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NYTT OM
ELMARKNADSHUBBEN

VIKTIGA INFORMATIONSMÖTEN UNDER HÖSTEN
Elmarknadshubben kommer att förändra den svenska elmarknaden i grunden och när den införs göra
det enklare för kunden. Den införs tidigast i slutet av 2020, men det är viktigt att arbetet hos samtliga
marknadsaktörer påbörjas redan nästa år. Under hösten 2017 kommer vi att finnas på plats för att
träffa er runt om i Sverige. Syftet med mötena är att berätta om planerna i projektet och påbörja
dialogen tillsammans med er samt ge er möjlighet att ställa frågor.

Träffa oss på Edielkonferensen i oktober
Vi som arbetar med elmarknadshubben på Svenska kraftnät
och Energimarknadsinspektionen kommer att finnas på plats
på årets Ediel- och avräkningskonferens. Där får du höra det
senaste kring projektet och de lagändringar som behövs för
att elmarknadshubben ska kunna införas. Bland annat presenteras tidplanen, funktioner i elmarknadshubben, processer och planer kring migrering.
Konferensen äger rum den 10-11 oktober på Clarion hotel
Arlanda, Stockholm. Program och mer information finns på
www.svk.se/edielkonferens.

Informationsmöten i november
För att kunna nå och träffa så många framtida användare av
elmarknadshubben som möjligt bjuder vi under hösten in till
ett antal informations- och dialogmöten runt om i landet.
>> Luleå, 21 november kl. 13-15
Quality Hotel Luleå
>> Stockholm, 22 november kl. 13-15
Radisson Blu Royal Viking Hotel
>> Göteborg, 28 november kl. 13-15
Centralhuset konferens
>> Malmö, 29 november kl. 13-15
Sankt Gertrud Konferens

Anmäl dig på svk.se/hubb
senast 1 november
Säkra din plats i den stad som passar dig bäst!

På vår webbplats hittar du även ett möteskalendarium som
visar alla branschevenemang och informationsmöten där
Svenska kraftnät medverkar för att berätta om elmarknadshubben.

Låt oss presentera elmarknadshubben
på två minuter!
Svenska kraftnät har tagit fram en ny informationsfilm som presenterar elmarknadshubben och ger en kort introduktion till projektet.
Den två minuter långa filmen ”Vägen till en effektivare elmarknad” finns att se
på vår webbplats www.svk.se/hubb.
”Vägen till en effektivare elmarknad” är det första steget i en serie informationsfilmer som kommer att tas fram kring elmarknadshubben och den elhandlarcentriska marknadsmodellen. När en ny film finns tillgänglig kommer denna att
publiceras på vår webbplats.

Ny rapport från Ei
Energimarknadsinspektionen (Ei)
slutförde sin rapport ”Ny modell för
elmarknaden” och överlämnade denna
till regeringen den 26 juni. Rapporten
innehåller förslag till lagändringar för
att införa en ny marknadsmodell där
en elmarknadshubb utgör navet i infor-

mationsutbytet mellan elmarknadens
parter. Regeringen kommer nu att
genom Miljö- och energidepartementet
remissa Ei:s förslag. Lagändringarna
kommer att utgöra en viktig del i det
fortsatta arbetet med hubbens utformning.
Läs rapporten ”Ny modell för
elmarknaden” här: www.ei.se/sv/
Projekt/Projekt/tjanstehubb-centralinformationshanteringsmodell.

Projektet just nu
En officiell informationsinhämtning
”Request for Information (RFI)” slutfördes före sommaren och vi har samlat
in information och erfarenheter från
potentiella IT-systemleverantörer. Detta
ger oss mer kunskap till att färdigställa
underlaget för upphandlingen som
påbörjas tidigast mot slutet av 2017.

Löpande information om
elmarknadshubben
Informationsbreven från oss summerar
det viktigaste inom projektet och kommer längre fram att bli allt mer konkreta
i vad införandet kommer att innebära i
form av faktiska förändringar och krav
på anpassning. Vi skickar det här brevet
till personer som i sin yrkesutövning
kommer att påverkas av elmarknadshubben. Kontakta oss gärna om du har
kollegor som också vill få informationsbrev om projektet: hubb@svk.se.
Om du vill vara säker på att få
alla nyheter om elmarknadshubben i
samma stund som de publiceras kan
du även prenumerera på nyheter på vår
webbplats www.svk.se/hubb.

Kontakt
Det här brevet skickas av oss som arbetar på Svenska kraftnät med elmarknadshubbens utveckling och införande. Vi vill finnas som ett stöd för alla berörda parter
genom den här förändringen och vi uppmanar alla som har frågor eller funderingar
att kontakta oss så snart som möjligt. Enklaste sättet att kontakta oss är via
projektets maillåda: hubb@svk.se.
Jens Holm

Robert Thelander

Martin Olin

Huvudprojektledare
Telefon 010-475 80 00
jens.holm@svk.se

Förändringsledare
Telefon 010-475 86 71
robert.thelander@svk.se

Projektledare, Verksamhetskrav
Telefon 0761-33 88 66
martin.olin@svk.se

Redaktör: Daniel Carpsjö, tel. 010-475 84 82
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta
Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV
med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret
för el. Vi utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets
behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed
har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50
www.svk.se

Du hittar alltid den senaste
informationen om projektet
på vår webbplats:
www.svk.se/hubb

