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Retningslinjer for fos § 11 – Marked for regulerkraft 

 

Første ledd  

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:  

• 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)" 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.  

 

Budgivning 

Budområdene i 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 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. 

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.  

 

Annet ledd 

Systemansvarlig overvåker regulerkraftmarkedet. 

 

Ved mistanke om at prissetting gitt til markedet ikke er samfunnsøkonomisk rasjonell, vil 

systemansvarlig i første omgang kontakte aktuell konsesjonærs driftssentral og be om begrunnelse for 
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prissettingen. Dersom begrunnelse ikke kan gis umiddelbart sender systemansvarlig e-post til 

konsesjonær med forespørsel om redegjørelse og mulig dokumentasjon på at prisen er 

samfunnsøkonomisk rasjonell, alternativt at konsesjonæren selv endrer prisen. Dersom konsesjonær 

ikke kan gi troverdig begrunnelse vil aktuelle bud suspenderes og regulert volum betales med gjeldende 

pris i døgnmarkedet for det relevante budområdet. 

 

Fos § 11 gjelder for markedsaktører i norske budområder og vilkår for deltakelse i regulerkraftmarkedet 

godkjennes nasjonalt. Systemansvarlig legger derfor til grunn at vi ikke kan suspendere bud som tilhører 

utenlandske budområder som inngår i internasjonale balansemarkeder hvor Norge deltar. 
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