markedet. 

En gradvis implementasjon av disse virker klokt, men vi ser ikke noe 
grunn til at man skal begrense antall auksjoner over lengre tid.

Behovet i markedet vil med tiden vise hva som er det optimale antallet.



«Risikoen for at endrede handelsmønstre påvirker det finansielle kraftmarkedet er svært liten»

Her stiller vi oss enige og har tro på at nye typer finansielle 
kontrakter vil utvikles i takt med endringer i det fysiske 
markedet.  

Nord Pool vil bidra med å finne nye løsninger der det er behov. 
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Kommentarer

Fysisk volum også tilgjengelig i 
intradagmarkedet 

Bud uten tilslag i day-ahead kan 
tilbys i intradagmarkedet

Stort potensiale i Norge 

Auksjoner har deadline → «first 
come, first serve» → Størst behov 
får ikke alltid tilslag med 
auksjoner, ettersom behovet kan 
komme etter gate closure.

XBID fungerer også som 
auksjon i noen tilfeller – se neste 
slides

Rapporten: Mer tilgjengelig 
kapasitet medfører økt prisrisiko?

Økt likviditet og mer spekulativ 
handel redusere prisrisikoen og vil 
dermed utjevne den påståtte økte 
prisrisikoen

Positivt for et helhetlig marked

Blockchain – et reelt alternativ? 

Trading robots:

• Redusere risiko

• Optimering av portefølje

• Raskere håndtering av 

endringer  

• Frigjør tradere til å fokusere på 

mer kvalitative oppgaver

2.3.1 «New generation and 

consumption technologies»

2.3.3 «greater integration with 

neighboring markets»
2.3.5 «New trading technologies» 

4.2.1 «The simultaneous clearing 

of multiple bids»



Budbildet D-1, 20 juni 

kl. 14:42 i forkant av 

kapasitetene som 

kommer kl. 15:00 

Merk: Her er det rom 

for bedre utnyttelse av 

markedet.



Eksempel Norden:

Bud kan legges for 

neste dag (D-1) kl. 14:00

Kl. 15:00 blir kapasitet i 

Norden tilgjengelig. 

Bud vil da matches 

mellom 

områdegrensene etter 

XBIDs

auksjonsprinsipper  



Kommentarer

Vil fokusert likviditet øke 
sjansen for å finne lønnsomme 
handler og reduserer kostnaden 
per handel?

Markedet vil finne optimal løsning 

Et effektivt intradagmarked bør i 
teorien ikke hindre aktører i å by 
sin fulle kapasitet til 
marginalkostnad 

«Only auctions can support a pay-
as-clear pricing process» - ikke 
helt korrekt

Få begrensninger i kontinuerlig 
intradagmarkedet

Aktører løser behovet selv med 
API

API reduserer kostnaden med 
kontinuerlig handel 

4.2.3 «The provision of focal

points for trade»
4.2.4 «Pay-as-clear-pricing» 4.2.6 «Bid Structures»

4.2.7 «Transaction and staffing 

cost»
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Oppsummering og videre diskusjon for et helhetlig markedsdesign

Nord Pool er generelt enige i de overordnede funnene

Rapporten fokuserer kun på enkelte isolerte problemstillinger 

Mangler en helhetlig analyse på markedsdesignet sett under ett. Hva med:

• Balansemarkedet? 

• Lokale markeder (f.eks. NODES)? 



Oppsummering og videre diskusjon for et helhetlig markedsdesign

Tilrettelegging

• Enklere og mer strømlinjet prosess mellom balansemarkedet og 
intradagmarkedet

• Hvordan kan man kombinere/koordinere disse på en bedre måte? 

• Tilpasse markedsdesignet for aktørene – færre systemer/markeder

• Mer transparens 
Markedsaktør

?



Oppsummering og videre diskusjon for et helhetlig markedsdesign

Insentiver

Mer markedsdrevet tilnærming? – «Marked der det er mulig» (NVE)

Rapporten argumenterer for at faktorene for valg av market bl.a. er 
drevet av kostnad og prisrisiko. Vil sterkere intensiver for å balansere 
porteføljen sin før gate closure bidra til å løse problemet?

Vil handel tettere opp mot fysisk levering gjøre intradagmarkedet mer 
effektivt og lette behovet for reserver? 

Eksempel fra Tyskland:

• Høy prisrisiko

• 15 min oppløsning

• Handel frem til fysisk leveranse

• Markedsdrevet

“German Balancing Paradox”: since 2011 wind 

and solar energy nearly doubled while reserve 

requirements and reserve activation declined by 

around 50%.

Ref:  Short-Term Electricity Trading for System Balancing, An Empirical Analysis of the 

Role of Intraday Trading in Balancing Germany’s Electricity System, Version 2018-11-09 
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