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• Åpen informasjon / Public information

Agenda for møtet

• Velkommen (10 min)
• Kort informasjon om retningslinjer og hørings- og godkjenningsprosess 

• Endringer som følge av implementering av nordisk balanseringsmodell (NBM) (35 min)
• Fos § 5 Flaskehalser og budområder, første ledd
• Fos § 9, Regulerstyrke og effektreserve, annet ledd

• Vilkår for nordisk aFRR-kapasitetsmarked
• Fos § 11 Marked for regulerkraft, første ledd

• Vilkår for mFRR-markedet (regulerkraftmarkedet)
• Fos § 8b Planlegging av effektregulering, første ledd 

• Endringer i produksjonsflytting

• Etablering av marked for raske effektreserver, FFR (15 min)
• Fos § 9 Regulerstyrke og effektreserve, annet ledd

• Øvrige endringer (25 min)
• Fos § 6 Fastsettelse av handelskapasitet
• Fos § 8a Planlegging av produksjon, første ledd
• Fos § 12 Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser, femte ledd
• Fos § 14 Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet, tredje ledd
• Enf § 6-1 Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

• Avslutning og veien videre (5 min)

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret

• Systemansvarlig er pålagt å utarbeide retningslinjer for utøvelsen av 

systemansvaret
• Hjemlet i forskrift om systemansvaret (fos) § 28a og i energilovforskriften (enf) §

6-1

• Retningslinjene skal beskrive systemansvarliges praktisering og gi 
informasjon om hvilke kriterier systemansvarlig baserer sine vedtak på
• Kriterier for bruk av og valg mellom ulike virkemidler
• Føringer for innhold, format og frister for konsesjonærenes rapporteringer til 

systemansvarlig
• Bidra til forutsigbarhet,  transparens og forankring hos aktørene

• Retningslinjer skal høres med bransjen og godkjennes av 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) eller Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE)

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Føringer for oppdateringer av retningslinjer

• RME/NVE har bedt om at oppdaterte retningslinjer oversendes for 

godkjenning enten 1. april eller 1. oktober

• Dette gir føringer for når systemansvarlig sender ut oppdateringer på 

retningslinjer

• Tidsfristene kan gi noe overlapp på retningslinjer

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Denne høringen

• Høringen omfatter:
• Fos § 5 - Flaskehalser og budområder
• Fos § 6 - Fastsettelse av handelskapasitet
• Fos § 8a - Planlegging av produksjon
• Fos § 8b - Planlegging av effektregulering
• Fos § 9 - Regulerstyrke og effektreserve
• Fos § 11 - Marked for regulerkraft
• Fos § 12 - Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser
• Fos § 14 - Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet
• Enf § 6-1 - Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

• Høring i perioden 1. juni til 1. september

• Systemansvarlig vil gjennomgå høringsinnspill og tilpasse retningslinjer mellom 
1.september og 1.oktober

• Retningslinjene sendes til RME/NVE for godkjenning 1.oktober
• Godkjenning innen 1. januar 2022

Fremtiden er elektrisk



Endringer som følge av NBM

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Hva er NBM?

• NBM står for Nordic Balancing Model og innebærer en full omlegging av 

balanseringen av det nordiske kraftsystemet:

• Fra balansering av frekvensen i det nordiske synkronområdet til balansering 

innefor hvert prisområde

• Fra manuelle prosesser for aktivering av regulerkraft time for time til et 

automatisert mFRR marked med kvartersoppløsning

• Løsningene utvikles av de fire TSOene i fellesskap med Statnett og Svk 

som leverandør av fellesløsningene

• Endringene i NBM legger grunnlaget for at Norden kan koble seg til de 

europeiske plattformene for mFRR (MARI) og aFRR (PICASSO)

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fos § 5 Flaskehalser og budområder, første ledd

• Ved innføring av NBM (Nordic balancing Model) gjør Statnett sammen 

med de øvrige nordiske TSOene grep for å automatisere 

balanseringsprosessene

• Følgende legges til første ledd:

• Systemansvarlig gjennomfører også en automatisk risikovurdering av 

potensielle flaskehalser i forkant av budvalgprosessen i aktiveringsmarkedet 

for mFRR, jf. retningslinjer fos § 11. 

• Dette reflekterer omleggingen til en automatisert flaskehalshåndtering 

før planlagt aktivering

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fos § 9 - Regulerstyrke og effektreserve: nordisk aFRR

• Høringen omfatter endringer i retningslinjer og markedsvilkår for aFRR-

kapasitetsmarked med virkning tidligst 1.2.2022

• Innføringen av felles nordisk marked for aFRR-kapasitet sikrer effektiv 

anskaffelse av aFRR og gir aktørene tilgang til et større og mer effektivt marked 

og dermed muligheter for økt verdiskapning.
• Oppstart er avhengig av kvaliteten på ny metode for kapasitetsberegning med 

flytbasert markedskobling for spotmarkedet

• Den felles nordiske IT-plattformen blir satt i drift for vårt nasjonale marked fra 

1.9.2021 - med overgang til D-1 og mindre budstørrelser

• Med nordisk marked vil reservasjon av overføringskapasitet for utveksling av 

reserver mellom nordiske budområder innføres i tillegg. 

• Overgangen fra nasjonalt til nordisk aFRR-kapasitetsmarked vil ikke endre den 

praktiske deltakelsen i markedet for aktørene

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Endringer i utøvelse av § 11- Marked for regulerkraft

• Endringene i Statnetts tolkning av §11 Marked for regulerkraft har to 

hoveddeler

• Ett sett med endringer i retningslinjene og vilkår som vil tre i kraft 1.1.2022

• Ett sett med endringer i retningslinjene og vilkår som vil tre i kraft i Q4 2022

• Endringer i vilkår fra 1.1.2022 medfører ingen endring av praksis

• Små endringer i beskrivelser - presiseringer

• Minste budvolum NO3 endres fra 10 MW til ett bud 5-9 MW per stasjonsgruppe

• Endringene som gjøres til Q4 2022 er knyttet til innføring av automatisering 

av RK-markedet, som nå har "byttet" navn til mFRR 

energiaktiviseringsmarked 

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Konsekvenser av innføring av mFRR

• Automatiseringen av mFRR-markedet vil innebære at mye av aktiviteten 

som skjer manuelt og per telefon i dag vil bli automatisert og digitalisert

• Det medfører endringer knyttet til

• Elektronisk budgivning

• Flaskehalshåndtering

• Nordisk optimalisering

• Lengden på og hyppigheten av aktiveringsbeskjeder

• Flere typer aktiveringsprosesser – inkludert ny løsning for produksjonsflytting

• Prinsipper for prising vil stort sett være de samme og baseres på 

marginalprising

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Hovedendringer for aktørene

• Det blir obligatorisk elektronisk budgivning: All nødvendig informasjon må 

oppgis i budene 

• Aktiveringsbestillinger av bud og "helsesjekk" sendes fra TSO til aktør hvert 

15. minutt gjennom hele driftsdøgnet. 

• Det vil bli flere typer aktiveringsprosesser som aktørene må krysse av i 

budene hvis de er tilgjengelige for
• Ordinære aktiveringsprosesser: planlagte aktiveringer, direkte aktiveringer 

• Andre aktiveringsprosesser: raskere aktiveringer, periodeskiftaktiveringer 

• En av aktiveringsprosessene (periodeskift) er en ny løsning for å håndtere 

strukturelle ubalanser rundt kvarterskift. 

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Periodeskift – fremtidens produksjonsflytting

• Med et automatisert marked for mFRR vil det ikke lenger være mulig å 

bruke produksjonsflytting som i dag.

• Derfor innføres periodeskift, en mFRR aktivering i starten eller slutten 

av et kvarter, for å håndtere restubalansen innenfor kvarteret etter 

planlagt aktivering

• Periodeskift implementeres gjennom et eget budattributt

• Bud som benyttes for periodeskiftaktiveringer, vil kompenseres med den 

beste av mFRR-prisen og budpris med et påslag på 1 EUR for aktivert 

volum

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fos § 8b første ledd: Produksjonsflytting

• Systemtjenesten produksjonsflytting videreføres, men 
systemansvarliges primære verktøy for å håndtere strukturelle 
ubalanser innenfor kvarteret vil være periodeskiftattributtet i markedet 
for mFRR

• Det er kun når mFRR markedet med periodeskift ikke er tilstrekkelig for 
å håndtere ubalanser at systemansvarlige kan benytte 
produksjonsflytting

• Kompensasjon for produksjonsflytting vil være uforandret

• Kravet til elektronisk bestilling faller bort:

• Da periodeskift vil ikke kunne aktiveres via ny versjon av eBestill, vurderer 
Statnett at det vil være mest hensiktsmessig for aktørene at dette blir en 
manuell prosess f.o.m. 1. november 2022

• Statnett tar forbehold om at videre utredning kan vise at kravet om eBestill
videreføres

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Trenger du mer informasjon?

• Endringene er beskrevet i hovedtrekk i retningslinjene og mer i detalj i vilkårene. 

• Det vil gjennomføres et eget høringsmøte for mFRR-vilkårene gjeldende fra Q4 

2022 etter sommeren

• Det er og planlagt et nordisk (16.juni, påmelding her) og norsk informasjonsmøte 

(24.juni) ifm. oppdatert mFRR-memo og implementasjonsguide

Fremtiden er elektrisk

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2283


Fos § 9 – FCR og FFR

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fos § 9 - Regulerstyrke og effektreserve

• "Systemansvarlig skal til enhver tid disponere tilstrekkelige effektreserver."

• Foreslåtte endringer i retningslinjene:

• Dimensjonering av FCR-Dned

• Fra 1.1.2022 innføres en felles nordisk forpliktelse om å sikre FCR-Dned. 
Endringer i retningslinjer og vilkår ble sendt på høring i bransjen 1.12.2019-
1.3.2020, og er sendt til RME for godkjenning. 

• Systemansvarlig tar nå inn en kort tekst om dimensjonering av FCR-Dned

• Fast Frequency Reserves (FFR)
• Beskrivelse av reserve, dimensjonering, marked og tiltak ved manglende 

effektreserve

• aFRR kapasitetsmarked (presentert som del av Nordic Balancing Model)
• Oppdatering av retningslinjer og markedsvilkår iht. nordisk marked for aFRR 

kapasitet

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Markedsvilkår for Fast Frequency Reserves (FFR)

• FFR er en ny rask reserve som er introdusert i Norden for å bedre 

stabiliteten ved større feilhendelser og lav rotasjonsenergi (inertia)

• Aktiveres ila 0,7-1,4 sek

• Basert på demonstrasjonsprosjektet for FFR i 2020 og 2021 foreslår vi 

nå mot å etablere en permanent markedsløsning fra og med 2022-

sesongen.

• Vi planlegger et eget høringsmøte om FFR-vilkårene i august

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

FFR: De viktigste vurderingene/endringene fra 2021

• Leverandører enten må ha egen balanseavtale med Statnett for 

reguleringsobjektet som tilbys, eller innhente samtykke fra den 

balanseansvarlige, for deltagelse i FFR-markedet. En leverandør som 

ikke er balanseansvarlig må derfor ha samtykke fra BRP for ressursen 

som tilbys for å levere FFR.

• Praksisen med å initiere prekvalifisering etter at et tilbud er akseptert 

videreføres.

• Minste kvantum FFR som kan tilbys økes fra 1 MW til 5 MW.

Fremtiden er elektrisk



Øvrige endringer

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fos § 6 – Fastsettelse av handelskapasitet

Det gjøres ikke endringer i selve utøvelsen av systemansvaret, dette er kun presiseringer for å tydeliggjøre 

dagens praksis, basert på de føringer RME ga i sitt godkjenningsbrev datert 18.12.2020.

".. er uklart hva slags forbruk systemansvarlig sikter til når de skriver «representativt forbruk» og hva slags 

produksjon som blir skalert for å finne driftssituasjoner i hvert budområde som tilfredsstiller kravene til 

driftssikkerhet ved enkeltutfallene i hovednettet. Det er også uklart hva systemansvarlig mener med at produksjon 

skaleres opp og ned." 

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fos § 8a – Planlegging av produksjon 

Konsesjonær skal for hvert budområde rapportere til systemansvarlig egen produksjonsplan med 

tilhørende regulerstyrke og tilgjengelig reserve (for stasjon/stasjonsgruppe). Rapporteringen skal skje innenfor de 

frister og inneholde opplysninger fastsatt av systemansvarlig. Systemansvarlig fastsetter frist for å sende inn endring 

i produksjonsplaner. Etter utløpet av den fastsatte fristen kan konsesjonær ikke endre produksjonsplanen uten 

samtykke fra systemansvarlig.

• Omfattende retningslinjer med vedlegg til fos § 8a første ledd som beskriver hva som skal rapporteres inn av 

planer og systemdata, og frister for dette. 

• I retningslinjene som ble gjeldende fra 1. januar inkluderte systemansvarlig en beskrivelse av hva som legges til 

grunn ved stasjonsgruppeinndeling.

• I godkjenningsbrevet datert 18.12.2020 skrev RME at systemansvarlig måtte omformulere beskrivelsen av praksis 

for inndeling av stasjonsgrupper. RME mener at prosessen for inndeling av stasjonsgrupper kan misforstås som at 

systemansvarlig fatter vedtak om stasjonsgruppeinndeling etter forvaltningsloven.

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fos § 8a – Planlegging av produksjon 

• Praksis frem til nå har ikke vært oppfattet som kontroversiell. Endring i retningslinjer er bare ordlyd og en  

presisering at vi ikke har hjemmel for å fastsette stasjonsgrupper, men at det må gjøres i samarbeid med 

konsesjonær.

• Behov fremover for endringer i stasjonsgrupper fra Statnett sin side kommer fra NBM (mFRR EAM) og 

automatisering av flaskehalshåndtering (ABOT) – trenger mer nøyaktig lokasjon i bud . 

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fos § 12 – Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser
Femte ledd

Systemansvarlig kan ved driftsforstyrrelser kreve å få benytte all tilgjengelig regulerbar effekt i 

produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift. Ikke anmeldt produksjon prissettes til budområdets

regulerkraftpris, dersom ikke annet er avtalt.

• Hensynta overgangen fra to-pris til en-pris for avregning av produksjons-ubalanser.

• Behov for å tydeliggjøre retningslinjene med hva produsent må sende inn uoppfordret i etterkant av et 

systemkritisk vedtak etter fos § 12 femte ledd for å motta korrekt kompensasjon for regulering. Det er ingen 

endring i systemansvarliges praksis vedrørende dette.

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fos § 14 – Fastsettelse og oppfølging av 

funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet

• Bestemmelsen skal sikre funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet

Første og annet ledd:
• "Konsesjonær skal rapportere til systemansvarlig om planer for nye anlegg eller 

endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnett, når andre 
konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om 
godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan 
idriftsettes."

• "Områdekonsesjonær skal rapportere til systemansvarlig om planer for nye eller 
endringer i eksisterende produksjonsanlegg i eget distribusjonsnett når disse 
planene kan ha vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av regional- eller 
transmisjonsnettet. Systemansvarlig kan fatte vedtak vedrørende anleggenes 
funksjonalitet."

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fos § 14 – Fastsettelse og oppfølging av 

funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet

• Foreslås endring av ett avsnitt i retningslinjer for tredje ledd
• Forskriftens ordlyd: Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for 

rapporteringen etter denne paragrafen.
• Endringen gjelder mulighet for å sende inn samlet søknad for flere konsesjonærer

• Endringer skjer på grunn av videreutvikling av Fosweb
• I dag sendes søknader inn som word-mal, og det tillates å sende inn en samlet 

søknad for flere konsesjonærer
• Dette vil ikke lenger være mulig etter hvert som vi videreutvikler løsningen i 

Fosweb
• Vi går over fra word mal til digitalt skjema for innsending av søknad
• Det vil i Fosweb være mulig å delegere ansvar til en annen part, og dermed sende inn 

separat søknad på vegne av en annen konsesjonær

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Fosweb Kraftsystemfunksjonalitet blir 

enda bedre! 

Fremtiden er elektrisk

• Fosweb er under videreutvikling og den neste store oppdateringen innebærer vesentlige 
forbedringer i søknadsprosessen

• Dagens søknadsmaler i Word blir til et heldigitalt webskjema
• Det nye søknadsskjemaet er dynamisk og tilpasser seg ditt tiltak underveis i utfyllingen
• Søknadsskjemaet kan oppdateres gjennom hele søknadsprosessen
• Data som rapporteres i det nye søknadsskjemaet videreføres til neste Fosweb-instans; Fosweb

Kraftsystemdata*

• Gevinster:
• Det blir enklere å fylle ut riktig informasjon og å vedlikeholde søknaden med oppdatert 

informasjon.
• En søknad kan påbegynnes i tidlig prosjektfase og følges helt frem til mottatt vedtak.
• Integrasjonen med modulen Fosweb Kraftsystemdata hindrer dobbeltrapportering for 

konsesjonærene, der data er overlappende mellom de to prosessene.
• Det er enkelt å følge status for saker under behandling og gjenfinne tidligere mottatte vedtak.

* I Fosweb Kraftsystemdata rapporteres kraftsystemdata i henhold til energilovforskriften § 6-1, innen fem uker før spenningssetting



• Åpen informasjon / Public information

Enf § 6-1 – Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

• Energilovforskriften § 6-1

• Bestemmelsen beskriver forpliktelser som aktøren har for å rapportere inn 
anleggsdata til systemansvarlig før idriftsettelse

Første, annet og tredje ledd:

"Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet plikter å 
rapportere anleggsdata til systemansvarlig."

"Eiere av produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet plikter å 
rapportere anleggsdata til systemansvarlig."

"Rapporteringen etter første og annet ledd skal skje før nye anlegg eller endringer i 
eksisterende anlegg settes i drift. For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal 
områdekonsesjonær kontrollere at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig før nye 
anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan settes i drift."

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Enf § 6-1 – Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

• Foreslås endring av avsnitt i retningslinjer for femte ledd
• Forskriftens ordlyd: Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen 

etter denne paragrafen.

• Endringen gjelder en presisering på bruk av Autofos-løsningen( automatisk løsning for å sende inn data fra 
eget anleggsregister til systemasvarlig sytemer) for rapportering av anleggsdata til Fosweb. Parameterliste 
på produksjonsanlegg er ikke ferdig utviklet slik at denne løsningen ikke vil være aktuell for produsenter.

• Tydeliggjøring av frist for når aktørene må rapportere inn data og når innhold er ansett som komplett.
• Fristen for å melde inn korrekt og fullstendig data er senest 5 uker før spenningssetting.

• Tydeliggjøring av når konsesjonær må søke om tillatelse for ufullstendig innmelding ved behov
• Fristen for å søke om tillatelse for ufullstendig innmelding er senest 6 uker før spenningssetting

• Reduseringer i rapporteringsomfanget på data og datasett (parameterlister)
• Rapporteringsomfanget for produsenter er redusert. Dette gjelder primært informasjon knyttet til strømgrenser.
• Rapporteringsomfanget for data knyttet til linekonfigurasjon og kabelforlegning er redusert.

• Endringene skal bidra til økt transparens og forutsigbarhet for aktørene.
• Sikre at systemansvarlig har tid til å sikre innmeldte data og dokumentasjon og modellere dette i eget 

driftssentralsystem.
• Gi konsesjonær anledning til å fremskaffe manglende data fra leverandør og korrigere data i Fosweb etter 

saksbehandling hos systemansvarlig
• Tilpasse rapporteringsomfanget for produsenter og databehov av anleggsdata hos systemansvarlig

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

6 uker 
før

5 uker 
før

4 uker 
før

Spenningssetting
/frakobling

4 uker etter

Alle tidsfrister viser til dato for spenningssetting eller frakobling

Testing/prøvedrift
4 uker etter fullført 

test

Søke om 
ufullstendig 
data
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godkjenne 
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data
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fra etter fullført 
test. 
Eks: 
prøverapporter 
for 
magnetiserings
utstyr og 
turbinregulator

Kontakte 
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på 
manglende 
data

Korrigere og 
rette opp 
datagrunnlaget 
etter 
tilbakemelding 
fra 
systemansvarlig

Behandle og 
godkjenne data/ 
dokumentasjon

Systemansvarlig

Konsesjonær

Behandle og 
godkjenne data/ 
dokumentasjon



Avslutning

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Praktisk informasjon om denne høringen

• Det vil avholdes høringsmøte i august om FFR

• Mest trolig i uke 33 – mer informasjon kommer 

• Det avholdes nordisk og norsk informasjonsmøte om mFRR ifm. 

oppdatert mFRR-memo og implementasjonsguide 16. og 24. juni

• Høringsinnspill sendes til firmapost@statnett.no, merkes med referanse 

21/00574 
• Alle høringsinnspill legges ut på våre nettsider

• Ved øvrige spørsmål kontakt oss via fos@statnett.no

Fremtiden er elektrisk
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• Åpen informasjon / Public information

Fremtidige endringer av retningslinjene

• To årlige muligheter for oppdateringer av retningslinjer

• Normalt høringer i november/desember og mai/juni

• Informasjon om høringer og møter legges ut på statnett.no

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Mulig å abonnere på informasjon om høringer og 

møter
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• Åpen informasjon / Public information

Informasjon om retningslinjer på våre nettsider

• Dere kan finne informasjon om gjeldende retningslinjer og historikk over 

tidligere retningslinjer på www.statnett.no

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Informasjon om gjeldende retningslinjer
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• Åpen informasjon / Public information

Historikk over tidligere høringer

Fremtiden er elektrisk



Takk for deltagelsen i møtet
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