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Varsel om endr ing av vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet
(RKOM)

Innledning
Det vises til vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i regulerkraftopsjonsmarkedet
(RKOM) gjeldende fra 17. april 2020.

Statnett fastsetter vilkårene for RKOM. I tråd med forskrift om systemansvaret (fos) § 9 og § 11
gjeldende fra 01.07.2020, skal markedsvilkår sendes på høring og deretter sendes til
reguleringsmyndigheten for energi (RME) for godkjenning. Dette dokumentet informerer om
foreslåtte endringer i vilkårsdokumentet som foreslås å tre i kraft 1. april 2021. Endelig dato blir
bekreftet i rimelig tid.

Endringene foretatt i vilkårsdokumentet omfatter inkludering av nedreguleringsressurser, ellers er
vilkårene uendret. Forslag til endelige vilkår vil bli oversendt til reguleringsmyndigheten for energi
(RME) og publisert på våre nettsider etter behandling av eventuelle innspill.

Bakgrunn for endring av vilkår
Kraftsystemet er i endring, og den nye produksjonsmiksen i Norden og tettere tilknytning til
kontinentet gir nye driftsmønstre. Situasjoner der større, regulerbare, produksjonsenheter leverer
lite kraft til systemet utfordrer både den iboende robustheten i kraftsystemet (inertia) og driften sin
tilgang på nedreguleringsressurser. Vi har allerede erfart situasjoner med mangel på manuelle
nedreguleringsressurser, og forventer at dette vil bli en økt utfordring fremover med mer
uregulerbar kraftproduksjon og flere kabelforbindelser tilknyttet det nordiske synkronsystemet.

De nordiske TSOene har intensjoner om å etablere et felles nordisk marked for kjøp av
reservekapasitet for manuelle frekvensstyrte reserver (mFRR)1. Markedsløsningen skal i størst
mulig grad bygges på de samme prinsippene som i det planlagte nordiske aFRR-

1 http://nordicbalancingmodel.net/nbm-building-blocks/
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kapasitetsmarkedet, og det samme systemet benyttes – Fifty Nordic MMS. Et slikt felles nordisk 
kapasitetsmarked vil bidra til at systemdriftens behov for både nedregulerings- og 
oppreguleringsressurser kan sikres på en effektiv måte. Daglig oppkjøp av kapasitet D-1 vil bidra til 
bedre disponering av ressursene og en mer effektiv reserveportefølje. I tidsplanen gis det en 
foreløpig indikasjon på oppstart av et nordisk marked rundt årsskiftet 2023/24.  

Når NordLink kommer i kommersiell drift i 2021 vil det bli et økt behov for å sikre reserver for 
nedregulering ved ubalanser i kraftsystemet. Dagens reservekraftopsjonsmarked RKOM omfatter 
kun oppreguleringsressurser, dvs. økning av produksjon eller reduksjon av forbruk i systemet.  
Statnett har i dag ingen markedsløsninger for å sikre nedreguleringskapasitet og jobber derfor for å 
få på plass nasjonale forbedringer av kapasitetsmarkedet innen Q2 2021. 

Oppsummering av foreslåtte endringer 
Statnett har vurdert om vi kan videreutvikle dagens nasjonale markedsløsning (RKOM) for å 
omfatte nedregulering som en midlertidig løsning. Dette som et tiltak for å sikre en løsning for å 
sikre nedreguleringsressurser fra Q2 2021, da vi ikke finner det sannsynlig at IT-løsningen for et 
nordisk mFRR-kapasitetsmarkedet med daglig oppkjøp er klar for nasjonal implementering til da. 

Det opprinnelige målet var å utvikle en markedsløsning for mFRR-kapasitet som Statnett kunne ta i 
bruk fra april 2021 og som skulle utgjøre grunnlaget for en harmonisert nordisk markedsløsning. 

I den opprinnelige planen for NBM skulle kapasitetsmarkedet for automatisk frekvensstyrt reserve 
(aFRR) være implementert innen Q1 2020, men lange regulatorprosesser har forsinket fremdriften. 
Den nordiske søknaden er oversendt til ACER som skal fatte en beslutning i løpet av august. 
ACER sin behandling av søknaden vil resultere i behov for videre utvikling av IT-plattformen.  

Forsinket implementering av aFRR medfører mest sannsynlig en negativ påvirkning på 
implementeringsløpet for mFRR. Grunnet systemdriftsbehov og markedsmessige forhold har det 
blitt besluttet å prioritere utvikling av aFRR-kapasitetsmarkedet for å nå en implementering av dette 
markedet så snart som det lar seg gjøre etter at ACER sin behandling er klar. 

Dette betyr at det ikke blir mulig å implementere et mFRR-kapasitetsmarked med D-1 oppkjøp i 
Norge innen våren 2021. Statnett planlegger derfor å utvikle og implementere "RKOM ned" for 
sesong- og ukemarkedet som en midlertidig løsning. Tilbud på nedreguleringsressurser i dagens 
regulerkraftmarked avhenger av en rekke usikre faktorer, og vi vet ikke hvor kritisk behovet for å 
sikre nedreguleringsreserver i 2021 blir. Likevel har Statnett et ansvar for å sikre tilstrekkelige 
effektreserver, og i størst mulig grad gjøre det gjennom markedsbaserte løsninger. De andre 
nordiske TSOene vurderer også nasjonale tiltak for å sikre nedreguleringsreserver i påvente av en 
felles markedsløsning. 

De nye vilkårene for RKOM omfatter nedregulering, ellers er vilkårene uendret. 

Gjennomførte endringer omfatter:  

1. Kapittel 1 Formål og virkeområde: Tredje avsnitt "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".  
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Retningslinjer for praktisering av systemansvaret 
Forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos) § 28a pålegger Statnett å utarbeide retningslinjer 
for utøvelsen av systemansvaret. Fos § 9 beskriver systemansvarlig sitt ansvar for å til enhver tid 
disponere tilstrekkelige effektreserver. Systemansvarlig har utarbeidet retningslinjer for praktisering 
av fos § 9, som skal godkjennes av RME2. Nye retningslinjer vil erstatte systemansvarliges 
praktiseringsdokument og vil tre i kraft fra 1.7.2020.  

Da retningslinjene skal presisere gjeldende praksis, vil også systemansvarlig foreslå oppdateringer 
i retningslinjene for å beskrive hvordan systemansvarlig sikrer nødvendige 
nedreguleringsressurser. 

 

Endringer på sikt 
Første prioritet for Statnett er å sikre at vi har effektive verktøy tilgjengelig for å håndtere ubalanser 
i kraftsystemet. Løsningen med RKOM-ned er en midlertidig løsning som vil erstattes av et D-1 
marked så fort det lar seg gjøre.  

Målet er å utvikle felles nordisk marked for kjøp av reservekapasitet med tilhørende markedsbasert 
reservering av overføringskapasitet for mFRR. Tiltaket inngår som en del av det nordiske arbeidet 
med ny nordisk balanseringsmodell (NBM). Vi planlegger fortsatt en stegvis implementering av 
mFRR-kapasitetsmarkedet med et nasjonalt og deretter nordisk marked. 

Markedsdesignet er fortsatt under vurdering, men utviklingen tar utgangspunkt i følgende: 

• Det er et mål å bygge markedet i størst mulig grad på samme prinsipper som i aFRR-
kapasitetsmarkedet 

• Det vil innføres et marked for nedregulering. 

• Det er et mål å etablere en løsning for å sammenligne bud med ulike restriksjoner i 
aktiveringen (hviletid- og varighetsbegrensninger) 

Et nordisk kapasitetsmarked for mFRR vil bidra til at systemdriftens behov for både 
nedregulerings- og oppreguleringsressurser kan sikres på en effektiv måte.  

Et felles nordisk mFRR-kapasitetsmarked gir mer effektiv utnyttelse av reguleringsressursene ved 
å gi aktørene tilgang til et større marked. Videre vil daglig oppkjøp av kapasitet, med 
handelstidspunkt på morgenen D-1, bidra til bedre disponering av ressursene og en mer effektiv 
reserveportefølje. Et velfungerende kapasitetsmarked for mFRR med oppkjøp D-1 vil redusere 
behovet for å videreføre RKOM-sesong nasjonalt. 

Hviletid og varighetsbegrensninger i aktiveringen vil tillates i et mFRR-kapasitetsprodukt, og det vil 
sannsynligvis bli en metodikk for å sammenligne bud med ulike restriksjoner innenfor ett produkt 
fremfor å ha to separate produkt med egen etterspørsel slik som i dagens RKOM (RKOM 
høykvalitet og RKOM med begrensninger).  

                                                      
2 https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/horing-om-
retningslinjer-for-utovelsen-av-systemansvaret/ 
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Tilbakemeldinger på varsel om endring av vilkår 
Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen fredag 7. 
august 2020. Forslag til endelige vilkår vil bli oversendt til reguleringsmyndigheten for energi 
(RME) og publisert på våre nettsider etter behandling av eventuelle innspill. Tilbakemeldinger 
sendes systemansvarlig per epost til firmapost@statnett.no merket med 20/00530. 

Statnett vil også arrangere et høringsmøte den 9. juni. Formålet med møtet er å informere om den 
foreslåtte endringen i markedsvilkårene for RKOM og svare på spørsmål, for å legge til rette for at 
norske aktører kan bidra med innspill til høringen. Informasjon om møtet vil bli publisert på Statnett 
sine nettsider. For påmelding send en epost til lill.sandvik@statnett.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

   
 

Martha Marie Øberg 
Avdelingsleder, Systemutvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lill Sandvik, 
Seniorrådgiver, Systemutvikling 
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