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Retningslinjer for fos § 9 – Regulerstyrke og effektreserve 

Første ledd 

Regulerstyrke og tilhørende roterende reserve  

Med regulerstyrke menes produksjonsenhetens evne til å endre aktiv effekt som følge av 

frekvensendring. Regulerstyken til en produksjonsenhet blir normalt bestemt av (frekvens)statikk1 og 

produksjonsenhetens nominelle effekt.  

 

Med roterende reserve menes tilgjengelig aktiv effektreserve på roterende produksjonsenheter og 

regnes fra settpunkt opp til produksjonsenhetens maksimalt tilgjengelige aktive effekt (Pmaks). 

 

Produksjonsenhetens tekniske evner  

Systemansvarlig legger til grunn at produksjonsenhetens tekniske evner betegnes av maksimal og 

minimum aktiv effektproduksjon, innstillingsmuligheter for statikk og dynamisk respons i 

frekvensregulering.  

 

Innstillingsmulighetene for statikk avhenger av produksjonsår og type av turbinregulator. For 

produksjonsenheter som har vedtak iht. fos § 14 vil innstillingsmulighetene for statikk være gitt av de 

funksjonskravene som lå til grunn da vedtaket ble fattet. Forøvrig skal produksjonsenhetens tilgjengelige 

innstillingsmuligheter være tilgjengelig for systemansvarlig.  

 

Ved pålegg om å bidra med regulerstyrke for å sikre reserver i normal drift (samlet nett) skal leveransen 

ha dynamisk respons iht. vilkårene for FCR-markedet (Frequency Containment Reserve, FCR også kalt 

primærreserve) eller gjeldende funksjonskrav for produksjonsenheten (gitt av fos § 14). Dette gjelder for 

både FCR-N og -D, som beskrevet i retningslinjer for fos § 9 annet ledd. Dersom produksjonsenheten 

ikke er kvalifisert for FCR-markedet eller har vedtak iht. fos § 14, skal beste mulige dynamiske respons 

i frekvensregulering benyttes. For anlegg med vedtak iht. fos § 14 vil frekvensreguleringsevnene være 

gitt av de funksjonskravene som lå til grunn da vedtaket ble fattet. I tilfeller hvor systemansvarlig skal 

sikre regulerstyrke for separatdrifter, kan også systemansvarlig pålegge at produksjonsenheter som er 

kvalifisert for FCR-markedene tilpasses for å ha en annen dynamisk respons, såkalt separatdriftsmodus.  

 

Grunnleveranse 

En geografisk fordeling av regulerstyrke i ulike deler av landet er viktig for å sikre overgang til eventuelle 

separatdrifter. Systemansvarlig sikrer distribusjon av regulerstyrke blant produksjonsenhetene som er i 

drift ved å stille krav til maksimal statikkinnstilling for frekvensregulering i turbinregulator i alle 

produksjonsenheter med slik funksjonalitet. Kravet stilles gjennom vedtak om levering av 

systemtjenester. Denne leveransen av regulerstyrke betegnes som grunnleveranse. Hele 

grunnleveransen kan bys inn i markedet for FCR, som beskrives under retningslinjer for fos § 9 annet 

ledd.  

 

Konsesjonærer kan søke om fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse. Behandling av søknader 

blir basert på produksjonsenhetens plassering i nettet og om den er kritisk for støtte i separatdrift. Et 

eventuelt fritak fører ikke til at produksjonsenheten blir ekskludert fra deltakelse i markeder. 

Gjennomføringen av et godkjent fritak kan skje enten ved aktivering av dødbånd eller økt statikk. For 

begge alternativene må det finnes funksjonalitet som automatisk sikrer stabil regulering i separatdrift 

(se Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet, kapittel 12.2.3).  

 

Regulerstyrke i separatområder 

Systemansvarlig kan fatte vedtak om innstilling av turbinregulator for produksjonsenheter for å få bidrag 

av regulerstyrke når separatdrifter oppstår, og ellers sikre regulerstyrke i etablerte separatdrifter. Dette 

 
1 Se Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet (NVF) (statnett.no) (vedlegg til retningslinjer for fos § 14) 
kapittel 12.2.1 og 14.2.2, for beskrivelse av funksjonalitet for (frekvens)statikk. 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/retningslinjer-fos/nvf-2020---nasjonal-veileder-for-funksjonskrav-i-kraftsystemet.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/retningslinjer-fos/nvf-2020---nasjonal-veileder-for-funksjonskrav-i-kraftsystemet.pdf
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vil gjelde både ved planlagte driftsstanser som medfører separatområde og ved ikke-planlagte 

driftsstanser og driftsforstyrrelser som medfører separatområde. 

 

Normalt vil statikkinnstillingen være på 4 %. Denne innstillingen benyttes for å sikre en fornuftig 

regulerstyrke og akseptabel stasjonær frekvens inntil nye last- og/eller turtallsreferanse/r blir gitt dersom 

det skjer store lastendringer, f.eks. ved utfall av produksjon og/eller forbruk i separatområdet.  

 

Prinsippet om dimensjonerende feil, utfall av største last eller produksjonsenhet, gjelder også under 

separatdrift, hvis mulig. For å kunne håndtere dimensjonerende feil vil det kunne være behov for å kreve 

en statikkinnstilling som avviker fra den generelle innstillingen på 4 %. Hvilken roterende reserve som 

er nødvendig vil kunne variere fra tilfelle til tilfelle.  

 

Systemkritiske vedtak til fos § 9 første ledd nær driftsdøgnet 

Systemansvarlig søker som hovedregel å oppfylle nasjonale krav til FCR gjennom markedsbaserte 

tiltak, jf. fos § 9 annet ledd og fos § 4 c) og d), med unntak av årlig vedtak om krav til grunnleveranse, 

som beskrevet over. 

 

I tillegg kan det oppstå tilfeller der det ikke er mulig for systemansvarlig å sikre tilstrekkelig FCR gjennom 

markedsløsninger. Da vil systemansvarlig kontakte konsesjonærer etter en rangert rekkefølge, basert 

på installert produksjonsytelse i Norge, for å sikre FCR gjennom systemkritisk vedtak om å bidra med 

regulerstyrke ved statikkendring. Systemansvarlig vurderer ut ifra den aktuelle driftssituasjon hva som 

er korrekt krav til maksimal statikk hos de konsesjonærer som blir berørt. Systemansvarlig vil inkludere 

tilstrekkelig antall konsesjonærer i vedtaket til å sikre at nasjonale krav til FCR er oppfylt. Beslutningene 

om maksimal statikk og antall berørte konsesjonærer vil bli foretatt basert på aktuell sesong og nivået 

på norsk produksjonstilslag i døgnmarkedet.  

 

Systemansvarlig vil benytte slike systemkritiske vedtak etter § 9 første ledd nær driftsdøgnet i 

situasjoner der omfattende IKT-problemer hindrer innsending av bud med betydelig volum til 

primærmarkedet, eller gjør det sannsynlig at markedet ikke lar seg klarere innen rimelig tid før 

leveringsdøgnet. 

 

Systemkritiske vedtak etter § 9 første ledd vil normalt sendes som e-post, men systemansvarlig 

understreker at det ikke foreligger forvaltningsmessige formkrav til systemkritiske vedtak. Aktører som 

mottar vedtak plikter innen én time etter mottak å respondere skriftlig på vedtaket. 

 

Betaling for regulerstyrke 

Regulerstyrke som er tilbudt i FCR-markedet og har fått tilslag, vil prises og avregnes i tråd med 

gjeldende vilkår for FCR-markedet.  

 

Regulerstyrke som ikke er tilbudt i FCR-markedet eller som ikke har fått tilslag i FCR-markedet betegnes 

som restleveranse, og blir avregnet etter vedtatt sats. Systemansvarlig fatter årlig vedtak om betaling 

for systemtjenester iht. fos § 27. Systemansvarlig legger til grunn at betalingen skal gi aktørene en 

kompensasjon for kravet om grunnleveranse, samtidig som at den skal gi insentiver til å delta i FCR-

markedet. For at konsesjonær skal få betalt for restleveranse, må systemdata rapporteres iht. fos § 8a.  

 

Dersom det fattes vedtak om regulerstyrke i separatdriftsområder, vil leveransen prises og avregnes i 

tråd med vedtak om betaling for systemtjenester iht. fos § 27. 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
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Annet ledd 

Systemansvarliges løsninger for effektreserver 

For å kunne utføre oppgavene med å balansere kraftsystemet og håndtere flaskehalser er 

systemansvarlig avhengig av tilstrekkelige effektreserver. Systemansvarlig har, i samarbeid med de 

andre TSOene i det nordiske synkronsystemet, utviklet forskjellige reserveprodukter med ulike 

egenskaper for å møte behovene i kraftsystemet. Noen av disse reservene er underlagt nordiske krav 

hvor forpliktelsene fordeles nasjonalt, og noen sikres som følge av nasjonale behov.  

 

Nordiske krav er forankret i det styrende dokumentet "Nordic system operation agreement – annex 

Load-frequency control & reserves (LFCR)2". Avtalen kalles også den nordiske systemdriftsavtalen. 

Grunnleggende metoder, som for eksempel dimensjonering av nødvendige effektreserve og fordelingen 

mellom de nordiske systemansvarlige, er inkludert i avtalen direkte eller som tilknyttede 

regulatorgodkjente metoder.  Oppdaterte nasjonale fordelingskrav for effektreserve finnes i appendix 1 

til LFCR annexet.  

 

 

Systemansvarlig benytter følgende reserveprodukter for å sikre effektreserver:  

• Primærreserve, Frequency Containment Reserve (FCR) 

• Sekundærreserve, automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR)  

• Tertiærreserve, manual Frequency Restoration Reserve (mFRR), som også kalles 

regulerkraft.  

• Fast Frequency Reserves (FFR)  

 

Systemansvarlig søker i størst mulig grad å sikre tilstrekkelige effektreserver gjennom 

kapasitetsmarkeder (jf. prinsipper for utøvelsen av systemansvaret fos § 4 c og d) for de definerte 

reserveproduktene, men benytter også systemkritiske vedtak når det ikke er mulig eller 

samfunnsøkonomisk rasjonelt å dekke behovet gjennom innkjøp i markedene. Systemansvarlig utvikler 

nye reserveprodukter fortløpende, i samråd med interessenter, ved behov iht. fos § 4, prinsipper for 

utøvelsen av systemansvaret. 

 

Tilstrekkelige effektreserver inkluderer reserver for både opp- og nedregulering. 

 

Nedenfor er krav til effektreservene prinsipielt beskrevet, samt hvordan systemansvarlig sikrer disse 

effektreservene gjennom markeder og systemkritiske vedtak. Markeder for reservene beskrives i vilkår.  

I vilkårene fastsettes kriterier for deltagelse i markedet, regler for budgivning og aksept av bud, samt 

prinsipper for rapportering og avregning. Vilkår for de ulike markedene er å finne i vedlegg til denne 

retningslinjen.  

.  

Primærreserver (FCR) 

Systemansvarlig benytter FCR for to formål i systemdriften: FCR-N (normal) eller normaldriftsreserve 

aktiveres ved frekvensendringer innenfor normalfrekvensbåndet (49,9-50,1 Hz). FCR-D (disturbance) 

eller driftsforstyrrelsesreserve skal reagere på frekvensendringer som ligger utenfor 

normalfrekvensbåndet.  

 

FCR-D anskaffes separat for opp- og nedregulering, hhv. FCR-Dopp og FCR-Dned.  

 

 
2 Nordic System Operation Agreement (SOA) – Annex LFCR (statnett.no) 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
https://www.statnett.no/contentassets/2270ef6fc48e42ae8453833bb86df746/nordic-soa-2019-annex-lfcr.pdf
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Dimensjonering av FCR 

Synkronsystemets krav til både normaldriftsreserve (FCR-N) og driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D) 

bestemmes på nordisk nivå gjennom den nordiske systemdriftsavtalen.  

 

Krav til mengde tilgjengelige FCR-reserver i Norden og fordelingen av dette mellom de nordiske landene 

gjennom en fordelingsnøkkel er beskrevet i artikkel 3 og 4 i Nordic synchronous area proposal for the 

dimensioning rules for FCR in accordance with Article 153 of the Commission Regulation (EU) 

2017/1485 of 2 August 20173 establishing a guideline on electricity transmission system operation. 

Fordelingsnøkkelen beregnes for det kommende året basert på produsert og konsumert energimengde 

nasjonalt i forhold til den nordiske totalen i det foregående året. Systemansvarlig er forpliktet å sikre 

norsk andel.  

 

De nordiske TSOene dimensjonerer FCR-D etter den største dimensjonerende hendelsen i nettet, som 

vanligvis er bortfall av det største tilknyttet kraftverk/importerende HVDC-forbindelse for oppregulering 

og bortfall av største tilknyttede last/eksporterende HVDC-forbindelse for nedregulering. Krav til mengde 

tilgjengelig FCR-N er fastsatt i annexet Load-Frequency Control & Reserves til den nordiske 

systemdriftavtalen. 

 

Marked for FCR 

Markedet for FCR er et nasjonalt marked og består av to delmarkeder. Det ene delmarkedet kjøres før 

døgnmarkedet, mens det andre delmarkedet kjøres etter døgnmarkedet for å dekke "restbehov" etter 

energihandelen i døgnmarkedet, inklusive utveksling fra andre TSOer. Grunnleveransen, som 

systemansvarlig sikrer gjennom vedtak om levering av systemtjenester etter fos § 9 første ledd, kan bys 

inn i markedene for FCR. Informasjon om markedsdeltagelse er nærmere beskrevet i "Vilkår - tilbud, 

aksept, aktivering, rapportering og avregning i marked for FCR til Statnett"4.  

 

Ved manglende reserver 

For å sikre tilstrekkelig regulerstyrke benytter systemansvarlig også virkemidler gitt av fos § 9 første 

ledd. Dette gjøres gjennom vedtak om grunnleveranse, samt egne vedtak ved separatområder eller 

systemkritske vedtak ved behov. Se retningslinjer til § 9 første ledd. 

 

Sekundærreserve (aFRR)  

aFRR blir automatisk aktivert på signal fra systemansvarlig, basert på frekvensavvik.  

 

Dimensjonering av aFRR 

aFRR dimensjoneres på nordisk nivå i tråd med variasjoner i frekvenskvaliteten. Dette gjøres 

fortløpende i hvert kvartal gjeldende for kommende kvartal. aFRR dimensjoneres for å dekke behov for 

aFRR i direkteaktiverings fasen for mFRR i normaldrift. 

 

Marked for aFRR 

Systemansvarlig anskaffer aFRR gjennom kapasitetsmarkedet for aFRR. Reserveproduktene er både 

for retning opp og ned. Systemansvarlig vil normalt kjøpe symmetriske volum i markedet. Informasjon 

om markedsdeltagelse er nærmere beskrevet i "Vilkår for tilbud, aksept, aktivering og prising i 

kapasitetsmarkedet for aFRR (sekundærreservemarkedet)"5.  

 

 
3 Nordic synchronous area proposal for the dimensioning rules for FCR in accordance with Article 153 
of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity 
transmission system operation (statnett.no) 
4 Primærreserver - FCR | Statnett 
5 Sekundærreserver - aFRR | Statnett 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/utvikling-av-kraftsystemet/europeisk-regelverk/21_00889-metode-iht.-sogl-art-153.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/utvikling-av-kraftsystemet/europeisk-regelverk/21_00889-metode-iht.-sogl-art-153.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/utvikling-av-kraftsystemet/europeisk-regelverk/21_00889-metode-iht.-sogl-art-153.pdf
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/
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Ved manglende reserver 

Systemansvarlig sikrer ikke aFRR gjennom systemkritiske vedtak etter fos. 

 

Tertiærreserve (mFRR)  

mFRR anskaffes og aktiveres gjennom regulerkraftmarkedet, som er et felles balansemarked for det 

nordiske kraftsystemet. Regulerkraftmarkedet er beskrevet i retningslinjer for fos § 11. 

 

Kapasitetsmarkedet for mFRR, kalt regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), benyttes for å sikre 

tilstrekkelige opp- og nedreguleringsressurser i den norske delen av regulerkraftmarkedet. Tilbydere får 

betalt for å garantere at de deltar i regulerkraftmarkedet hvilket er aktiveringsmarkedet for mFRR. 

 

Dimensjonering av mFRR 

I den nordiske systemdriftsavtalen stilles det krav om at alle nordiske TSOer skal sikre mFRR for å 

dekke sin dimensjonerende feil. For mFRR i retning opp vil dimensjonerende feil være gitt av 

produksjonsutfall, eventuelt utfall av HVDC mellomlandsforbindelse ved høy import. For mFRR i retning 

ned vil dimensjonerende feil være gitt av forbruksutfall, eventuelt tap av HVDC mellomlandsforbindelse 

ved høy eksport. 

 

I tillegg til dette kravet må systemansvarlig ta høyde for at det kan være ubalanser i systemet eller 

anstrengt nettsituasjon når feilen skjer. Systemansvarlig har derfor definert et selvpålagt mål om å ha 

ytterligere reserver for å kunne håndtere balanseringsbehovet og flaskehalser. Disse reservene skal 

ikke ha noen begrensninger i varighet og hviletid. Systemansvarlig fastsetter krav til volum av 

reserver basert på ubalansestatistikk og dimensjonerende feilhendelse. 

 

Regulerkraftopsjonsmarkedet (kapasitetsmarked for mFRR) 

Reservekravet nasjonalt for mFRR i retning opp og ned anskaffes normalt gjennom en analyse av 

forventet mengde frivillig innsendte bud til regulerkraftmarkedet og deretter kjøp av overstigende 

kravvolum i kapasitetsmarkedet for mFRR, regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM). Analysen av forventet 

mengde frivillig bud i regulerkraftmarkedet baserer seg på tilgjengelige prognoser av forbruk, 

kraftutveksling, planlagte driftsstanser blant produksjonsenheter og vindkraft i Norge/Norden. Prognoser 

av flaskehalser internt i Norge og i Norden og vurdering av tilgjengelighet av reserver i de ulike områdene 

vil også tas med i vurderingen.   

 

Vilkårene deltakelse i kapasitetsmarkedet for mFRR "Vilkår - tilbud, aksept, rapportering og avregning i 

regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)"6 er å finne i vedlegg til denne retningslinjen.  

 

Manglende reserver 

Dersom det nasjonale behovet for mFRR har økt etter klarering i kapasitetsmarkedet for mFRR for 

aktuell leveranseperiode, kan systemansvarlig sikre mFRR gjennom systemkritiske vedtak, som 

beskrevet i retningslinjen til fos § 12 fjerde ledd.  

 

I vanskelige driftssituasjoner, med lokale flaskehalser, hvor det er behov for ytterligere regulerytelse i 

spesifikke nettområder utover hva som allerede er tilgjengelig av regulerkraftbud (dvs. frivillig innsendte 

bud inkludert mFRR anskaffet gjennom kapasitetsmarkedet for mFRR) kan systemansvarlig rekvirere 

ytterligere mFRR gjennom systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd. I vanskelige driftssituasjoner kan 

mFRR hos produksjonskonsesjonærer sikres gjennom systemkritiske vedtak etter § 12 femte ledd.  

 

Ved vedtak om levering av effektreserve skal leveransen ha respons iht. vilkårene for mFRR, såfremt 

anlegget er kvalifisert for dette. Dersom produksjonsanlegget ikke er kvalifisert for mFRR-markedet, skal 

 
6 Regulerkraftopsjonsmarkedet | Statnett 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/
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det levere effektreserver iht. produksjonsanleggets tekniske begrensninger. For anlegg med vedtak iht. 

fos § 14 vil dette være gitt av de funksjonskravene som lå til grunn da vedtaket ble fattet.  

 

Fast Frequency Reserves (FFR) 

Systemansvarlig sikrer FFR for oppregulering for å begrense en rask frekvensnedgang og hindre 

frekvensfall under 49,0 Hz ved større feilhendelser i situasjoner med lav rotasjonsenergi i kraftsystemet. 

FFR aktiveres ved en bestemt frekvens som måles lokalt hos leverandør.  

 

Dimensjonering av FFR 

De nordiske TSOene stiller et krav til FFR basert på forventet forbruk, produksjon og dimensjonerende 

hendelse. Mengden fordeles mellom de nordiske TSOene gjennom en bestemt fordelingsnøkkel som 

beregnes basert på informasjon fra foregående driftsår, levert rotasjonsenergi fra produksjonsmiksen i 

systemet og dimensjonerende hendelse per systemansvarlige. Systemansvarlig er ansvarlig for å sikre 

FFR for den perioden behovet oppstår.  

 

Marked for FFR 

Systemansvarlig anskaffer FFR gjennom sesongoppkjøp av to ulike kontraktstyper FFR Profil og FFR 

Flex med ulike leveransekrav. Gjennom FFR Profil skal leverandør stille effektreserve tilgjengelig til 

faste tider gjennom hele sesongen, mens gjennom FFR Flex bestiller systemansvarlig effektreserve 

ukentlig basert på prognoser. Informasjon om markedsdeltagelse er nærmere beskrevet i "Vilkår for 

tilbud, aksept, rapportering og avregning i markedet for raske effektreserver (FFR)"7. 

 

Ved manglende reserver 

Systemansvarlig sikrer ikke FFR gjennom systemkritiske vedtak etter fos. Dersom systemansvarlig ikke 

kan dekke sin FFR-forpliktelse gjennom anskaffelse av reserver eller tilsvarende effektrespons i 

systemet, vil systemansvarlig ved behov bidra til å redusere dimensjonerende hendelse i Norden. Ved 

behov for å redusere dimensjonerende hendelse i Norge vil systemansvarlig benytte seg av etablerte 

virkemidler som å spesialregulere produksjonsenheter iht. retningslinjer for fos § 11 eller begrense 

overføringskapasitet på mellomlandsforbindelser iht. retningslinjer for § 6. 

 

 
7 Fast frequency reserves - FFR | Statnett 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/ffr/

