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1 Retningslinjer for fos §§ 5, 6, 8a, 9, 11, 12 og 14
1.1

Retningslinjer for fos § 5 første ledd

Første ledd
Systemansvarlig håndterer alle flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet. Dette innebærer at
systemansvarlig overvåker og håndterer alle snitt og enkeltkomponenter som har driftsmessige
overføringsgrenser med vedtak etter fos § 7 annet ledd. I tillegg håndterer systemansvarlig øvrige
flaskehalser på enkeltkomponenter eller snitt i regional- og transmisjonsnettet der systemansvarlig blir
anmodet om dette av konsesjonær som normalt står for overvåkingen av egne anlegg. Systemansvarlig
gjennomfører også en automatisk risikovurdering av potensielle flaskehalser i forkant av
budvalgprosessen i aktiveringsmarkedet for mFRR, jf. retningslinjer fos § 11.
Systemansvarlig håndterer ikke flaskehalser i distribusjonsnettet.
Systemansvarlig håndterer flaskehalser på transformatorer mellom distribusjonsnett og regional-/
transmisjonsnett forutsatt at det finnes tilgjengelige regulerkraftbud i distribusjonsnettet som kan avlaste
flaskehalsen, og systemansvarlig er varslet om flaskehalsen på forhånd.
Virkemidlene for å utøve ansvaret med å håndtere flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet, samt
vurderinger rundt bruken av disse, har systemansvarlig beskrevet i retningslinjene til §§ 5 fjerde ledd og
7 tredje ledd, som igjen henviser til andre aktuelle paragrafer i fos og retningslinjer til disse.

1.2

Retningslinjer for fos § 6

Første ledd
Systemansvarlig sin metode for å fastsette handelskapasiteten mellom budområder er basert på Net
Transfer Capacity (NTC). NTC=TTC -TRM, hvor NTC er handelskapasiteten gitt til markedet, TTC (Total
Transfer Capacity) er handelskapasiteten inkludert TRM (Transfer Reliability Margin) som er en margin
for variasjoner i kraftflyt.
Systemansvarlig fastsetter handelskapasitet for handelskorridorer tilhørende de norske budområdene
for døgnmarkedet og intradag-markeder på timesbasis. Dette omfatter kapasiteter internt mellom de
norske områdene og handelskorridorer fra/til norske områder gjennom mellomlandsforbindelser. For
mellomlandsforbindelser fastsettes og koordineres den endelige handelskapasiteten av begge parter i
samråd, hvor den laveste foreslåtte handelskapasiteten normalt blir gjeldende.
Den maksimale handelskapasiteten for hver korridor fastsettes med bruk av kraftsystemsimulator som
kan beregne konsekvenser ved enkeltutfall (n-1) av anleggsdeler (dvs. linjer, transformatorer, HVDCanlegg):
- For hver analyseperiode benyttes et representativt forbruk som er representativt for den aktuelle
analyseperioden i det gitte nettområdet som analyseres i Norge. Forbruket kan dermed
representere lastsituasjonen gitt av f.eks. sesong, tid på døgnet eller særegne forbruksmønstre
som kan forventes i drift.
- Deretter gjennomføres en simulering for å finne maksimal handelskapasitet. Dette gjøres ved å
endre skaleres produksjonsnivå og geografisk fordeling av produksjonen i simuleringsmodellen
opp eller ned for å finne driftssituasjoner i hvert budområde, og i kraftsystemet som helhet, som
akkurat tilfredsstiller kravene til driftssikkerhet ved de verste enkeltutfallene i hovednettet.
Kravene til driftssikkerhet er gitt av:
o termisk begrensning på linjer/transformatorer (ref. konsesjonærenes oppdatering i
Fosweb – kraftsystemdata)
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o lavest akseptable spenning i nettet etter utfall
o risiko for følgeutfall ved kraftige effektpendlinger (stabilitet etter feil)
Ulik produksjonsfordeling internt i området eller i naboområder har betydning for hvor
flaskehalser oppstår, dvs. hvilke snitt som først blir fullastet. Dersom ulik produksjonsfordeling i
stor grad påvirker hvor flaskehals oppstår, angis det et bånd (variasjonsområde) for kapasitet
ut fra et budområde og/eller mot hvert av naboområdene. Størrelsen på båndet angir forventet
normal variasjon i kapasitet basert på produksjonsfordeling.
For NO4 angis de totale maksimale eksport- og importkapasitetene ut/inn av området som en
sumbegrensning. For NO3 angis den totale maksimale importkapasiteten som en
sumbegrensning. En sumbegrensning inneholder alle områdets handelskorridorer og er basert
på snitt hvor flere av handelskorridorene inngår på tvers. Sumbegrensningen med tilhørende
bånd blir fastsatt på lik metode som for en enkelt korridor.
For de aller fleste områder vil maksimal kapasitet mot ett eller to områder bli fylt opp først, mens
det kan være ledig kapasitet mot andre områder. Kapasitet mot disse områdene vil da bli
prognosert slik at summen inn eller ut av området blir så høy at første flaskehals blir fullastet.
Dette er forhold som bestemmes av fysiske lover for elektrisk lastflyt. Uten en slik reduksjon i
markedskapasitet, ville markedet klarere fysisk flyt som setter driftssikkerheten i fare. Ledig
kapasitet mellom delområder som ikke lar seg utnytte på grunn av forskjellen mellom økonomisk
flyt og fysisk flyt, oppstår ofte mellom NO1-NO3, NO5-NO2 og NO5-NO3. Ved prognosering av
en kapasitet ses det på flere relevante forhold, som forventninger om driftskoplinger i nettet og
produksjonsfordeling i områdene. Prognosen sammenlignes deretter med et lignende historisk
referansetidspunkt for å finne riktig kapasitet.
Sumbegrensning på flyt NO2->NO1 pluss NO5->NO1 (NO1A->NO1) oppstår ved høyt forbruk
i NO1. Flyt på de to korridorene begrenses da av faren for ustabilitet etter et gitt ledningsutfall.

Det er angitt en sikkerhetsmargin (TRM) på alle forbindelsene for å håndtere variasjoner i kraftflyt.
Verdien på TRM fastsettes på hver korridor basert på samlede driftserfaringer av normale
flytvariasjoner. Dette gjøres for å forhindre overlast på korridorer i normaldrift hvor frekvensen varierer
innenfor normalbånd (49,9-50,1Hz). I hovedsak baseres verdien på erfaring av fordeling av
regulerstyrke i de ulike områdene, og erfaringer med andre variasjoner som hyppige endringer i
forbrukspunkter. TRM-verdien trekkes fra TTC for å få NTC-verdien.
Utveksling av systemtjenester (i dag kun FCR), mellom Statnett og de andre nordiske TSOene skjer
etter at resultatet fra markedskoplingen er kjent. Utveksling av FCR-kapasitet gjennomføres kun i tilfeller
det er nok ledig handelskapasitet i Intradagmarkedet ved innkjøpstidspunkt for FCR-markedet og
påvirker ikke gitt handelskapasitet til markedet. Maksimal netto utveksling av FCR for et land er i henhold
til den nordiske systemdriftsavtalen 1/3 av gjeldende nasjonalt krav.
Systemansvarlig kan redusere handelskapasiteten utenfor de normale båndene i tilfeller som opplistet
under, men er ikke begrenset til kun disse situasjonene:
 Planlagte driftsstanser av komponenter i det norske eller tilgrensende land sitt transmisjonsnett
 Feil på komponenter i det norske eller tilgrensende land sitt transmisjonsnett
 Høy last som kan medføre begrensninger i overføring på grunn av spennings- eller
stabilitetsforhold
 Termiske forhold der overføringer begrenses av høy utetemperatur
 Utilgjengelighet av systemvern
 Mangel på reserver for å håndtere feil eller ubalanser
 Flytforhold i nettet der forventet fysisk utnyttelse av korridoren er utenfor angitte kapasitetsbånd
Systemansvarlig etterstreber å gi høyest mulig handelskapasitet til enhver tid, gitt nevnte begrensninger.
Flere ulike tiltak kan bidra til å øke eller opprettholde en høyere handelskapasitet. Hvilke tiltak som
velges baseres på driftsmessige og samfunnsøkonomiske vurderinger. I tilfeller der det for å håndtere
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en nettbegrensning, mangler alternative tiltak eller der alternativene anses å gi en for dårlig
forsyningssikkerhet eller vurderes å ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomme kan handelskapasitet
reduseres. De alternative tiltakene er blant annet:
 Bruk av systemvern; hvor signal sendes for automatisk frakopling av produksjon (PFK), forbruk
(BFK), nettsplitt eller endring av HVDC-flyt (nødeffekt), ved feil på et anlegg eller ved overstrøm
på komponenter.
 Endring i koplingsbilde; gjennom å endre koplingsbilde i nettet kan begrensende komponenter
avlastes og det kan gis en høyere handelskapasitet. Kostnader for endringer i koplingsbilde er
normalt lav, men kan innebære en høyere risiko for utfall av komponenter og kan gi en
uakseptabel drift med hensyn til spenningsforhold og forsyningssikkerhet.
 Systemreguleringer og effektkraft; håndtering av nettbegrensninger kan skje gjennom å
regulere produksjon eller forbruk i regulerkraftmarkedet, eller gjennom tilbakekjøp fra andre
land. I tilfeller der nettbegrensningen er internt i et område, kan det vurderes å håndtere
begrensningene med systemreguleringer. Slik bruk benyttes når virkningsgraden er høyere enn
å redusere handelskapasitet, og at tiltaket vurderes å være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
 Redusert forsyningssikkerhet; tillate at en feil i nettet kan medføre mørklegging av et begrenset
geografisk område. Ved å fravike N-1 prinsippet hvor én feil kan gi mørklegging av et område,
vil det i noen tilfeller kunne gi en høyere handelskapasitet. Nytten av økt kapasitet vil bli vurdert
mot risikoen for mørklegging og hvor stort geografisk område som driftes med N-0.
Handelskapasiteter som gis til intradag-markedet tar utgangspunkt i handelskapasiteter fra
døgnmarkedet markedet og korrigeres fortløpende for endringer i flytforhold, endringer i planlagte
driftsstanser eller driftsforstyrrelser.
Annet ledd
Systemansvarlig informerer om forventede handelskapasiteter i henhold til enhver tid gjeldende
regelverk.
Systemansvarlig offentliggjør følgende informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet:


Systemansvarlig publiserer sammen med de andre nordiske systemansvarlige en grafisk
oversikt over maksimal handelskapasitet per korridor, som oppdateres løpende ved endringer
(Denne informasjonen finnes tilgjengelig på Nord Pool sine hjemmesider, på denne lenken:
Max NTC).



Oversikt og endringer av maksimal handelskapasitet og tilhørende bånd publiseres gjennom
markedsmeldinger.



Ved behov for kapasitetsreduksjoner utenfor de angitte båndene informeres markedet av
systemansvarlig gjennom markedsmeldinger.
På
ENTSO-E
Transparency
platform
(https://transparency.entsoe.eu/)
publiserer
systemansvarlig følgende informasjon for alle handelskorridorer:
o Fastsatte handelskapasiteter for morgendagen publiseres daglig før markedsklarering
o Laveste forventede kapasiteter for neste uke, måned og år, basert på publiserte
markedsmeldinger.
o Oversikt over rampingrestriksjoner på HVDC-forbindelser





Andre relevante parameter i kapasitetsfastsettelsen, så som TRM for hver korridor, publiseres
gjennom et felles nordisk dokument (denne informasjonen finnes tilgjengelig via nettsidene til
Nordic Unavailability Collection System (NUCS): Principles for determining the transfer
capacities in the Nordic power market) på Nord Pool sine hjemmesider, på denne lenken:
Principles for determining the transfer capacities (nordpoolgroup.com)
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Endring i intradag kapasiteter informeres normalt ikke gjennom markedsmeldinger, så lenge ikke
kapasiteten på forbindelsen settes til null.

1.3

Retningslinjer for fos § 8a første ledd

Første ledd
Det er balanseansvarlig aktør som sender inn produksjonsplaner til systemansvarlig fordelt på
stasjonsgrupper. Planene utarbeides på vegne av konsesjonærene i samsvar med deres forpliktelser
og rettigheter. Balanseansvarlig må ha omsetningskonsesjon gitt av NVE og må inngå balanseavtale
med avregningsansvarlig (Statnett). Konsesjonær må enten selv være balanseansvarlig, eller ha en
avtale med en balanseansvarlig som håndterer konsesjonærens ubalanse mot avregningsansvarlig. Det
er også per i dag kun balanseansvarlige selskaper som melder inn bud i regulerkraftmarkedet. ITsystemer og rutiner er i dag tilrettelagt for deltagelse og informasjonsutveksling fra balanseansvarlig på
vegne av konsesjonær.
Systemansvarliges frist for daglig å rapportere til systemansvarlig egen produksjonsplan og systemdata
for stasjonsgruppe for neste døgn er kl. 16:00.
Stasjonsgruppene benyttes fastsettesav systemansvarlig for å kunne håndtere flaskehalser og overvåke
snitt. Ved henvendelse fra nye konsesjonærer eller før idriftsettelse/endring av nye produksjonsenheter
vil systemansvarlig vurdere stasjonsgruppeinndeling basert på følgende kriterier:
 Allerede eksisterende stasjonsgrupper
 Rasjonell plassering av stasjoner i stasjonsgruppen mht. fastområder og budområder.
 Som hovedregel skal produksjon i samme stasjonsgruppe ha samme produksjonstype.
Inndeling i stasjonsgrupper gjøres i enighet med relevante konsesjonærer. I tilfeller der systemansvarlig
blir gjort kjent med nye snitt som påvirker stasjonsgruppeinndeling kontakter systemansvarlig
konsesjonær med sikte om å endre eller tilpasse fastsette ny stasjonsgruppeinndeling. Konsesjonærene
skal ha rimelig tid til å tilpasse seg nye stasjonsgrupper. Konsesjonær kan også kontakte
systemansvarlig med ønsker om nye stasjonsgrupper.
For denne bestemmelsen skal følgende rapporteres:
 Produksjonsplanen skal inneholde regulerstyrke og tilgjengelig reserve.
 Alle kraftstasjoner med samlet installert ytelse større eller lik 50 MVA merkeeffekt skal
rapportere detaljerte kjøreplaner og systemdata for hvert aggregat (for vindkraft gjelder grensen
på 50 MVA pr. tilknytningspunkt). Dataene sendes inn og oppdateres samtidig som for
produksjonsplaner og systemdata på stasjonsgruppenivå. For disse kraftstasjonene skal
følgende data sendes inn:
o Produksjonsplan per aggregat
o Statikkinnstilling i % per aggregat
o Aktuell maksimal tilgjengelig produksjon per aggregat (Pmaks)
 Produksjonsplaner, detaljerte kjøreplaner og systemdata skal oppgis i kvartersverdier.
 Ytterligere beskrivelse av systemdata som skal sendes inn er å finne i vedlegg til denne
retningslinjen.
Produksjonsplanen skal utarbeides med konstant effekt i hver time, med mindre det foreligger planlagte
innmeldte produksjonsendringer innad i timen, slik beskrevet i § 8b første ledd.
Endringer i produksjonsplanen og tilhørende systemdata skal rapporteres fortløpende etter hvert som
de oppstår, og senest 45 minutter før driftstimen.
Endring av produksjonsplaner nærmere driftstimen enn 45 minutter tillates normalt ikke, men kan
unntaksvis godkjennes. Slik unntaksvis godkjennelse er aktuelt i tilfeller hvor IKT-tekniske problemer
6
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hos konsesjonær eller systemansvarlig har forhindret eller forhindrer korrekt innsending. Momenter ved
vurderingen systemansvarlig gjør i slike tilfeller er viktigheten av å ha korrekte produksjonsplaner i
driftstimen og omfanget av IKT-problemene.
Systemansvarlig vil understreke at krav og forpliktelser etter fos § 8a og systemansvarliges retningslinjer
til denne paragraf gjelder uavhengig av hvorvidt produksjonen er regulerbar eller uregulerbar. Da det
naturlig nok er mer krevende å sørge for samsvar mellom produksjonsplan og faktisk produksjon for
uregulerbar kraftproduksjon forventer systemansvarlig at produksjonsplan fortløpende oppdateres, frem
til fristen 45 minutter før driftstimen, for å tilstrebe dette.
Systemansvarlig vil følge opp større og/eller gjentatte avvik fra produksjonsplanen, uavhengig av
produksjonstype.

1.4

Retningslinjer for fos § 9 annet ledd

Annet ledd
Systemansvarliges løsninger for effektreserver
For å kunne utføre oppgavene med å balansere kraftsystemet og håndtere flaskehalser er
systemansvarlig avhengig av tilstrekkelige effektreserver. Systemansvarlig har, i samarbeid med de
andre TSOene i det nordiske synkronsystemet, utviklet forskjellige reserveprodukter med ulike
egenskaper for å møte behovene i kraftsystemet. Noen av disse reservene er underlagt nordiske krav
hvor forpliktelsene fordeles nasjonalt, og noen sikres som følge av nasjonale behov.
Nordiske krav er forankret i det styrende dokumentet "Nordic system operation agrement – annex loadfrequency control", også kalt den nordiske systemdriftsavtalen. Grunnleggende metoder som
dimensjonering av nødvendige effektreserve og fordelingen mellom de nordiske systemansvarlige er
beskrevet i den nordiske systemdriftsavtalen.
Reserveproduktene er beskrevet nærmere i vedlegg til retningslinjen til fos § 8a første ledd.
Systemansvarlig benytter følgende reserveprodukter for å sikre effektreserver:





Primærreserve, Frequency Containment Reserve (FCR)
Sekundærreserve, automatiskc Frequency Restoration Reserve (aFRR)
Tertiærreserve, manual Frequency Restoration Reserve (mFRR), som også kalles
regulerkraft.
Fast Frequency Reserves (FFR)

Systemansvarlig søker i størst mulig grad å sikre tilstrekkelige effektreserver gjennom
kapasitetsmarkeder (jf. prinsipper for utøvelsen av systemansvaret fos § 4 c og d) for de definerte
reserveproduktene, men benytter også systemkritiske vedtak når det ikke er mulig eller
samfunnsøkonomisk rasjonelt å dekke behovet gjennom innkjøp i markedene. Systemansvarlig utvikler
nye reserveprodukter fortløpende, i samråd med interessenter, ved behov iht. fos § 4, prinsipper for
utøvelsen av systemansvaret.
Tilstrekkelige effektreserver inkluderer reserver for både opp- og nedregulering,
nedreguleringsreserver også er nødvendig for å utføre systemansvarliges oppdrag.

da

Nedenfor er krav til effektreservene prinsipielt beskrevet, samt hvordan systemansvarlig sikrer disse
effektreservene gjennom markeder og systemkritiske vedtak. Markeder for reservene beskrives i vilkår.
I vilkårene fastsettes kriterier for deltagelse i markedet, regler for budgivning og aksept av bud, samt
prinsipper for rapportering og avregning. Vilkår for de ulike markedene er å finne i vedlegg til denne
retningslinjen.
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.
Primærreserver (FCR)
Systemansvarlig benytter FCR for to formål i systemdriften: FCR-N (normal) eller normaldriftsreserve
aktiveres
innenfor
normalfrekvensbåndet
(49,9-50,1
Hz).
FCR-D
(disturbance)
eller
driftsforstyrrelsesreserve skal reagere på frekvensendringer som ligger utenfor normalfrekvensbåndet.
FCR-D anskaffes separat for opp og nedregulering, hhv. FCR-Dopp og FCR-Dned. (planlagt gjeldende
fra 1.1.2022)
Dimensjonering av FCR
Synkronsystemets krav til både normaldriftsreserve (FCR-N) og driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D)
bestemmes på nordisk nivå gjennom den nordiske systemdriftsavtalen.
Dagens krav til FCR-N er 600 MW. Denne mengden blir fordelt mellom de nordiske TSOene gjennom
en fordelingsnøkkel. Denne beregnes for det kommende året basert på produsert og konsumert
energimengde nasjonalt i forhold til den nordiske totalen i det foregående året. Systemansvarlig er
forpliktet å sikre norsk andel.
Systemansvarlig dimensjonerer FCR-Dopp etter den største dimensjonerende hendelsen i nettet, som er
vanligvis er bortfall forventet produksjon av det største tilknyttet kraftverk/importerende HVDCmellomlandsforbindelse.
Systemansvarlig dimensjonerer FCR-Dned etter den største dimensjonerende hendelsen i nettet, som
vanligvis er bortfall av største tilknyttede last/eksporterende HVDC-forbindelse.
Marked for FCR
Markedet for FCR er et nasjonalt marked og består av to delmarkeder. Det ene delmarkedet kjøres før
døgnmarkedet, mens det andre delmarkedet kjøres etter døgnmarkedet for å dekke "restbehov" etter
energihandelen i døgnmarkedet, inklusive utveksling fra andre TSOer. Grunnleveransen, som
systemansvarlig sikrer gjennom vedtak om levering av systemtjenester etter fos § 9 første ledd, kan bys
inn i markedene for FCR. Informasjon om markedsdeltagelse er nærmere beskrevet i "Vilkår for
markedet for primærreserver".
Ved manglende reserver
For å sikre tilstrekkelig regulerstyrke benytter systemansvarlig også virkemidler gitt av fos § 9 første
ledd. Dette gjøres gjennom vedtak om grunnleveranse, samt egne vedtak ved separatområder eller
systemkritske vedtak ved behov. Se retningslinjer til § 9 første ledd.
Sekundærreserve (aFRR) (endringer for sekundærreserve (aFRR) vil gjelde fra tidligst 01.02.2022)
aFRR anskaffes gjennom et felles nordisk marked. Budområdenes reservekrav dekkes gjennom aFRRbud på tvers av de nordiske budområdene basert på en samfunnsøkonomisk optimalisering som tar
hensyn til definerte grenser for reservasjon av overføringskapasitet. aFRR blir automatisk aktivert på
signal fra systemansvarlig, basert på frekvensavvik.
Dimensjonering av aFRR
aFRR dimensjoneres løpende etter utviklingen i den nordiske frekvenskvaliteten. Et fastsatt nordisk
totalvolum per time fordeles på de nordiske land etter en nøkkel avtalt mellom TSOene. Hvilke timer det
skal anskaffes aFRR og fastsettelse av nordisk volum i de enkelte timene bestemmes av en analyse av
hvilke driftstimer det er mest utfordrende å opprettholde god frekvens og hvordan systemansvarlig mest
effektivt kan nå kvalitetsmål for frekvensen. Den enkelte TSO fastsetter fordelingen av aFRR på
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budområdenivå. Oppdatert informasjon om denne prosessen publiseres for markedsaktørene hvert
kvartal eller hyppigere.
Marked for aFRR
Systemansvarlig anskaffer aFRR gjennom kapasitetsmarkedet for aFRR. Reserveproduktene er både
for retning opp og ned. Systemansvarlig vil normalt kjøpe symmetriske volum i markedet. Informasjon
om markedsdeltagelse er nærmere beskrevet i " Vilkår for tilbud, aksept, aktiveringrapportering og
prisingavregning i kapasitetsmarkedet for aFRR (sekundærreservemarkedet)".
Ved manglende reserver
Systemansvarlig sikrer ikke aFRR gjennom systemkritiske vedtak etter fos.
Tertiærreserve (mFRR)
mFRR anskaffes og aktiveres gjennom regulerkraftmarkedet, som er et felles balansemarked for det
nordiske kraftsystemet. Regulerkraftmarkedet er beskrevet i retningslinjer for fos § 11.
Kapasitetsmarkedet for mFRR, kalt regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), benyttes for å sikre
tilstrekkelige opp- og nedreguleringsressurser i den norske delen av regulerkraftmarkedet. Tilbydere får
betalt for å garantere at de deltar i regulerkraftmarkedet hvilket er aktiveringsmarkedet for mFRR.
Dimensjonering av mFRR
I den nordiske systemdriftsavtalen stilles det krav om at alle nordiske TSOer skal sikre mFRR for å
dekke sin dimensjonerende feil. For mFRR i retning opp vil dimensjonerende feil være gitt av
produksjonsutfall, eventuelt utfall tap av HVDC mellomlandsforbindelse ved høy import. For mFRR i
retning ned vil dimensjonerende feil være gitt av forbruksutfall, eventuelt tap av HVDC
mellomlandsforbindelse ved høy eksport.
I tillegg til dette kravet har systemansvarlig et selvpålagt mål om å ha ytterligere reserver for å kunne
håndtere balanseringsbehovet og flaskehalser. Disse reservene skal ikke ha noen begrensninger i
varighet og hviletid. Systemansvarlig fastsetter krav til volum av reserver basert på
ubalansestatistikk.
Regulerkraftopsjonsmarkedet (kapasitetsmarked for mFRR)
Reservekravet nasjonalt for mFRR i retning opp og ned anskaffes normalt gjennom en analyse av
forventet mengde frivillig innsendte bud til regulerkraftmarkedet og deretter kjøp av overstigende
kravvolum i kapasitetsmarkedet for mFRR, regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM). Analysen av forventet
mengde frivillig bud i regulerkraftmarkedet baserer seg på tilgjengelige prognoser av forbruk,
kraftutveksling, planlagte driftsstanser blant produksjonsenheter og vindkraft i Norge/Norden. Prognoser
av flaskehalser internt i Norge og i Norden og vurdering av tilgjengelighet av reserver i de ulike områdene
vil også tas med i vurderingen.
Vilkårene deltakelse i kapasitetsmarkedet for mFRR "Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning
i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)" er å finne i vedlegg til denne retningslinjen.
Manglende reserver
Dersom det nasjonale behovet for mFRR har økt etter klarering i RKOM for aktuell leveranseperiode,
kan systemansvarlig sikre mFRR gjennom systemkritiske vedtak, som beskrevet i retningslinjen til fos
§ 12 fjerde ledd.
I vanskelige driftssituasjoner, med lokale flaskehalser, hvor det er behov for ytterligere regulerytelse i
spesifikke nettområder utover hva som allerede er tilgjengelig av regulerkraftbud (dvs. frivillig innsendte
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bud inkludert mFRR anskaffet gjennom RKOM) kan systemansvarlig rekvirere ytterligere mFRFR
gjennom systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd. Ved driftsforstyrrelser I vanskelige driftssituasjoner
kan mFRR hos produksjonskonsesjonærer sikres gjennom systemkritiske vedtak etter § 12 femte ledd.
Ved vedtak om levering av effektreserve skal leveransen ha respons iht. vilkårene for mFRR, såfremt
anlegget er kvalifisert for dette. Dersom produksjonsanlegget ikke er kvalifisert for mFRR-markedet, skal
det levere effektreserver iht. produksjonsanleggets tekniske begrensninger. For anlegg med vedtak iht.
fos § 14 vil dette være gitt av de funksjonskravene som lå til grunn da vedtaket ble fattet.
Fast Frequency Reserves (FFR)
Systemansvarlig sikrer FFR for oppregulering for å begrense en rask frekvensnedgang og hindre
frekvensfall under 49,0 Hz ved større feilhendelser i situasjoner med lav rotasjonsenergi i kraftsystemet.
FFR aktiveres ved en bestemt frekvens som måles lokalt hos leverandør. Gjennom piloter og
demonstrasjonsprosjekter utvikler systemansvarlig, sammen med interesserte aktører, tekniske krav og
markedsløsninger for FFR. Betingelser for deltakelse i piloter og demonstrasjonsprosjekter publiseres
på Statnetts nettsider.
Dimensjonering av FFR
De nordiske TSOene stiller et krav til FFR basert på forventet lastforbruk, produksjon og
dimensjonerende hendelse. Mengden fordeles mellom de nordiske TSOene gjennom en bestemt
fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen som beregnes basert på informasjon fra foregående driftsår og er
basert på, levert rotasjonsenergi fra produksjonsmiksen i systemet og dimensjonerende hendelse per
systemansvarlige. Systemansvarlig er kun ansvarlig for å sikre FFR for den perioden behovet oppstår.
Systemansvarlig fastsetter behovet i sanntid basert på mengden rotasjonsenergi i kraftsystemet og
dimensjonerende feil.
Marked for FFR
Systemansvarlig anskaffer FFR gjennom sesongoppkjøp av to ulike kontraktstyper FFR Profil og FFR
Flex med ulike leveransekrav. Gjennom FFR Profil skal leverandør stille effektreserve tilgjengelig til
faste tider gjennom hele sesongen, mens gjennom FFR Flex bestiller systemansvarlig effektreserve
ukentlig basert på prognoser. Informasjon om markedsdeltagelse er nærmere beskrevet i "Vilkår for
tilbud, aksept, rapportering og avregning i markedet for raske effektreserver (FFR)".
Ved manglende reserver
Systemansvarlig sikrer ikke FFR gjennom systemkritiske vedtak etter fos. Dersom systemansvarlig ikke
kan dekke sin FFR-forpliktelse gjennom anskaffelse av reserver eller tilsvarende effektrespons i
systemet, vil systemansvarlig ved behov bidra til å redusere dimensjonerende hendelse i Norden. Ved
behov for å redusere dimensjonerende hendelse i Norge vil systemansvarlig benytte seg av etablerte
virkemidler som å spesialregulere produksjonsenheter iht. retningslinjer for fos § 11 eller begrense
overføringskapasitet på mellomlandsforbindelser iht. retningslinjer for § 6.

1.5

Retningslinjer for for fos § 11 første ledd

Første ledd – planlagt gjeldende fra 1.1.2022 – ca. Q42022
Regulerkraft er manuelle reserver (manual Frequency Restoration Reserves, mFRR) som har en
aktiveringstid opp mot 15 minutter. Slike reserver anskaffes i regulerkraftmarkedet (RKM) som er et
felles balansemarked for det nordiske kraftsystemet. Effekt fra både produksjon og forbruk kan tilbys i
regulerkraftmarkedet.
Formålet er å:
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Aktivere manuelle reserver for å holde frekvensen i det nordiske synkronsystemet innenfor
fastsatte grenseverdier, og dermed frigjøre primær- og sekundærreserver, slik at disse kan
være klare til neste hendelse. Aktivering av regulerkraft for balanseformål må hensynta
kapasitetsbegrensninger mellom budområder i Norden.
Håndtere flaskehalser ved å holde kraftoverføringen innenfor akseptable grenser, som
beskrevet i retningslinjene til § 7. Regulerkraft kan også aktiveres for å bistå andre TSOer med
effektkraft.

Vilkårene for regulerkraftmarkedet "Vilkår for tilbud, aksept, aktivering og prising i aktiveringsmarkedet
for mFRR (regulerkraftmarkedet)" anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet",
som er å finne i vedlegg til denne retningslinjen, beskriver aktørenes ansvar, plikter og rettigheter ved
deltakelse i regulerkraftmarkedet. I vilkårene for regulerkraftmarkedet fastsettes kriterier for deltagelse i
markedet, regler for budgivning, prising og aksept av bud, samt publisering av informasjon. samt
prinsipper for rapportering og avregning.
Budgivning
Budområdene i regulerkraftmarkedet følger til de til enhver tid gjeldende budområder. Budene angis per
stasjonsgruppe. Systemansvarlig fastsetter i samråd med leverandør hvilken geografisk inndeling som
benyttes for stasjonsgruppen.
Budene angis i spesifiserte inkrementer, og budprisene begrenses av områdepris i døgnmarkedet og
en øvre prisgrense. Systemansvarlig setter krav til budstørrelse, og kan fastsette særskilte krav ved
gjennomføring av piloter. Begrensningene er spesifisert i markedsvilkårene.
Regulerkraftbud i andre nordiske land vil bli benyttet på lik linje med bud i det norske
regulerkraftmarkedet. Det kan også bli benyttet bud fra områder utenfor Norden og selges
regulertjenester ut av Norden ved spesielle systemdriftsbehov.
Reguleringer
Systemansvarlig benytter regulerkraftmarkedet for å håndtere avvik fra planlagt produksjon og forventet
forbruk. I tillegg benytter systemansvarlig regulerkraftmarkedet for å håndtere flaskehalser i regionalog transmisjonsnettet som ikke kan håndteres ved bruk av budområder, ref. fos § 5 fjerde ledd.
Hovedregelen ved den ordinære balansereguleringen (frekvensregulering) er at systemansvarlig ved
behov for regulering benytter reguleringsbud i prisrekkefølge. Når det oppstår systemtekniske problemer
benytter systemansvarlig de bud som er aktuelle og egnet for den spesifikke situasjonen. Reguleringen
registreres som systemregulering (spesialregulering).
Ved behov for alle typer regulering tar systemansvarlig kontakt med de aktuelle tilbydere i
regulerkraftmarkedet, og volum, pris og aktiveringstidspunkt for hvert enkelt bud som aktiveres avtales.
Systemansvarlig kan for både balanse- og systemregulering avtale å benytte deler av
reguleringsvolumet til angitt pris.

Første ledd – planlagt gjeldende fra ca. Q4 2022
Regulerkraft er manuelle reserver (manual Frequency Restoration Reserves, mFRR) som har en
aktiveringstid opp mot 15 minutter. Slike reserver anskaffes i mFRR-markedet (regulerkraftmarkedet
(RKM)) som er et felles balansemarked for det nordiske kraftsystemet. Effekt fra både produksjon og
forbruk kan tilbys i regulerkraftmarkedet mFRR-markedet.
Formålet er å:
 Aktivere manuelle reserver for å holde balansen i hvert område og holde frekvensen i det
nordiske synkronsystemet innenfor fastsatte grenseverdier, og dermed frigjøre primær- og
sekundærreserver, slik at disse kan være klare til neste hendelse.
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Håndtere flaskehalser ved å holde kraftoverføringen innenfor akseptable grenser, som
beskrevet i retningslinjene til § 7.

Vilkårene for regulerkraftmarkedet "Vilkår for tilbud, aksept, aktivering og prising i aktiveringsmarkedet
for mFRR (regulerkraftmarkedet)", som er å finne i vedlegg til denne retningslinjen, beskriver aktørenes
ansvar, plikter og rettigheter ved deltakelse i regulerkraftmarkedet. I vilkårene fastsettes kriterier for
deltagelse i markedet, regler for budgivning, prising og aksept av bud, samt publisering av informasjon.
Budgivning
Budområdene i mFRR-markedet regulerkraftmarkedet følger til de til enhver tid gjeldende budområder.
Budene angis per stasjonsgruppe.
Budene angis i spesifiserte inkrementer, og budprisene begrenses av områdepris i døgnmarkedet og
en øvre prisgrense. Systemansvarlig setter krav til budstørrelse, og kan fastsette særskilte krav ved
gjennomføring av piloter. Begrensningene er spesifisert i markedsvilkårene.
Regulerkraftbud i andre nordiske land vil bli benyttet på lik linje med bud i det norske
regulerkraftmarkedet. Det kan også bli benyttet bud fra områder utenfor Norden og selges
regulertjenester ut av Norden ved spesielle systemdriftsbehov.
Reguleringer
Systemansvarlig benytter mFRR-markedet regulerkraftmarkedet for å håndtere avvik fra planlagt
produksjon og forventet forbruk. I tillegg benytter systemansvarlig regulerkraftmarkedet for å håndtere
flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet som ikke kan håndteres ved bruk av budområder, ref. fos
§ 5 fjerde ledd. Ved hjelp av periodeskiftattributtet håndteres også strukturelle ubalanser rundt kvartersog timesskift, ref. fos § 8b første ledd.
Hovedregelen ved den ordinære balansereguleringen (frekvensregulering) er at systemansvarlig ved
behov for regulering benytter reguleringsbud i prisrekkefølge. Når det oppstår systemtekniske problemer
benytter systemansvarlig de bud som er aktuelle og egnet for den spesifikke situasjonen. Reguleringen
registreres som systemregulering (spesialregulering). Ved behov for opp- eller nedregulering vil bud
som hovedregel velges i en felles nordisk optimeringsprosess der de billigste budene velges først, gitt
tilgjengelig overføringskapasitet. Valg av bud vil ta hensyn til budegenskaper og tilgjengelighet for type
aktiveringsprosesser. Bud kan også aktiveres utenfor prisrekkefølge, som for eksempel på bakgrunn av
lokasjon eller andre budegenskaper.
Systemansvarlig sender elektroniske bestillinger i tråd med aktuelle tilbyderes bud i
regulerkraftmarkedet. Systemansvarliges aktiveringsbestillinger vil ta hensyn til informasjonen aktørene
har gitt i sine bud. Ved behov for alle typer regulering tar systemansvarlig kontakt med de aktuelle
tilbydere i regulerkraftmarkedet, og volum, pris og aktiveringstidspunkt for hvert enkelt bud som
aktiveres avtales. Systemansvarlig kan for både balanse- og systemregulering avtale å benytte deler av
reguleringsvolumet til angitt pris.
Hvilke bud som aktiveres vil i hovedsak bestemmes av en felles nordisk optimaliseringsfunksjon som
velger bud til planlagte aktiveringer hvert 15. minutt. Flere typer aktiveringsprosesser vil imidlertid være
tilgjengelige for systemansvarlig i mFRR-markedet.

1.6

Retningslinjer for fos § 12 femte ledd

Femte ledd
Med tilgjengelig regulerbar effekt menes ressurser for både opp- eller nedregulering.
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Med driftsforstyrrelsevanskelige driftssituasjoner i denne paragraf menes alle hendelser i kraftsystemet
som medfører et momentant behov for regulering av produksjon av hensyn til driftssikkerheten. Dette
kan f.eks. være (eksemplene er ikke uttømmende):
 Utfall og feil på komponenter i kraftsystemet (linje, generator, bryter, transformator osv.).
 Forsinket inn-/utkobling ved driftsstans.
 Lokalt uforutsette forbruksendringer.
 Kommunikasjonsproblemer med konsesjonærer.
Dersom driftsituasjonen tillater det vil relevante bud (både produksjon og forbruk) som allerede er
tilgjengelig i regulerkraftmarkedet bli aktivert før reguleringsreserver fra produksjonsapparatet anskaffet
ved vedtak etter fos § 12 femte ledd benyttes. Tvangsmessig utkobling av forbruk etter fos § 13 tredje
ledd vil bli beordret dersom ressurser anskaffet ved vedtak etter fos § 12 femte ledd ikke viser seg
tilstrekkelig til å håndtere situasjonen.
Dersom systemansvarlig krever å benytte tilgjengelig effekt som ikke er anmeldt i regulerkraftmarkedet,
vil aktøren normalt få muligheten til å prissette dette i etterkant. Prisen og faktisk reguleringsvolum skal
i slike tilfeller sendes inn uoppfordret.
Ved hendelser før kl. 15 skal prisen og reguleringsvolum foreligge i løpet av driftsdøgnet. Ved hendelser
etter kl. 15 skal prisen dette være innsendt før kl. 12 påfølgende driftsdøgn. Dersom systemansvarlig
kun mottar reguleringsvolum, men ikke får oppgitt en pris, vil reguleringen prissettes til regulerkraftpris i
reguleringsretning. Dersom informasjon om reguleringen ikke blir sendt inn innen fristen, vil avviket bli
prissatt iht. prinsipp for prising av produksjons-ubalanser (to-pris modellen) reguleringsvolumet
avregnes som ubalanse, og bli prissatt iht. prinsipp for prising av ubalanser under gjeldende nordisk
harmonisert balanseavregning - se esett.com.
Forhold til manøvreringsreglementet
Regulering som bryter med manøvreringsreglementet skal kun forekomme ved en særskilt beordring
fra systemansvarlig gjennom et systemkritisk vedtak etter § 12 femte ledd. Alvorligheten i både
situasjonen for kraftsystemet og konsekvensene hos konsesjonær mtp. manøvreringsreglementet må
komme klart frem i dialogen mellom systemansvarlig og konsesjonær, jf. fos §§ 23 første ledd
(Opplysningsplikt) og 24 annet ledd (Systemansvarliges generelle rapporteringsplikt).
Dersom konsesjonær opplyser om at et systemansvarspålegg vil medføre brudd på
manøvreringsreglementet, må systemansvarlig gjøre en revurdering av sitt pålegg. Denne vurderingen
skal inneholde minst inneholde følgende to punkter:
 Det kan ikke finnes reelle alternativer for å løse situasjonen enn å ta i bruk den aktuelle
regulerytelsen. Tvangsmessig utkobling av forbruk (se retningslinjen til § 13 tredje ledd) er f.eks.
et alternativ til oppregulering av produksjon som bryter manøvreringsreglementet.
 Alternativet til å benytte denne aktuelle regulerbare effekten vil være sammenbrudd i (deler av)
kraftsystemet, dvs. betydelige samfunnskonsekvenser.

1.7

Retningslinjer for fos § 14 tredje ledd

Tredje ledd
Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapportering iht. fos § 14 første og annet ledd.
Innhold, format og frister for innrapportering iht. fos § 14 første ledd:
Innhold:
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Informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i eller tilknyttet regional- eller
transmisjonsnett skal oversendes systemansvarlig iht. parameterlister som finnes vedlagt
retningslinjene.
I parameterlistene angis hvilken informasjon systemansvarlig har behov for fra konsesjonær og hvilke
krav eller hvilken dokumentasjon som skal bekreftes.
I de tilfeller hvor konsesjonær ønsker avklaringer om behovsprøvde krav angir NVF tydelig hvilken type
dokumentasjon eller analyser som legges til grunn. I tvilstilfelle avklares dette i forkant med
systemansvarlig.
-

-

I søknaden vil systemansvarlig påse at konsesjonær bekrefter om funksjonskravene i NVF er fulgt,
samt angi eventuelt behov for avklaring om behovsprøvde funksjonskrav: Bekreftelse på at
funksjonskrav i veilederen følges skal angis i søknaden. Dersom krav ikke følges skal det aktuelle
kravet angis og årsaken til at kravet ikke oppfylles begrunnes.
Eventuelle behov for avklaringer om behovsprøvde funksjonskrav skal angis i søknaden, og det gis
en kort beskrivelse og begrunnelse.

Det er mulig å sende inn søknad I tilfeller hvor en konsesjonær søker på vegne av en annen
konsesjonær, for eksempel i tilfeller hvor en konsesjonær har ansvar for å bygge og å sette i drift
anleggsdeler som skal overtas av en annen konsesjonær. Det må i slike tilfeller sendes inn to separate
søknader, på vegne av hver av de respektive selskapene., kan det sendes inn en felles søknad for
tiltaket. I slike tilfeller skal det klart fremgå hvorfor det sendes inn en felles søknad, hva som er avtalt
mellom partene og hvilke anleggsdeler som skal eies og driftes av hvilken konsesjonær.
Systemansvarlig vil i slike tilfeller sende separate vedtak til hver av de involverte konsesjonærene.
begge konsesjonærene, og det vil i vedtakene klart fremgå hvilke anleggsdeler som eies av hvilken
konsesjonær.
Format:
Søknader og informasjon iht. fos § 14 første ledd sendes til systemansvarlig ved bruk av Fosweb. Ved
behov for bistand i Fosweb bes konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig.
Frister:
Systemansvarlig skal behandle søknaden og innsendt informasjon i god tid før idriftsettelse, slik at
konsesjonær skal ha anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av
prosjektene. Dette for at funksjonskrav, som fastsettes i vedtak, kan bli ivaretatt og etterleves
samfunnsmessig rasjonelt, og for å unngå fordyrende kostnader med å overholde kravene som er stilt.
Med idriftsettelse menes dato for første påsatte spenning. Tvil og usikkerhet om funksjonskrav skal
avklares med systemansvarlig gjennom søknadsprosessen, herunder også eventuelt behov for
avklaring av behovsprøvede krav.
I praksis betyr dette at søknad må sendes før anlegget er ferdig detaljprosjektert og før utstyr er bestilt
(eventuelt innenfor de tidsrammer der leverandør kan gjøre endringer). Tidspunkt for å sende inn
søknad skal også tilpasses en behandlingstid fra 8 til 12 uker fra fullstendig søknad og dokumentasjon
er mottatt.
Innhold, format og frister for innrapportering iht. fos § 14 annet ledd:
Områdekonsesjonær:
Innhold:
Områdekonsesjonær, som informerer systemansvarlig om tiltak de anser som vesentlig, skal sende inn
sin vurdering av tiltakets betydning for overliggende nett og behov for funksjonsegenskaper. Dersom
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vesentlige funksjonsegenskaper er ivaretatt gjennom egen avtale (f.eks. tilknytningsavtale) skal denne
oversendes systemansvarlig.
Format:
Informasjon iht. fos § 14 annet ledd sendes til systemansvarlig ved bruk av Fosweb. Ved behov for
bistand i Fosweb bes konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig.
Frister:
Områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om tiltak så snart de har tilstrekkelig informasjon
til å vurdere om det er av vesentlig betydning for regional- og transmisjonsnettet.
Tiltakshaver:
Innhold:
Informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet distribusjonsnettet skal, når
systemansvarlig etterspør søknad, oversendes systemansvarlig iht. parameterliste som finnes vedlagt
retningslinjene. I parameterlisten angis hvilken informasjon konsesjonær skal sende inn og hvilke krav
eller hvilken dokumentasjon som skal bekreftes.
I de tilfeller hvor konsesjonær ønsker avklaringer om behovsprøvde krav angir NVF tydelig hvilken type
dokumentasjon eller analyser som kreves. I tvilstilfelle avklares dette i forkant med systemansvarlig.
I søknaden vil systemansvarlig påse at konsesjonær bekrefter om funksjonskravene er fulgt samt angi
eventuelt behov for avklaring om behovsprøvde funksjonskrav:
 Bekreftelse på at funksjonskrav i veilederen følges skal angis i søknad (ja/nei i søknadsmalen).
Dersom krav ikke følges skal det aktuelle kravet angis og årsaken til at kravet ikke oppfylles
begrunnes.
 Eventuelle behov for avklaringer om behovsprøvde funksjonskrav skal angis i søknaden (ja/nei
i søknadsmalen), og gis en kort beskrivelse og begrunnelse.
Format:
Søknader og informasjon iht. fos § 14 første ledd sendes til systemansvarlig ved bruk av Fosweb. Ved
behov for bistand i Fosweb bes konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig.
Frister:
Søknaden og informasjonen, som systemansvarlig etterspør hos konsesjonær, skal sendes kort tid etter
forespørsel og i god tid før idriftsettelse, slik at konsesjonær kan ta inn de funksjonskrav som stilles i en
tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette er for å unngå fordyrende kostnader med å overholde
kravene som er stilt på et senere tidspunkt. Med idriftsettelse menes dato for første påsatte spenning.
Tvil og usikkerhet om funksjonskrav skal avklares med systemansvarlig før og gjennom selve
søknadsprosessen, herunder også eventuelt behov for avklaring av behovsprøvede krav.
I praksis betyr dette at søknad skal sendes før anlegget er ferdig detaljprosjektert og før utstyr er bestilt
(eventuelt innenfor de tidsrammer der leverandør kan gjøre endringer). Tidspunkt for å sende inn
søknad skal også tilpasses en behandlingstid fra 8 til 12 uker fra fullstendig søknad og dokumentasjon
er mottatt.

1.8

Vedlegg til retningslinjene

1.8.1 Vedlegg til retningslinjer for fos § 9
Det er gjort noen mindre endringer i vilkår for FFR og vilkår for aFRR. Endringene er omtalt under
kapittel om retningslinjer for fos § 9.
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Åpen informasjon / Public information
21/00574-14
-

Versjon til RME for godkjenning

Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i markedet for raske effektreserver
(FFR)
Vilkår for tilbud, aksept, aktivering og prising i kapasitetsmarkedet for aFRR
(sekundærreservemarkedet)

Dokumentene ligger som egne vedlagte filer sammen med oversendelsen.

1.8.2 Vedlegg til retningslinjer for fos § 11
Det er ikke gjort endringer i vilkår for mFRR.
- Vilkår for tilbud, aksept, aktivering og prising i aktiveringsmarkedet for mFRR
(regulerkraftmarkedet), fra 1.1.2022,
- Vilkår for tilbud, aksept, aktivering og prising i aktiveringsmarkedet for mFRR
(regulerkraftmarkedet), fra Q4 2022
Dokumentene ligger som egne vedlagte filer sammen med oversendelsen.
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