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Inledning 

Enligt artikel 9.1 d) i förordning (EU) 2017/1485 (SO) ska Svenska kraftnät 

genomföra ett samråd med berörda parter, inbegripet behöriga myndigheter i varje 

medlemsstat, beträffande de krav för datautbyte som fastställs i enlighet med 

artikel 40.5. Samrådet ska pågå i minst en månad. Svenska kraftnät har valt att 

genomföra samrådet offentligt genom att publicera det på www.svk.se. 

Enligt artikel 11.3 ska Svenska kraftnät vederbörligen beakta de synpunkter från 

berörda parter som kommit fram under samråden innan kraven för datautbytet 

lämnas in för godkännande till tillsynsmyndigheten. I samtliga fall ska en rimlig 

motivering för att ta med eller utelämna de berörda parternas synpunkter 

tillhandahållas och offentliggöras i lämplig tid före, eller samtidigt med, 

offentliggörandet av de krav för datautbyte som fastställts i enlighet med artikel 

40.5. 

Detta dokument ska ses som ett stödjande dokument till kraven för datautbyte, där 

Svenska kraftnät förklarar innebörden av kraven och utvecklar resonemang och 

avväganden som gjorts samt vad som sker i vissa frågor framgent. Det som står i 

detta dokument ska dock inte anses bindande och är inte framlagt för godkännande 

av Energimarknadsinspektionen. 

Kraven enligt artikel 40.5 gäller fastställande av tillämpligheten och omfattningen 

av datautbytet mellan Svenska kraftnät, systemansvariga för distributionssystem 

(DSO) och betydande nätanvändare (SGU). De krav som ingår i samrådet omfattar 

inte allt datautbyte, DSO:s datautbyte av strukturdata avseende observerbarhets-

området ingår inte (artikel 43). Inte heller utbytet av struktur- och plandata för 

kraftproduktionsanläggningar som är anslutna till överföringssystemet omfattas av 

samrådet (artikel 45 och 46).  

Med överföringssystemet avses i nätkoderna TSO:s elnät, dvs. i Sverige stamnätet, 

220 – 400 kV-nätet som Svenska kraftnät ansvarar för. Men även 130 kV- och i 

vissa fall även 70 kV-näten fungerar som överföringssystem. I Sverige ägs inte 

dessa nät av TSO utan av olika externa nätägare – DSO:er, både stamnätsanslutna 

och icke stamnätsanslutna. Detta gör att kraven för samråd i 40.5 måste utökas för 

kraftproduktionsanläggningar anslutna i 70-130 kV-nätet. Dessa utökade krav 

relaterar till det fastställda observerbarhetsområdet och presenteras som tillägg i 

samrådsdokumentet och motsvarar de obligatoriska kraven i artikel 45 och 46. 

Metoden för att definiera observerbarhetsområdets omfattning är ännu inte 

fastställd och är föremål för beslut av ACER enligt SO artikel 6.1 och 6.2. I detta 

dokument och fram till att metoden är definierad antas att observerbarhetsområdet 

motsvarar dagens observerbarhetsområde, vilket utöver stamnätet omfattar 70 – 

130 kV-näten i Sverige.  
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Begrepp 

SO System Operation Guidelines, Kommissionens förordning (EU) 

2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer 

för driften av elöverföringssystem 

KORRR Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities, 

Viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när 

det gäller datautbyte i enlighet med artikel 40.6 i 

kommissionens förordning (EU) 2017/1485. Metod framtagen 

av alla berörda TSO:er och godkänd av 

Energimarknadsinspektionen (Ei).  

RfG Requirements for grid connection of generators, 

Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 

om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning 

av generatorer 

DCC Demand Connection Code, Kommissionens förordning (EU) 

2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av 

nätföreskrifter för anslutning av förbrukare 

EB Electricity balancing, Kommissionens förordning (EU) 

2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av 

riktlinjer för balanshållning avseende el 

CACM Capacity allocation and congestion management, 

Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 

om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och 

hantering av överbelastning 

TSO Transmission system operator, systemansvarig för 

överföringssystemet. Svenska kraftnät i Sverige, Statnett i 

Norge, Fingrid i Finland och Energinet i Danmark. 

DSO Distribution system operator, systemansvarig för 

distributionssystem. I Sverige regionnätägare och 

lokalnätägare. Ägare till s.k. icke koncessionspliktiga nät 

(industrinät) räknas i vissa sammanhang som DSO och har då 

samma skyldigheter som region- och lokalnätägare. 

En DSO kan äga både lokal- och regionnät.  

Regionnät Här avses överföringsnät som inte ägs av Svenska kraftnät. 

Normalt är spänningsnivåerna är 40 - 130 kV. Regionnäten kan 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&from=SV
https://www.ei.se/Documents/Projekt/Natkoder/SO/Artikel_40_6_SO_svensk_oversattning_uppdaterat_forslag.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1557384272950&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&from=SV
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antingen vara stamnätsanslutna eller anslutna till annat 

regionnät. Regionnätägaren är DSO och ansvarar för 

regionnätet. Till regionnätet kan ett eller flera lokalnät vara 

anslutna. 

Lokalnät Här avses distributionsnät med lågspänningsslutkunder. 

Lokalnätägaren är DSO och ansvarar för lokalnätet. Lokalnätet 

är oftast radiella distributionsnät men kan innehålla 

spänningsnivåerna 40 – 130 kV.  

Observer-

barhetsområde 

En TSO:s eget överföringssystem och relevanta delar av 

anslutna region- och lokalnät samt angränsande TSO:ers 

överföringssystem. TSO:n ansvarar för övervakning och 

modellering i realtid för observerbarhetsområdet för att 

bibehålla driftsäkerheten i sitt kontrollområde, inklusive 

externa anslutningar. 

Fram till att metoden för fastställande av 

observerbarhetsområdet är definierad antas 

observerbarhetsområdet omfatta 70 – 400 kV-näten i Sverige. 

Kraft-

produktions-

modul 

En (kraft)produktionsanläggning består av en eller flera 

kraftproduktionsmoduler, dvs. generatorer (synkrona). Det kan 

också vara ett vindkraftverk som kan ingå i en vindkraftspark 

(kraftparksmodul = asynkron generator).  

När det generella begreppet generator används avses i dessa 

sammanhang kraftproduktionsmodul.  

Kontrollområde Definitionen enligt Kommissionens förordning (EU) 543/2013 

är, ”En sammanhängande del av det sammanlänkade systemet, 

som drivs av en enda systemoperatör och inkluderar eventuella 

anslutna fysiska belastningar och/eller produktionsenheter.” 

Med kontrollområde avses i dessa sammanhang det område 

där en TSO ansvarar för frekvenshållning, balans, kapacitet, 

driftsäkerhet, reserver, etc. Dvs. hela elsystemet i Sverige. 

HVDC-

anläggning 

Likströmslänk för högspänning. Anläggningen kan antingen 

utgöra en sammanlänkning mellan två länder eller internt inom 

ett land.  

Växelströms-

sammanlänkning 

Med en växelströmssammanlänkning, AC-länk, avses en 

sammanlänkning mellan två länder. Den kan bestå av en eller 

flera kraftledningar som utgör en korridor. 
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SGU Significant grid user, betydande nätanvändare. I SO avses med 

betydande nätanvändare ägare till följande anläggningar, 

> Kraftproduktionsmoduler (generatorer) med en kapacitet ≥ 

1,5 MW (Typ B, Typ C och Typ D) 

> Kraftproduktionsmoduler med avtalad leverans av 

balanstjänster (FCR, aFRR och mFRR) 

> Befintliga och nya förbrukningsanläggningar som är 

anslutna till observerbarhetsområdet 

> Befintliga och nya icke koncessionspliktiga nät som är 

anslutna till observerbarhetsområdet 

> Befintliga och nya förbrukningsanläggningar som 

tillhandhåller efterfrågeflexibilitet avtalad med antingen 

Svenska kraftnät eller en regionnätägare 

> Ägare av anläggningar som tillhandahåller aktiva reserver 

såsom, FCR, aFRR och mFRR. 

> Befintliga och nya HVDC-anläggningar. 

Nätmodell, 

kraftsystem-

modell 

Datauppsättning som beskriver ett elkraftsystems egenskaper, 

elektriska parametrar för ingående kraftsystemobjekt och hur 

dessa är kopplade till varandra. En fullständig nätmodell består 

av tre delar, lastflödesmodell, felströmsmodell, dynamisk 

modell. Till lastflödesmodellen kopplas inmatningar, 

produktioner och laster.  

Produktslag En produktionsanläggnings produktionstyp, vattenkraft, 

vindkraft, värmekraft, etc.. (kraftslag, produktionsslag) eller en 

förbrukningsanläggnings förbrukningstyp (avkopplingsbar last, 

industrilast, etc..) 

IGM Individual grid model, individuell nätmodell, TSO:ns nätmodell 

som omfattar dess observerbarhetsområde och som används 

för att slås samman till den gemensamma nätmodellen.  

CGM Common grid model, den gemensamma nätmodell som 

TSO:erna inom synkronområdet har kommit överens om och 

som används för kapacitetsberäkningar.  
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Schematisk bild av områdestyper 

 

Figur 1 Områdestyper och sammanlänkningar 

  Schematisk bild av betydande nätanvändare 

 

Figur 2 Betydande nätanvändare, SGU 

Svenska kraftnäts behov av data 

Systemansvarig (TSO), Nätägare (DSO) och producenter berörs alla av datautbytet 

i nätkoderna och ansvarar därmed för leverans och kvalitet av viss information. 

Det rör sig om tre typer av information, 

> Realtidsdata 

> Strukturdata 
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> Planer och prognoser 

Realtidsdata  
Med realtidsdata avses dels uppmätta analoga värden (strömmar, spänningar, aktiv 

effekt och reaktiv effekt, etc.) dels statusindikeraringar, t.ex. om en brytare är 

öppen eller sluten eller om en automatik är på- eller avslagen. Realtidsmätvärden 

uppdateras vanligtvis med en frekvens på 3 – 10 sekunder. Mätutrustningen kan 

också vara inställd så att uppdatering endast sker vid förändring, t.ex. då en brytare 

slås till eller då ett mätvärde ändras tillräckligt mycket (lämnar ett inställt 

dödaband).  

För att mätvärdena skall kunna användas även för historiska analyser måste de 

tidstämplas. Tidstämpling bör helst ske i mätutrustningen, vid mättillfället. Men i 

äldre installationer kan det antingen göras i RTU-utrustningen, i SCADA-systemet 

eller i vid ankomst i mottagande insamlingssystem. Det innebär att 

tidsstämplingen kan vara fördröjd beroende på typ av kommunikation. Var 

tidsstämplingen sker är därför en viktig information i samband med vissa analyser. 

Beräkning av estimat 

Den huvudsakliga indirekta användningen av realtidsmätvärden utgörs av 

beräkning av estimat. Förenklat kan man säga att om en operatör i förväg vill veta 

vilka konsekvenser en viss åtgärd får, kan denne först beräkna ett estimat för den 

aktuella driftsituationen, och sedan studera det resultat som erhålls om modellen 

påförs aktuell åtgärd.  

En central del av den verksamhet som pågår dygnet runt i Svenska kraftnäts 

kontrollrum består av att säkerställa att det totala effektflödet genom det svenska 

kraftsystemets flaskhalsar, samt på gränsförbindelser, inte överstiger aktuell 

maximal överföringskapacitet. Stamnätets maximala överföringskapacitet är inte 

konstant, utan varierar beroende på hur den aktuella driftsituationen ser ut. 

Överföringskapaciteten är inte heller en storhet som direkt kan mätas i nätet, utan 

något som endast kan beräknas med hjälp av kraftsystemmodeller som motsvarar 

aktuell driftsituation, dvs. med hjälp av estimat. Tillgången till estimat är således 

högst central för att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet.  

Vid beräkning av stamnätets överföringsförmåga räcker det inte att endast 

modellera stamnätet, utan även underliggande regionnät måste modelleras. Det 

beror på att överföringen på stamnätet påverkar överföringen i underliggande nät 

och vice versa. Vid vissa tillfällen kan exempelvis överföringen på ledningar i 

regionnätet vara maximal, trots att det fortfarande finns utrymme på stamnätets 

ledningar. I dessa fall blir regionnätets överföringskapacitet avgörande för stam-

nätets överföringskapacitet. 
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Avgörande för stamnätets överföringsförmåga är även situationen i regionnätet 

med avseende på reaktiv effekt. Ju mer reaktiv effekt som produceras i regionnätet 

och som flödar in i stamnätet, desto högre blir stamnätets överföringsförmåga. Att 

ha en rättvisande bild över de reaktiva flödena i underliggande nät är således 

mycket viktigt ur ett stamnätsperspektiv. 

En utökad tillgång till realtidsmätvärden från de till stamnätet anslutna 

regionnäten behövs således för att erhålla korrekta resultat vid beräkningar av 

stamnätets överföringsförmåga. 

Detta är orsaken till behovet att definiera ett observerbarhetsområde som sträcker 

sig utanför stamnätet.  

Balanshållning 

I dag upprätthålls effektbalansen genom att kontrollrumspersonalen följer 

frekvensen i systemet och ökar/minskar produktionen i systemet för att frekvensen 

ej skall lämna intervallet 49,90-50,10 Hertz. Under det senaste decenniet har dock 

dynamiken i kraftsystemet ökat markant på grund av bl.a. en ökad mängd vindkraft 

och en ökad HVDC-kapacitet gentemot angränsande icke-synkrona kraftsystem 

samt en effektivare elmarknad. Detta har resulterat i att det blivit allt svårare att 

upprätthålla frekvenskvalitén och därmed även driftsäkerheten.  

En utökad tillgång till realtidsmätvärden för produktion förbättrar 

förutsättningarna för upprätthållandet av effektbalansen i det nordiska systemet. 

Detta då det blir lättare att identifiera vad som orsakar aktuell obalans och göra en 

bedömning av hur den kommer att utvecklas. Att förutsäga obalansers utveckling 

möjliggör ett mer proaktivt arbetssätt jämfört med dagens, vilket i stort sett baseras 

på reaktiv korrigering av aktuellt frekvens. 

Strukturdata 
Med begreppet strukturdata avses egenskaper och attribut för en anläggning eller 

ett objekt. Det kan t.ex. vara data som är nödvändigt för att skapa statiska och 

dynamiska kraftsystemmodeller av en anläggning. Det kan också vara information 

avseende littrering (namnsättning), ägare eller lokalisering.  

För att hantera plan- och realtidsdata behövs också viss strukturdata för att kunna 

relatera enskilda tidsserier (planer och realtidsmätvärden) till rätt objekt, 

anläggningsdel, elområde, etc. För att sedan kunna utnyttja dessa plan- och 

realtidsmätvärden på avsett sätt krävs även strukturdata som relaterar till 

balanshållning och leveranser av balanstjänster.  

Till strukturdata räknas även stations- och översiktscheman samt t.ex. PSS/E- eller 

CIM-filer som representerar kraftsystemmodeller. 
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För nät- och balansavräkning krävs också strukturdata som relaterar till 

nätområden, avräkningsmätvärden, balanskraft etc. Strukturdata som relaterar till 

nät- och balansavräkning samt debitering omfattas inte av datautbytet reglerat i 

SO. Strukturdatautbytet i SO avser endast den operativa systemdriften.  

Planer och prognoser 
I dag skall det företag som är balansansvarig för produktions- och/eller 

förbrukningsanläggningar senast kl. 16.00 innan driftdygnet lämna in planer till 

Svenska kraftnät och eSett. Följande planer skall rapporteras, 

> Produktions- respektive förbrukningsplaner per reglerobjekt. Där 

reglerobjekten är fördefinierade i samarbete med Svenska kraftnät. 

> Produktionsplaner för grundreglerobjekt där grundreglerobjekten består av de 

produktionsanläggningar som inte har realtidsmätning. 

> Planer för bilateral handel 

> Planerade produktionsavställningar per reglerobjekt. 

> Planerad FCR-N och FCR-D per elområde 

> Planerad tillgänglig aFRR per elområde 

> Planerad tillgänglig mFRR per elområde 

Dessa planer används av Balanstjänsten för balanshållning men förser också 

nätmodellerna, IGM/CGM (Individual Grid Model/Common Grid Model) med 

indata för att beräkna marknads- och kapacitetsgränser för dagen före- och 

intradagsmarknaden. Tidsupplösningen är idag per timme men kommer att övergå 

till att bli per kvart. 

Balansansvarig skall också lämna in planer för bilateral handel till eSett. Dessa 

planer tillsammans med den balansansvariges produktionsplaner ligger till grund 

för den balanskraft som den balansansvarige är finansiellt ansvarig för i 

avräkningsskedet. 

För kapacitetsberäkningarna samt den operativa driften behövs också information 

om produktionsbegränsningar samt avbrottsplaner för produktionsanläggningar, 

stora förbrukningar och nätelement som ingår i observerbarhetsområdet. 

Tidshorisonten för dessa planer sträcker sig från dagen före till ett år före 

driftdygnet. 

Begränsningar i en synkrongenerators förmåga att generera/konsumera reaktiv 

effekt påverkar också kapacitetsberäkningarna. Därför behövs också planer där 

dessa begränsningar redovisas. I nuläget tar Svenska kraftnät inte hänsyn till dessa 

begränsningar men det kommer bli nödvändigt att göra det för att förbättra 

kapacitetsberäkningarna. 
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Artikel 40.5 

Varje systemansvarig för överföringssystem ska i samordning med de 

systemansvariga för distributionssystem och de betydande nätanvändarna 

fastställa tillämpligheten för och omfattningen av datautbytet utifrån följande 

kategorier:  

a) Strukturella data i enlighet med artikel 48.  

b) Planerings- och prognosdata i enlighet med artikel 49. 

c) Realtidsdata i enlighet med artiklarna 44, 47 och 50.  

d) Bestämmelser i enlighet med artiklarna 51, 52 och 53. 

 

1. Datautbyte mellan TSO, DSO och 
kraftproduktionsmoduler och sammanlänkningar 

Artikel 48 Utbyte av strukturella data 

Kravet relaterar till de kraftproduktionsmoduler som är SGU:er enligt artiklarna 

2.1 a) och 2.1 e), vilket innebär: 

 Kraftproduktionsmoduler (generatorer) med en kapacitet ≥ 1,5 MW 

(Typ B, Typ C och Typ D) 

 Kraftproduktionsmoduler med avtalad leverans av balanstjänster (FCR, 

aFRR och mFRR) 

Artikel 2.1 e) anger också en balanstjänst som innebär att flera mindre 

produktionsanläggningar eller förbrukningsobjekt styrs av en 

balanstjänstleverantör och aggregerat tillhandahåller aktiva reserver i forma av 

FCR eller FRR. Det är en balanstjänst som kan erbjudas fr.o.m., 6 maj 2019, men 

som ännu inte är etablerad i Sverige. 

Varje ägare av en produktionsanläggning med kraftproduktionsmoduler som är 

ansluten i observerbarhetsområdet ska utöver kraven i artikel 48 förse den 

anslutande DSO:n och Svenska kraftnät med data som behövs för full modellering 

av produktionsanläggningarna samt den information som behövs för övervakning 

av tillhandahållna balanstjänster. 
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Typ A Typ B Typ C Typ D 

0,8 ≤ 1,5 ≤  10 ≤ 30 ≤ 

Figur 3 Översiktlig klassificering av kraftproduktionsmoduler 

Detaljerad specifikation av strukturinformationen presenteras i samband med 

samrådet av KORRR, artikel 40.6 och 40.7. 

Artikel 49 Planerat datautbyte 

Varje ägare av en produktionsanläggning som är ansluten i observerbarhets-

området ska utöver kraven i artikel 49 förse Svenska kraftnät med de planer som 

behövs för att förse nätmodellerna, IGM/CGM (Individual Grid Model/Common 

Grid Model) med indata för att beräkna marknads- och kapacitetsgränser för dagen 

före- och intradagsmarknaden. För sammanlänkningar som är anslutna i 

observerbarhetsområdet täcks kraven i artikel 46. 

Ytterligare krav läggs till avseende tillgängliga och upphandlade balanstjänster 

samt för planerad reglermod för reaktiv effekt (spännings- eller reaktiveffektsläge). 

Artikel 47 och 50 Datautbyte i realtid 

Varje ägare av en kraftproduktionsanläggning som är ansluten i observerbarhets-

området ska utöver kraven i artikel 47 och 50 tillse att den anslutande DSO:n och 

Svenska kraftnät får tillgång till det realtidsdata som behövs vid en fullständig 

modellering av produktions- och HVDC-anläggningarna. Det innebär status för 

generatorbrytare, generatorspänningar, transformatorflöden, etc. Dessa krav 

motsvarar kraven i artikel 44 a) till g). 

Varje ägare av en produktionsanläggning som är en betydande nätanvändare och 

som är ansluten utanför observerbarhetsområdet behöver initialt endast leverera 

realtidsmätvärden för aktiv effekt i anslutningspunkten.  

Svenska kraftnät avgör från fall till fall om vissa realtidsmätvärden kan undantas 

eller under en begränsad tid undantas från leverans.  

De realtidsdata som krävs för anläggningar som levererar balanstjänster regleras i 

enskilda avtal med balanstjänstleverantören. 

Artikel 51 Datautbyte mellan TSO och DSO avseende betydande 
kraftproduktionsmoduler 

Artikeln reglerar ett ömsesidigt utbyte av den information som Svenska kraftnät 

och en anslutande DSO har om en betydande kraftproduktionsmodul i enlighet 

med artiklarna 48, 49 och 50.  
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Utbytet av strukturdata kommer att kunna göras i den webbportal för strukturdata 

som Svenska kraftnät utvecklar. 

Svenska kraftnät kommer att kunna begära in ytterligare data, som gäller 

kraftproduktionsmoduler som är betydande nätanvändare och som är av Typ B, 

Typ C eller Typ D eller som levererar balanstjänster, om det krävs för 

systemsäkerheten. 

2. Datautbyte mellan TSO och DSO 
Utbyte av strukturdata mellan Svenska kraftnät och DSO:er omfattas inte av detta 

samråd utan är bindande och definieras i artikel 43.   

Artikel 44 Datautbyte i realtid 

Varje DSO ska förse Svenska kraftnät med det realtidsdata som behövs vid en 

fullständig modellering av den del av distributionssystemet som ingår i 

observerbarhetsområdet.  

Svenska kraftnät avgör från fall till fall om vissa realtidsmätvärden kan undantas 

eller under en begränsad tid undantas från leverans.  

Punkt h) och i) avser leverans av bästa tillgängliga data för aggregerad produktion 

per produktslag och förbrukning. Svenska kraftnät kommer endast ha behov av 

aggregerad installerad effekt per produktslag och per anslutningspunkt i 

observerbarhetsområdet, för produktionsanläggningar med en installerad effekt 

< 1,5 MW, dvs. de produktionsanläggningar som inte är definierade som SGU:er 

och som inte omfattas av kravet på realtidsmätning enligt artikel 47 och 50, vilket 

innebär all produktion. Svenska kraftnät avser för sitt behov realtidsestimera den 

produktionen utifrån den installerade effekten. 

Information om aggregerad förbrukning behövs inte. 

Ytterligare ett krav är tillagt avseende status för extremspänningsautomatik om 

sådan utrustning finns kopplad till reaktiv reglering.  

3. Datautbyte mellan TSO och förbrukningsanläggningar 

Artikel 52  Datautbyte mellan TSO och förbrukningsanläggningar 
som är anslutna till överföringssystemet 

Även förbrukningsanläggningar som är anslutna till distributionsnät som ingår i 

observerbarhetsområdet ska ingå i kravet. 

Om Svenska kraftnät anser det som nödvändigt eller när förbrukningsanläggningen 

utgör ett IKN-nät kan full modellering av förbrukningsanläggningen behövas, 

vilket innebär att motsvarande relevanta struktur- och realtidsdata ska levereras. 

Dessa data motsvarar kraven i artikel 43 och 44 a) till g).  
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Artikel 53 Datautbyte mellan TSO och förbrukningsanläggningar 
som är anslutna till distributionssystem eller tredje parter som deltar 
med efterfrågeflexibilitet 

Efterfrågeflexibilitet som avser Svenska kraftnäts balanstjänster för mFRR, aFRR 

och FCR omfattas av dessa krav. Då efterfrågeflexibiliteten avser tjänster som är 

avtalade med DSO kan dessa också omfattas av dessa krav.  

Den detaljerade informationen avseende struktur-, plan- och realtidsdata som 

krävs vid leverans av Svenska kraftnäts balanstjänster definieras vid 

prekvalificeringen samt regleras i enskilda avtal mellan Svenska kraftnät 0ch 

balanstjänstleverantören.  

 


