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Hør ing om endr ing av markedsvilkår for pr imærreserve (FCR)
- innfør ing av oppkjøp D-2

Innledning

Det vises til vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for primærreserver til
Statnett gjeldende fra 9. desember 2019.

Statnett fastsetter vilkår for markedet for FCR, også kalt primærreserver. Dette dokumentet
informerer om foreslåtte endringer i vilkårsdokumentet som foreslås å tre i kraft
30. november 2020. Statnett ønsker med dette å gi aktørene nødvendig informasjon om tekniske
detaljer tidsnok for å kunne implementere D-2 markedet innen fastsatt tidspunkt for
implementering.

Endringene foreslått i vilkårsdokumentet omfatter endringer i utformingen av markedet for
primærreserver, som gir markedsaktørene nye muligheter som innebærer tekniske endringer for
implementering hos aktørene. I tråd med forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, fos, skal
reguleringsmyndigheten for energi (RME) fra 1. juli 2020 godkjenne oppdateringer i vilkår og
Statnetts praktisering av systemansvaret. Statnett vil publisere endelig forslag til vilkår etter
behandling av eventuelle innspill, og informere bransjen om videre dialog med RME.

Bakgrunn for endring av vilkår

Endringer i tilbud og etterspørsel av fleksibilitet, utvikling av nye IT-løsninger, samt føringer fra
europeisk regelverk er blant driverne for å videreutvikle dagens balansemarkeder. Statnett
tilstreber at informasjonen om gjeldende vilkår og utvikling av reservemarkedene skal gis på en
brukervennlig måte. Det er også et ønske fra Statnett sin side om å ha åpne i prosesser knyttet til
utvikling av systemtjenester og videre oppdateringer av vilkår.
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Statnett ønsker å effektivisere FCR-markedene blant annet gjennom å innføre kjøp av 
reservekapasitet nærmere driftstimen og gjennom harmonisering av balansemarkeder på tvers av 
Norden. 

Formålet med forslaget til nye vilkår er å: 

- Innføre kjøp av reservekapasitet nærmere driftstimen av effektivitetshensyn 
- Øke handel av FCR utenom dagens D-1-markedet 
- Harmonisering av FCR-markedet mellom SvK og Statnett 

Statnett foreslo tilsvarende endringer i juli 2018 med implementering i november 2018 knyttet til 
idriftsettelse av Fifty MMS v14.0. (ref. 16/00112). Statnett valgte den gang (ref. 18/01301) å utsette 
implementeringen fordi aktørene hadde behov for vedtak fra systemansvarlig om endring av 
markedsdesign samt teknisk dokumentasjon før de kunne starte implementeringen. Statnett så det 
den gang som hensiktsmessig å avvente implementering av D-2 markedet for FCR-N, for å sikre at 
flest mulig aktører kan delta i markedet.  

Foreslåtte endringer 

Overgang fra ukesoppkjøp for FCR-N til D-2 oppkjøp for FCR-N og FCR-D Opp  

Dagens ukemarked klareres én gang i uken (fredag kl. 12) for påfølgende ukes hverdager og én 
gang i uken (torsdag kl. 12) for påfølgende ukes helgedager. Markedssegmentene hverdag og 
helg er delt inn i avtaleperiodene dag, kveld og natt. Det er kun mulig å by inn FCR-N i 
ukemarkedet.  

Statnett foreslår å erstatte dagens ukemarked med et D-2-marked. D-2-markedet vil klareres 
daglig, to dager før leveransedøgnet. Statnett foreslår å innføre timesoppløsning i D-2-markedet.  

Det vil være mulig å by inn FCR-N og FCR-D i D-2-markedet. 

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

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

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

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

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

Et D-2-marked er en del av Statnetts arbeid med å innføre kjøp av reservekapasitet nærmere 
driftstimen. Dette er forventet å gi effektivisering ved at aktørene har mer informasjon på 
tidspunktet for budgivningen. Et D-2-marked er også et skritt i retning av mer harmoniserte 
balansemarkeder på tvers av Norden.  

En overgang til D-2-marked forventes å øke tilbudt volum fra leverandørene sammenliknet med 
dagens tilbudte volumer i ukemarkedet, grunnet kortere tidsavstand mellom budgivning og 
leveransedøgn. Økt tilbud i D-2-markedet vil gjøre det enklere for Statnett å handle større deler av 
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FCR-behovet utenfor D-1-markedet. Samtidig antar vi at økt aktivitet i D-2-markedet avhenger av 
aktiviteten til Statnett i markedet: Statnett har derfor mål om å øke innkjøp i D-2-markedet. 

Endringene medfører også en oppdatert Ediel-spesifikasjon (produktkoder og 
implementasjonsguide), som ble publisert 29.05.2020 og er tilgjengelig på www.ediel.no/Portal. 

Se punkt 2, 6.2, 6.4, 7.3 og 7.4 i vedlagt beskrivelse av endringer i vilkår. 
 

Endringer på sikt  
 
Statnett vil fortsette å utvikle FCR-markedet for å sikre en effektiv anskaffelse av reservekapasitet. 
Dialog med bransjen vil være viktig også fremover, og vi ønsker derfor å informere om foreløpig 
planlagte endringer for FCR-markedet på lengre sikt: 
 

• Det pågår et nordisk arbeid for å definere nye felles nordiske tekniske spesifikasjoner for 
FCR-N/D. Videre vil det utarbeides krav til prekvalifisering og en plan for å implementere 
ny spesifikasjon i eksisterende produksjonsanlegg. Prosjektet ble startet med formål om å 
bedre frekvenskvaliteten og redusere slitasjen på produksjonsanlegg. Videreutvikling av 
design ble avsluttet i 2018. Ila. 2020 skal Statnett i samråd med bransjen vurdere 
muligheter for implementering av nye krav, inklusive definere mekanismer/incitamenter for 
å prekvalifisere seg for ny FCR. Implementering av nye krav forutsetter 
regulatorgodkjenning.  
 

• Da Statnett i 2018 foreslo å innføre et D-2 marked for FCR (ref. 16/00112), var det flere 
aktører som ga tilbakemelding på at de ønsket mulighet for å tilby blokkbud. 
Funksjonaliteten for blokkbud i Fifty versjon 18 tillater ikke en optimal håndtering av 
budvalg. Statnett ønsker derfor å utvikle en metode for å håndtere blokkbud, før blokkbud 
gjøres tilgjengelig for markedet. Statnett ser nå på muligheter for å gjennomføre nødvendig 
IT-utviklingen av Fifty.  

 
• Med de nye mellomlandforbindelsene NordLink og NSL trenges et nytt 

balanseringsprodukt i FCR-markedet som kan håndtere overfrekvenser ved utfall av 
kablene i importdrift. Derfor har de nordiske TSOene initiert en nordisk prosjektgruppe som 
jobber med nye krav for FCR-D Ned og en implementeringsplan for 2021. 

 

Tilbakemeldinger på forslag om endring av vilkår 

Kommentarer til forslag om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 28. august 
2020. Tilbakemeldinger sendes systemansvarlig per epost til firmapost@statnett.no merket med 
20/00642. 

 

Med vennlig hilsen 
Statnett SF 
 

Martha Marie Øberg      Simon Weizenegger 
Avdelingsleder       Seniorrådgiver 
Systemutvikling       Systemutvikling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent i Statnett og har derfor ingen signatur. 

http://www.ediel.no/Portal
mailto:firmapost@statnett.no
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Beskrivelse av gjennomførte endringer i vilkår 

Gjennomførte endringer omfatter: 

1. Kapittel 1. Formål og virkeområde, andre setning: "Vilkårene er bindende for leverandør av 
primærreserver (videre omtalt i dokumentet som "leverandør") og Statnett fra og med 
02.12.2019 og erstatter vilkår fra 08.05.2019", endres til " Vilkårene er bindende for 
leverandør av primærreserver (videre omtalt i dokumentet som "leverandør") og Statnett 
fra og med 30.11.2020 og erstatter vilkår fra 09.12.2019.". 

2. Kapittel 2, Annen styrende dokumentasjon, blir komplementert med: "[…] og gjeldene 

Ediel-spesifikasjon, som er tilgjengelig på www.ediel.no/Portal.". 
3. Kapittel 4, Kriterier for deltakelse, første setning: "Respons fra de enkelte anlegg skal være 

i tråd med angitte spesifikasjoner for produksjonsanlegg i ”Veileder for funksjonskrav i 

kraftsystemet i Norge” (FIKS) , eller Vedlegg 1, Krav til leveranse av FCR, forbruk.", 
endres til "Respons fra de enkelte anlegg skal være i tråd med de til enhver tid gjeldende 
funksjonskravene for produksjonsanlegg benyttet i praktisering av fos § 14 , eller Vedlegg 
1, Krav til leveranse av FCR, forbruk.". 

4. Kapittel 5. Produkter, femte ledd: "FCR sikres gjennom døgnmarked og/eller ukemarked 
for primærreserve," endres til "FCR sikres gjennom D-1-markedet og/eller D-2-markedet 
for primærreserve.". 

5. Kapittel 5. Produkter, sjette ledd, første setning: "D-1-markedet omfatter produktene 
FCR-N og FCR-D Opp", endres til "D-1- og D-2-markedet omfatter produktene FCR-N og 
FCR-D Opp.". 

6. Kapittel 5. Produkter, sjette ledd, tredje setning: "D-2-markedet klareres hver dag for 
driftsdøgn to dager fram i tid med timesoppløsning per budområde." og en ny figur er lagt 
til. 

7. Delkapittel 6.1. Budinvitasjon og frister, andre ledd, første setning: Begrep "ukemarkedet" 
endres til "D-2 markedet". 

8. Delkapittel 6.2. Budgivning, tredje ledd: Beskrivelsen av "Budgivning i ukemarkedet" 
erstattes med beskrivelse av "Budgivning i D-2-markedet": 
- D-2-markedet kjøres hver dag for to dager fram i tid med timesoppløsning. Budene 

angir type reserve (FCR-N, FCR-D Opp), pr. time, pr. budområde. 
- Det åpnes for budgivning fra midnatt to dager før leveransedøgnet. 
- Tilbud om primærreserver for neste dag sendes Statnett innen kl.17:30. 
- Statnett gir tilbakemelding om eventuelle tilslag i markedet innen kl.18:30. 
- Leverandørene må varsle om eventuelle feil innen kl. 19:30. 

9. Delkapittel 6.3. Budområde, første ledd, første setning: Begrep "ukemarkedet" endres til 
"D-2-markedet".  

10. Delkapittel 6.4 Utforming av bud, andre, tredje og fjerde ledd: 
"I ukemarkedet kan leverandør velge å tilby mengde FCR-N i én eller flere av de seks 
markedssegmentene, per elspotområde: 
- Ukedager (mandag til fredag) natt kl. 00-08 
- Ukedager (mandag til fredag) natt kl. 08-20 
- Ukedager (mandag til fredag) natt kl. 20-24 
- Helg (lørdag til søndag) natt kl. 00-08 
- Helg (lørdag til søndag) natt kl. 08-20 
- Helg (lørdag til søndag) natt kl. 20-24 
Endres til "I D-1 markedet må budet angi type reserve (FCR-N, FCR-D Opp), per time, per 
budområde. 
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Minste budkvantum for D-1-markedet og ukemarkedet er ordinært 1 MW. Budkvantum skal 
tilbys i heltall.", endres til  
"I D-1-markedet må budet angi type reserve (FCR-N, FCR-D Opp), per time, per 
budområde. 
I D-2-markedet må budet angi type reserve (FCR-N, FCR-D Opp) per time, per 
budområde. 
Minste budkvantum for D-1- og D-2-markedet er ordinært 1 MW. Budkvantum skal tilbys i 
heltall.". 

11. Delkapittel 7.3. Prissetting, første ledd:" Prissetting i ukemarkedet skjer med marginalpris 
pr. elspotområde pr. avtaleperiode (blokkene natt, dag og kveld, for periodene virkedager 
og helg)," endres til " Prissetting i D-2-markedet skjer med marginalpris pr. budområde, pr. 
type reserve og pr. time.". 

12. Delkapittel 7.4. Informasjon om priser og volum, første ledd: "Marginalpris og 
effektkvantum (MW) ved kjøp i ukemarkedet publiseres direkte til leverandørene via 
FiftyWeb samt på Statnett.no innen kl. 15:00 på handelsdagene.", endres til " Marginalpris 
og effektkvantum (MW) ved kjøp i D-2-markedet publiseres direkte til leverandørene via 
FiftyWeb samt på Statnett.no innen kl. 18:30 på handelsdagen.". 

13. Delkapittel 8.1. Rapportering av systemdata for produksjon, andre og tredje ledd: 
Begrepene "ukemarkedet" endres til "D-2-markedet". 

14. Delkapittel 8.1 Rapportering av systemdata for produksjon, tredje ledd, punkt c) slettes 
"med FCR-N volum". 

15. Delkapittel 8.3. Avregning, tredje og femte ledd: Begrepene "ukemarkedet" endres til "D-2-
markedet". 

 
Øvrige rettelser omfatter mindre skrivefeil/presiseringer og harmonisering av begreper. 

  
  


