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Informasjon om endring av vilkår for primærreserve (FCR) 

Innledning 
Det vises til vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for primærreserver til 

Statnett gjeldende fra 8. mai 2019. 

Statnett fastsetter vilkårene for markeder for Frequency containment reserves (FCR), også kalt 

primærreserver. Dette dokumentet informerer om endringer i vilkårsdokumentet som trer i kraft den 

2. desember 2019. 

Endringene foretatt i vilkårsdokumentet følger som en konsekvens av ny beregning av aktivert 

FCR samt nytt prinsipp for prising av avvik og implementeres som en del av Fifty MMS v.15.0.  

Bakgrunn for endring av vilkår 
Endring i vilkår for FCR knytter seg til et ønske om å gjøre beregningen av aktivert FCR mer presis 

og samkjøre prising av avvik for FCR-markedet og nytt nordisk aFRR-marked.  

I Fifty MMS v.15.0 endres navnet på dagens produkt FCR-D til FCR-D Opp (FCR-D for 

oppregulering) som en forberedelse til introduksjon av produktet FCR-D Ned (FCR-D for 

nedregulering). Se avsnitt "Fremtidige endringer" for mer informasjon.  

Begrepsliste 
• FCR-N: symmetrisk reserve som leverer både opp- og nedregulering ved frekvensavvik +/- 

0,1 Hz 

• FCR-D Opp: reserve som aktiveres ved 49,9 Hz og er fullstendig aktivert ved 49,5 Hz 

• FCR-D Ned: reserve som aktiveres ved 50,1 Hz og er fullstendig aktivert ved 50,5 Hz  
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Ny beregning av aktivert FCR 
Informasjon om ny beregning av aktivert FCR ble publisert via Landssentralens meldingstjeneste 

28. juni 2019. Bakgrunnen for endringen er at Statnett ønsker å gjøre beregningen av aktivert FCR 

mer presis slik at det tydelig kommer frem hva som har blitt aktivert av FCR-N og FCR-D.  

Eksisterende beregning  
Dagens beregning tar utgangspunkt i planlagt FCR-N og målt frekvensavvik, og det beregnes ett 
volum for aktivert FCR uavhengig av om det er FCR-N eller FCR-D Opp som har vært aktivert: 
 
Aktivert FCR = (Planlagt FCR-N * 10) * (50 - Målt frekvens) 
 

Ny beregning i Fifty MMS v.15.0 
Med ny beregning ønsker Statnett å dele beregningen av aktivert FCR i produktene FCR-N og 
FCR-D Opp siden det fremover vil bli behov for å handle begge produktene som selvstendige 
produkter. Leverandører av FCR kan med andre ord velge å tilby ett eller begge produktene, og da 
må beregningen av aktivert volum være basert på det riktige produktet.   
 
Aktivert FCR-N = (10 * Planlagt FCR-N) * (50 - Målt frekvens)  

• Når frekvensen er mellom 49,9 og 50,1 Hz 

• Målt frekvens settes til 49,9 Hz når frekvensen overstiger 49,9 Hz og til 50,1 Hz når 
frekvensen overstiger 50,1 Hz 

 
Aktivert FCR-D Opp = (2,5 * Planlagt FCR-D Opp) * (49,9 – Målt frekvens)  

• Når frekvensen er under 49,9 Hz 

• Målt frekvens settes til 49,9 Hz når frekvensen er større eller lik 49,9 Hz og til 49,5 Hz når 
frekvensen er mindre eller lik 49,5 Hz 

 
Målt frekvens: middelfrekvens per kvarter i Hz 
 

Betaling for aktivert FCR 
Det aktiverte volumet FCR-N [MWh] (energien) prises til regulerkraftpris [EUR/MWh] i 
reguleringens retning i henhold til vilkår for regulerkraftmarkedet.  
 
Det aktiverte volumet FCR-D Opp [MWh] (energien) prises til 0 EUR/MWh. Det er små volumer 
FCR-D Opp som vil bli aktivert1, og på sikt når Statnett starter å kjøpe FCR-D Opp, kan aktørene ta 
hensyn til forventet aktivering i prising av kapasitet. 
 

Distribusjon av aktivert FCR 
Aktivert FCR vil bli rapportert til eSett og balanseansvarlige aktører fordelt på 

• FCR-N 

• FCR-D  
 
Detaljert plan for utsending av avregningsunderlag for FCR, og en eventuell frysperiode i 
forbindelse med overgang til Fifty MMS v.15.0 vil bli publisert på Landssentralen meldingstjeneste 
når overgangen nærmer seg.  

                                                      
1 Frekvensstatistikken viser at frekvensen var under 49,9 Hz i 15 minutter 36 ganger i 2018. Frekvensen som 
brukes i beregning av aktivert FCR er middelfrekvens per klokkekvarter, og det er færre hendelser enn de 
nevne 36 ganger som vil inntreffe på et klokkekvarter og resultere i et beregnet aktivert volum for FCR-D Opp.  
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Nytt prinsipp for prising av avvik 
Avregningsgrunnlaget for FCR-markedet deles opp i ukemarked, D-1 marked, spesialavtaler og 

restleveranse. En leverandør som ikke tilfredsstiller kontraktsporteføljen sin, blir trukket for 

manglende volum ganget en avvikspris.  

I dag avregnes først spesialkjøpene og et eventuelt avvik prises til aktuell budpris. Så beregnes 

avvik for ukemarkedet og D-1 markedet. Avvikspris her er høyeste marginalpris i de to 

delmarkeder i aktuell time. Det betyr at avviksprisen kan bli høyere enn hva leverandøren får betalt 

for i kapasitetsmarkedene, og leverandør kan potensielt få en straff for avviket.  

I Fifty MMS v.15.0 blir det innført et nytt prinsipp for prising av avvik. Hovedprinsippet er et 

leverandører ikke blir straffet for avvik, de vil kun få en reduksjon i kapasitetsprisen.  

Leverandør med forpliktelser som ikke dekkes med en planlagt leveranse, trekkes for manglende 

volum ganget avtalt pris for forpliktelsen. Planlagt leveranse brukes til å dekke forpliktelser, og 

oppfyllingen starter fra lavest til høyest prisede forpliktelse. Gjenværende manglende forpliktelse 

ganget avtalt pris for forpliktelsen summeres til et avviksbeløp. FCR-markedet har i dag 

marginalpris. Det betyr at avtalt pris for den enkelte forpliktelse er marginalprisen i det markedet 

der forpliktelsen oppstod. Avviksbeløpet delt på avviksvolumet gir en vektet avvikspris som 

publiseres til leverandørene. Se talleksempel under.  

Leverandører vil motta avvikspris som tidligere, men beregningen bak er endret. Dette er et ledd i 

å samkjøre prising av avvik for FCR-markedet og nytt nordisk aFRR-marked.  

Eksempel på ny beregning av avvikspris 
Eksempelet gjelder for én time med konstruerte priser 

• Forpliktelse 1 fra ukemarked: 10 MW til 10 EUR 

• Forpliktelse 2 fra D-1 marked: 5 MW til 20 EUR 

• Total forpliktelse for timen: 15 MW 

Leverandør leverer plan på 5 MW og mangler plan for forpliktet volum på 10 MW.  

Dagens løsning beregner høyeste marginalpris av de to delmarkedene for timen: 20 EUR 

Avviksbeløp = høyeste marginalpris * manglende leveranse = 20 EUR * 10 MW = 200 EUR 

Ny beregning tar levert plan og fyller opp leveransen fra lavest prisede forpliktelse 

• Levert 5 MW av total 10 MW forpliktelse i ukemarked 

• Ikke levert til ukemarked: 5 MW til 10 EUR 

• Ikke levert til D-1 marked: 5 MW til 20 EUR 

Avviksbeløp = 5 MW * 10 EUR + 5 MW * 20 EUR = 150 EUR 

Leverandør får tilsendt en vektet pris for avvik 

Vektet avvikspris = avviksbeløp / avviksvolum = 150 EUR / 10 MW = 15 EUR 
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Fremtidige endringer 
I forbindelse med vilkårsendringen ønsker Statnett også å kommunisere kommende endringer for 

FCR-markedet i 2020. 

Valutakurs  
Statnett benytter i dag valutakurs fra Nord Pool til å etablere budlister i balansemarkedene i euro. 

Ved innføring av flere kraftbørser i Norden må Statnett finne en ny og nøytral tjenesteleverandør 

av valutakurs mot euro.  

Statnett har besluttet å hente valutakurs fra European Central Bank (ECB), og denne løsningen er 

harmonisert med Svenska kraftnät. ECB publiserer dagens valutakurs (for inneværende døgn) kl. 

16.00. ECB har kun valutakurser for hverdager, og for helg og helligdager benytter Statnett siste 

mottatte valutakurs.   

Den nordiske transparensplattformen NUCS (Nordic Unavailability Collection System) vil hente 

valutakurs fra ECB og tilgjengeliggjøre den med hvilken dato kursen gjelder for.  

Eksempel på tidslinje for valutakurs: 

• Mandag kl. 16.00: ECB publiserer valutakurs for inneværende dag 

• Tirsdag kl. 10.00: NUCS tilgjengeliggjør valutakurs gjeldende for driftsdøgnet onsdag 

Statnett planlegger å ta i bruk valutakurs fra ECB senest ved innføring av flere kraftbørser i 

Norden, og foreløpig plan er Q1 2020.  

D-2 marked 
Statnett foreslo i 2018 å erstatte dagens ukemarked med et D-2 marked. En av tilbakemeldingene 

vi fikk den gang var at det var for kort frist for aktørene til å implementere endringen i 

markedsdesignet. Statnett etterstreber å gi aktørene nødvendig informasjon om tekniske detaljer 

tidsnok til å kunne implementere D-2 markedet innen fastsatt tidspunkt for implementering. Derav 

tidlig kommunikasjon om endring av markedsdesign i Q2 2020.  

D-2 markedet vil klareres daglig, to dager før leveringsdøgnet. D-2 markedet vil være et 

timesmarked med mulighet til å legge inn blokkbud, og Statnett vil fastsette en maksimal varighet 

på en blokk i dialog med markedsaktører. Mulighet for blokkbud var også viktig for aktørene i 

høringsrunden i 2018.  

I D-2 markedet kan Statnett handle produktene FCR-N og FCR-D Opp, og når produktet FCR-D 

Ned er implementert, vil det også være tilgjengelig i D-2 markedet.  

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 
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leveransedøgn. Økt tilbud i D-2 markedet vil sannsynligvis medføre at Statnett handler større deler 

av FCR-behovet utenfor D-1 markedet.  

Statnett planlegger å innføre D-2 marked i Q2 2020.  

FCR-D Ned  
Riktig mengde FCR-D i systemet sørger for at dimensjonerende utfall ikke fører til en frekvens 

utenfor de grensene som er definert i den nordiske systemdriftsavtalen. I 2021 kommer de nye 

utenlandskablene NordLink og North Sea Link i drift, og det gjør at største negative 

dimensjonerende hendelse (utfall av utenlandskabel i eksport) i det nordiske kraftsystemet øker 

betraktelig. De nordiske TSOene har i den forbindelse konkludert med at det er behov for å sikre 

FCR-D for nedregulering (FCR-D Ned) som et eget produkt. En markedsløsning for produktet 

FCR-D Ned er under utvikling.  

I informasjonen om ny beregning av aktivert FCR som ble kommunisert i juni, ble det nevnt at det 

vil være mulig å rapportere planlagt leveranse av FCR-D Ned sammen med andre systemdata 

samt at Statnett vil beregne aktivert FCR-D Ned. Denne endringen utsetter vi til innføring av 

markedsløsning for FCR-D Ned. En samkjørt innføring av FCR-D Ned (markedsløsning, 

systemdata og beregning av aktivert volum) er tids- og kostnadsbesparende både for aktørene og 

Statnett.  

Tidspunkt for når det blir et krav å rapportere FCR-D Ned og når Statnett vil begynne å handle 

produktet er ennå ikke bestemt.  

Nytt filformat 
Statnett ønsker å standardisere på CIM som filformat for markedsløsningene og ser derfor på 

muligheten til å innføre CIM også for FCR-markedene i forbindelse med innføring av FCR-D Ned. 

Formatet vil bygge videre på standarden som innføres med nytt nordisk aFRR-marked. 
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Utførte endringer i vilkår 
Følgende endringer er gjort i vilkår for primærreservemarkedet. Nye vilkår er gjeldende fra 

2.12.2019.  

1. Navnet på produktet FCR-D er endret til FCR-D Opp.  

2. Kapittel 8.3 Avregning: Andre avsnitt "Det aktiverte volumet primærreserve [MWh] 

(energien) prises til regulerkraftpris [EUR/MWh] i reguleringens retning, i henhold til vilkår 

for regulerkraftmarkedet." endres til "Det aktiverte volumet FCR-N [MWh] (energien) prises 

til regulerkraftpris [EUR/MWh] i reguleringens retning, i henhold til vilkår for 

regulerkraftmarkedet. Det aktiverte volumet FCR-D Opp [MWh] (energien) prises til 0 

EUR/MWh." 

3. Kapittel 8.3 Avregning: Fjerde og femte avsnitt "Beregning av avvik gjøres som følger: 1. 
Først avregnes spesialkjøpene. Ved eventuelt manglende levert volum vil avvikspris bli 
den aktuelle budpris. 2. Så beregnes avvik for ukemarkedet og D-1-markedet. Avvikspris 
her er høyeste marginalpris i de to delmarkeder i aktuell time. Leveranse utover 
kontraktsfestet forpliktelse avregnes til vedtatt sats for restleveranse. Ved spesialkjøp skjer 
avregningen på stasjonsgruppenivå." endres til " Leverandør med forpliktelser som ikke 
dekkes med en planlagt leveranse, trekkes for manglende volum ganget avtalt pris for 
forpliktelsen. Planlagt leveranse brukes til å dekke forpliktelser, og oppfyllingen starter fra 
lavest til høyest prisede forpliktelse. Gjenværende manglende forpliktelse ganget avtalt 
pris for forpliktelsen summeres til et avviksbeløp. Avtalt pris for den enkelte forpliktelse er 
marginalprisen i det markedet der forpliktelsen oppstod. Avviksbeløpet delt på 
avviksvolumet gir en vektet avvikspris." 

 
 
 
Øvrige rettelser omfatter mindre skrivefeil og presiseringer. 

Spørsmål knyttet til vilkår for markedet for primærreserver kan rettes til systemansvarlig ved å 

sende epost til FCR@statnett.no.  

 

Med vennlig hilsen 

   
 

Ane M. Elgesem 

Fung. avdelingsleder, System og balansetjenester 

 

Kopi: NVE  

  

Dokumentet er elektronisk godkjent i Statnett og har derfor ingen signatur.  

  
  
 

Rita Berthelsen Johnsen 
Seniorrådgiver, System og 
balansetjenester 
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