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Affärsverket svenska kraftnät, med följande i beaktande: 

Av följande skäl 

1. Detta är ett förslag som har utvecklats av Affärsverket svenska kraftnät 

(härefter Svenska kraftnät) rörande tillämpligheten för och omfattningen 

av datautbyte för driften av elöverföringssystemet. 

2. Artikel 40.5 i KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1485 av den 2 

augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av 

elöverföringssystem (härefter SO) utgör den rättsliga grunden för detta 

förslag (härefter förslaget). 

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. 

 

Artikel 48 Utbyte av strukturella data  

Denna artikel rör datautbyte mellan systemansvariga för överföringssystem, 

TSO:er, systemansvariga för distributionssystem, DSO:er och kraftproduktions-

moduler som är anslutna till distributionssystemet. De kraftproduktionsmoduler 

som avses är de som enligt artiklar 2.1.a och 2.1.e i SO är betydande nätanvändare 

– SGU:er. 

Förslag på tillämplighet  

Enligt artikeln. 

Förslag på omfattning 

Omfattningen utökas till att även gälla dessa krav: 
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3. Varje betydande nätanvändare som är ägare av en produktionsanläggning 

med en kraftproduktionsmodul av typ D ska förse TSO och den anslutande 

DSO:n med följande data: 

a) Data om turbiner och produktionsanläggningen, inklusive tider för 

kall- och varmstart. 

b) Data för beräkning av kortslutningsström. 

c) Data om transformatorer i produktionsanläggningen. 

d) Data som krävs för återuppbyggnad av överföringssystemet. 

e) Reglerförmåga för spänning och reaktiv effekt. 

4. Varje betydande nätanvändare som är ägare av en produktionsanläggning 

med en kraftproduktionsmodul av typ B eller C ska förse TSO och den 

anslutande DSO:n med följande data: 

a) Data för beräkning av kortslutningsström. 

Artikel 49 Planerat datautbyte 

Denna artikel rör datautbyte mellan TSO:er, DSO:er och kraftproduktionsmoduler 

som är anslutna till distributionssystemet. De kraftproduktionsmoduler som avses 

är de som enligt artiklar 2.1.a och 2.1.e i SO är SGU:er. 

Förslag på tillämplighet 

Tillämpligheten för den nya punkten 2 gäller både kraftproduktionsmoduler som är 

anslutna till överförings- och distributionssystemet.  

Förslag på omfattning 

Omfattningen utökas till att även gälla dessa krav: 

2. Varje ägare av en produktionsanläggning med en kraftproduktionsmodul 

som är en betydande nätanvändare enligt artikel 2.1 a och 2.1 e, som är 

ansluten till överförings- eller distributionssystemet ska tillhandahålla 

följande data till TSO och i förekommande fall den DSO som ansvarar för 

det distributionssystem till vilket kraftproduktionsanläggningen har en 

anslutningspunkt: 

a) Aktiv uteffekt och de aktiva reservernas storlek och tillgänglighet 

på dagen före- och intradagsmarknaden.  

b) Planerad reglermod för reaktiv reglering. 
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Artikel 47 Datautbyte i realtid 

Artikeln rör datautbyte mellan TSO, ägare av sammanlänkningar eller andra linjer 

som är anslutna till överföringssystemet och kraftproduktionsmoduler som är 

anslutna till överföringssystemet. Tillämpligheten är varje SGU som är ägare av en 

kraftproduktionsanläggning med en kraftproduktionsmodul av typ B, C eller D 

respektive varje ägare av HVDC-anläggning eller en AC-sammanlänkning. 

Förslag på tillämplighet 

Tillämpligheten utökas till att även omfatta kraftproduktionsmoduler som är 

SGU:er och som är anslutna i observerbarhetsområdet. 

Förslag på omfattning 

Omfattningen ändras till att gälla dessa krav: 

1. Om inte något annat anges av TSO ska varje betydande nätanvändare som 

är ägare av en produktionsanläggning med kraftproduktionsmoduler av typ 

B, C eller D förse TSO och anslutande DSO med följande data i realtid: 

a) Aktiv och reaktiv effekt vid anslutningspunkten eller någon annan 

interaktionspunkt som överenskommits med TSO.  

b) När det gäller en produktionsanläggning med annan förbrukning 

än hjälpkraft: aktiv och reaktiv nettoeffekt. 

c) faktisk topologi i produktionsanläggningen (brytar- och 

frånskiljarlägen)  

d) aktiv och reaktiv effekt i transformatoranslutningspunkter  

e) lindningskopplarlägen för transformatorer  

f) spänning på samlingsskenor 

g) aktiv och reaktiv effekt för generatorer 

h) indikering på vald reglermod för reaktiv reglering och tillhörande 

börvärde för generatorer 

i) reaktiv effekt för reaktorer och kondensatorer  

j) status, extremspänningsautomatik för reaktorer och 

kondensatorer. 

2. Om inte något annat beslutas av TSO ska varje ägare av ett system för 

högspänd likström eller en växelströmssammanlänkning förse TSO och 

anslutande DSO med följande data i realtid:  
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a) Aktiv och reaktiv effekt vid anslutningspunkten eller någon annan 

interaktionspunkt som överenskommits med TSO 

b) faktisk topologi i anläggningen (brytar- och frånskiljarlägen) 

c) driftstatus  

d) aktiv och reaktiv effekt i transformatoranslutningspunkter  

e) lindningskopplarlägen för transformatorer  

f) spänning på samlingsskenor 

g) reaktiv effekt för reaktorer och kondensatorer  

h) status, extremspänningsautomatik för reaktorer och 

kondensatorer. 

Artikel 50 Datautbyte i realtid 

Artikeln rör datautbyte mellan TSO, DSO och kraftproduktionsmoduler som är 

anslutna till distributionssystemet. De kraftproduktionsmoduler som avses är de 

som enligt artiklar 2.1.a och 2.1.e i SO är SGU:er.  

Förslag på tillämplighet 

Tillämpningen begränsas till SGU:er som ligger utanför observerbarhetsområdet. 

SGU:er inom observerbarhetsområdet omfattas av Artikel 47. 

Förslag på omfattning 

Omfattningen ändras för punkt 1. till att gälla följande krav: 

1. Om inte något annat beslutas av TSO ska varje ägare av en 

produktionsanläggning med en kraftproduktionsmodul, som är en SGU 

enligt artikel 2.1 a och 2.1 e och som är ansluten utanför 

observerbarhetsområdet, tillhandahålla följande data i realtid till TSO och 

den DSO till vilket kraftproduktionsanläggningen har en anslutningspunkt 

samt till eventuella DSO:er i mellanliggande nät:  

a) Flöden av aktiv och reaktiv effekt eller strömstyrka och spänning 

vid anslutningspunkten. 

b) Om tekniskt möjligt brytar- och frånskiljarlägen i 

anslutningspunkten. 
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Artikel 51 Datautbyte mellan TSO och DSO när det gäller 
betydande kraftproduktionsmoduler 

Artikeln rör datautbyte mellan TSO och DSO:er när det gäller betydande 

kraftproduktionsmoduler. 

Förslag på tillämplighet 

Enligt artikeln. 

Förslag på omfattning 

Enligt artikeln. 

Artikel 44 Datautbyte i realtid 

Artikeln rör datautbyte mellan TSO och DSO:er som ingår i TSO:ns 

kontrollområde, dvs alla DSO:er i Sverige. Tillämpligheten kopplas till 

observerbarhetsområdet som varje TSO ska fastställa i enlighet med artikel 75 i SO. 

Förslag på tillämplighet 

Tillämpligheten gäller mätpunkter inom observerbarhetsområdet för punkterna a) 

till g). 

Tillämpligheten för den nya punkten 2. gäller alla DSO:er. 

Förslag på omfattning 

Omfattningen begränsas till punkterna a) till g). 

Punkt h) ersätts av följande krav: 

2. Varje DSO ska förse TSO med strukturinformation om bästa möjliga 

uppskattning av den installerade produktionskapaciteten per produktslag 

som inte omfattas av kraven i artikel 47 och 50, tillsammans med den 

indirekta anslutningspunkten till observerbarhetsområdet. 

3. Varje DSO ska åtminstone var sjätte månad förse TSO med en uppdatering 

av den strukturella informationen i enlighet med punkt 2 

Ny punkt h): 

h) status, extremspänningsautomatik för reaktorer och 

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

Artikeln rör datautbyte mellan TSO och förbrukningsanläggningar som är anslutna 

till överföringssystemet. 

Förslag på tillämplighet 

Tillämpligheten utökas till att även omfatta förbrukningsanläggningar som är 

anslutna i observerbarhetsområdet.  

Förslag på omfattning 

Omfattningen utökas till att även gälla dessa krav: 

5. Om inte något annat beslutas av TSO ska varje ägare av en 

förbrukningsanläggning förse TSO och den anslutande DSO:n med 

strukturinformation om dennes anläggning, inbegripet elektriska data för: 

a) samlingsskenor 

b) linjer 

c) transformatorer 

d) generatorer 

e) reglerförmåga för spänning och reaktiv effekt 

f) reaktorer och kondensatorer 

6. Om inte något annat beslutas av TSO ska varje ägare av en 

förbrukningsanläggning förse TSO och den anslutande DSO:n med 

information om dennes anläggning i realtid, enligt vad som anges i punkt 

5., inbegripet: 

a) faktisk topologi i stationen (brytar- och frånskiljarlägen)  

b) aktiv och reaktiv effekt i anslutningspunkten/-erna  

c) aktiv och reaktiv effekt i transformatoranslutningspunkter 

d) lindningskopplarlägen för transformatorer 

e) spänningar på samlingsskenor 

f) aktiv och reaktiv effekt för anslutna generatorer 
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7. indikering på vald reglermod för reaktiv reglering och tillhörande börvärde 

för generatorer 

a) reaktiv effekt för reaktorer och kondensatorer  

b) status, extremspänningsautomatik för reaktorer och 

kondensatorer 

Artikel 53 Datautbyte mellan TSO och 
förbrukningsanläggningar som är anslutna till 
distributionssystem eller tredjeparter som deltar i 
efterfrågeflexibilitet 

Artikeln rör datautbyte mellan TSO och förbrukningsanläggningar som är anslutna 

till distributionssystem eller tredje parter som deltar med efterfrågeflexibilitet. 

Förslag på tillämplighet 

Kraven inskränks till att endast gälla SGU:er med efterfrågeflexibilitet som avser 

balanstjänster avtalade med DSO eller TSO.  

Förslag på omfattning 

Enligt artikeln. 


