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Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D 

Detta regeldokument beskriver upphandling, rapportering och tekniska principer för 

FCR-produkterna: Frekvensstyrd Normaldriftsreserv (FCR-N) och Frekvensstyrd 

Störningsreserv (FCR-D). 

1 Modell för upphandling 

Upphandlingsförfarandet går till så att den Balansansvarige lämnar bud på Frekvens-

styrd Normaldriftreserv (FCR-N) respektive Frekvensstyrd Störningsreserv (FCR-D). 

Svenska kraftnät upphandlar reserverna vid två tillfällen inför aktuellt driftdygn, D. 

Bud kan lämnas för morgondagen (D-1) och för dagen efter morgondagen (D-2).  

1.1 Regler för budgivning 
Budgivningen för D-2 och D-1 handeln ska rapporteras elektroniskt via Ediel-formatet 

QUOTES för respektive FCR-N och FCR-D. Budfilerna för FCR-N och FCR-D gällande 

D-2 och D-1 rapporteras till Svenska kraftnät på samma sätt. 

Bud som avses gälla för en längre tid än en timme (se Minimum Duration i Ediel-

anvisningarna), s.k. blockbud, ska märkas med antal timmar som avses, för att budet 

ska kunna avropas. 

Blockbud som budas D-2 får maximalt ha en längd på 6 timmar. Blockbud som budas 

D-1 får maximalt ha en längd på 3 timmar. 

D-2: Bud för respektive FCR-N och FCR-D ska vara Svenska kraftnät tillhanda senast 

kl. 15.00 två dagar före driftdygnet. Exempelvis ska D-2 bud som gäller för onsdagen 



 

    2/9  
 
 

 
 

 

vara Svenska kraftnät tillhanda på måndagen kl. 15.00. Antagna D-2 bud kan därefter 

inte uppdateras. 

D-1: Bud för respektive FCR-N och FCR-D ska vara Svenska kraftnät tillhanda senast 

kl. 189.00 dagen före driftdygnet. 

Bud som innebär krav på avrop av både FCR-N och FCR-D är inte tillåtna. Om regula-

torer saknar dödband och därmed inte kan leverera en viss mängd FCR-D, utan att 

samtidigt leverera FCR-N, kan den Balansansvarige ta hänsyn till detta vid budgiv-

ningen genom att lämna in bud som ökar möjligheten för avrop av båda produkterna i 

de proportioner som den Balansansvarige önskar leverera. 

Balansansvariga som har möjlighet ska rapportera buden tillsammans med uppgift om 

elområde eller reglerobjekt. Det är dock möjligt att lämna bud utan denna informat-

ion. 

1.2 Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen av FCR -D-2 ska vara slutförd senast kl. 16.00, två dagar före driftdyg-

net, och D-1 s senast kl. 201:00 dagen före driftdygnet. 

Eftersom den Balansansvarige i vissa situationer kan få problem att leverera FCR-N 

eller FCR-D, finns det möjlighet till återköp. Återköp godkänns mot den kostnad som 

uppstår för Svenska kraftnät till följd av återköpet. Detta görs i driftskedet genom att 

den Balansansvarige meddelar Svenska kraftnät att återköp önskas och anger vilken 

produkt det gäller, vilken kvantitet och antalet timmar. 

Vid varje avrop rapporterar Svenska kraftnät omgående en serie per produkt, för köpt 

respektive såld kvantitet, och belopp. Rapporteringen sker elektroniskt via Ediel-

formatet DELFOR. 
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2 Rapportering av planer 

När buden är avropade ska den Balansansvarige rapportera planer för FCR-N och 

FCR-D per Elområde elektroniskt i Ediel-formatet DELFOR till Svenska kraftnät. Pla-

nerna för D-2 handeln ska vara Svenska kraftnät tillhanda senast kl. 16.00 dagen in-

nan driftdygnet och planerna för D-1 handel ska vara Svenska kraftnät tillhanda senast 

kl. 23.00 dagen innan driftdygnet. 

3 Rapportering av mätvärden 

Den Balansansvarige ska minst var tredje minut rapportera mätvärden för FCR-N och 

FCR-D i MW, samt tidskonstanten per elområde till Svenska kraftnäts driftinformat-

ionssystem, via elektronisk kommunikationskanal. 

Mätvärden, alternativt planer, ligger bl.a. till grund för avräkning av energivolymen för 

FCR som beskrivs nedan. 

3.1 Driftskedet (realtid) 
I driftskedet ska den Balansansvarige som deltar i FCR-upphandlingen rapportera 

följande mätvärden, som beräknas enligt avsnitt 5 Tekniska krav på FCR nedan, till 

Svenska kraftnäts driftövervakningssystem: 

> Uppmätt tillgänglig kapacitet FCR-N per elområde (MW). 

> Uppmätt tillgänglig kapacitet FCR-D per elområde (MW). 

> Ekvivalent tidskonstant per elområde (s). 

> Aktuellt reglerstyrkeläge (så kallat EP-läge) per aggregat som deltar i FCR. Undan-

tag från kravet på en sådan rapportering kan medges efter särskild överenskom-

melse med Svenska kraftnät. 
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4 Energivolym FCR  

Energivolymen för FCR beräknas per Elområde. 

4.1 Bakgrund 
Energivolymen för FCR uppstår som resultat av FCR-aktivering. Utöver ersättning för 

upphandlade reglerresurser (FCR-N och FCR-D) ersätts den Balansansvarige för den 

aktiverade energivolymen för FCR. Beräkningen av energivolymen sker i Svenska 

kraftnäts avräkning och baserar sig på uppmätt medelfrekvens per kvart.på föränd-

ringen av tidsavvikelsen mellan elsystemets synkrontid och atomurets tid vid varje 

timskifte. 

Ersättningen motsvarar vad reglerkraften kostat om den avropats via reglermark-

nadens prisstege. 

4.2 Beräkning av energivolymen för FCR 
Energivolymen beräknas: 

𝐴𝑅𝑆𝑖𝐴𝑅𝑆 =  (10 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐵𝐴𝑖) 

Om AAi saknas ersätts AAi av ABi. 

Där: 

ARSi = avräknad reglerstyrka per kvart i (MW/Hz) 

AAi = rapporterad FCR-N, medel per kvart i uppmätt tillgänglig kapacitet för FCR-N 

(MW). 

ABi = planerad FCR-N, medel per kvart i (MW) 

𝐸𝑁𝑉 =
1

4
∑ 𝐴𝑅𝑆𝑖 ∗ (50 − 𝑀𝐹𝑖)𝑖=4

𝑖=1 𝐴𝑅𝑆 ∗  (𝑇𝐷 ∗
50

3600
) (MWh/h) 

Där: 

ENV = Energivolym (MWh/h). 

MFi = Uppmätt medelfrekvens per kvart i (Hz) 
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TD = Tidsavvikelseförändring (Sekunder) 

TD ∗
50

3600
  = medelfrekvensfelet över timmen 

5 Tekniska krav på FCR 

> Aktivering av FCR-N ska ske vid frekvensavvikelser från 50,00 Hz inom intervallet 

49,90 Hz till 50,10 Hz. 

> FCR-N ska, vid en stegvis förändring av frekvensen från 50,00 till 49,90 Hz, vara 

aktiverad till 63 % inom 60 sekunder och 100 % inom 3 minuter. 

> Aktivering av FCR-D ska ske vid frekvens understigande 49,90 Hz. 

> Vid en stegvis förändring av frekvensen från 49,90 Hz till 49,50 Hz ska FCR-D 

vara aktiverad till 50 % inom 5 sekunder och till 100 % inom 30 sekunder. 

> Varje företag som deltar i FCR-upphandlingen ska sammanställa ”realtidsvärden” 

på FCR-N och FCR-D samt ekvivalent tidskonstant. 

Beräkning av ekvivalent tidskonstant görs enligt formeln: 

𝑇𝑒𝑘𝑣 =
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∑
𝑅𝑖

𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1

 

Beräkning av tillgänglig kapacitet för FCR-Ni: 

𝐹𝐶𝑅 − 𝑁𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(0,1 ∗ 𝑅𝑖; 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑏ö𝑟); 0) 

Beräkning av tillgänglig kapacitet för FCR-Ntotal: 

𝐹𝐶𝑅 − 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐹𝐶𝑅 − 𝑁𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Beräkning av tillgänglig kapacitet för FCR-Di: 

𝐹𝐶𝑅 − 𝐷𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(0,4 ∗ 𝑅𝑖; 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑏ö𝑟); 0) 

Beräkning av tillgänglig kapacitet för FCR-Dtotal: 
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𝐹𝐶𝑅 − 𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐹𝐶𝑅 − 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Där: 

Rtotal = summan av reglerstyrkan för generatorer inom gruppen 

Ri = reglerstyrkan för generator i 

Ti = tidskonstanten för generator i 

n = antalet generatorer inom gruppen 

FCR-Ni = FCR-N för generatorn i 

FCR-Ntotal = summan av FCR-N för generatorerna inom gruppen 

FCR-Di = FCR-D för generator i 

FCR-Dtotal = summan av FCR-D för generatorerna inom gruppen 

6 Prisberäkning av bud till FCR 

Prisberäkningen av bud till FCR-upphandlingen beskrivs i regeldokumentet 

2015/1058 ”Regler för prisberäkning av budpris för FCR-N och FCR-D”. Dokumentet 

återfinns på www.svk.se. 

7 Strukturrapport 

Vad som ska rapporteras kommer att redovisas i den strukturrapport som gäller för, 

och rapporteras inom, den Balansansvariges åtagande. I strukturrapporten framgår 

identiteter och andra koder för de dataserier som ska rapporteras både i handels- och 

driftplaneringsskedet och i avräkningsskedet. 
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7.1 Handels- och driftplaneringsskedet 
I handels- och driftplaneringsskedet ska den Balansansvarige rapportera följande till 

Svenska kraftnät: 

med Ediel-formatet QUOTES: 

> Bud för FCR-N. 

> Bud för FCR-D. 

med Ediel-formatet DELFOR: 

> Planerad FCR-N per Elområde (MW). 

> Planerad FCR-D per Elområde (MW). 

Planerna ska uppdateras löpande vid varje förändring. 

I handels- och driftplaneringsskedet rapporterar Svenska kraftnät följande till den 

Balansansvarige med Ediel-formatet DELFOR: 

> Köpt FCR-N per BA, kvantitet och belopp D-2 

> Såld FCR-N per BA, kvantitet och belopp D-2 

> Köpt FCR-D per BA, kvantitet och belopp D-2 

> Såld FCR-D per BA, kvantitet och belopp D-2 

> Köpt FCR-N per BA, kvantitet och belopp D-1 

> Såld FCR-N per BA, kvantitet och belopp D-1 

> Köpt FCR-D per BA, kvantitet och belopp D-1 

> Såld FCR-D per BA, kvantitet och belopp D-1 

7.2 Avräkningsskedet 
I avräkningsskedet rapporterar Svenska kraftnät följande till den Balansansvarige från 

Svenska kraftnäts avräkningssystem i Ediel-formatet UTILTS: 

> Köpt FCR-N, kvantitet och belopp  

> Såld FCR-N, kvantitet och belopp 

> Köpt FCR-D, kvantitet och belopp 
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> Såld FCR-D, kvantitet och belopp  

> Planerad FCR-N per Elområde (MW/h)  

> Uppmätt FCR-N per Elområde (MW/h)  

> FCR uppreglering energi per Elområde, kvantitet och belopp  

> FCR nedreglering energi per Elområde, kvantitet och belopp  

> Medelfrekvens per kvartTidsavvikelseförändring per timme  

 


