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NYTT OM
ELMARKNADSHUBBEN

PILOTAKTIVITETER INFÖR
MIGRERING
Projekt Elmarknadshubb börjar ta form och många av er har redan nu en grundläggande kännedom om
Elmarknadshubben och de förändringar som kommer. Ett initialt möte med projektets pilotgrupp för
inventering och migrering av strukturdata hölls i oktober. Pilotarbetet genomförs med frivilliga aktörer
och föregår det obligatoriska arbetet som kommer att initieras för samtliga aktörer med start under
hösten 2018.

Höstens möten
Det har varit mycket inspirerande att träffa många av er i samband med möten och
presentationer av Elmarknadshubben. På Ediel- och avräkningskonferensen var det
fullt hus med över 300 personer närvarande. Flera personer från projektet var på
plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter från er. Därefter träffade vi
sammanlagt 340 personer på informationsmötena i Luleå, Stockholm, Göteborg
och Malmö.
Robert Thelander, vad tar du som är projektets förändringsledare med dig från mötena?
— Det jag tar med mig från de regionala informationsmötena
är hur oerhört givande de har varit! Nu känns det som om att vi
alla har en gemensam plattform att utgå ifrån i det kommande
arbetet. Vi har fått med oss många bra inspel och förslag. Dessa
är viktiga i vårt fortsatta arbete med att skapa en ändamålsenlig
Elmarknadshubb. Framförallt är vi imponerade av hur pålästa
många av de berörda aktörerna redan är, vilket kommer att förenkla arbetet framöver. Vi ser redan nu fram emot vårens informationsmöten!

Nytt faktablad
Ett nytt faktablad kring Elmarknadshubben och
den elhandlarcentriska marknadsmodellen
togs fram inför Ediel- och avräkningskonferensen i oktober och summerar projektet
och Elmarknadshubben. Det finns nu tillgängligt att ladda ner från vår webbplats:
www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/
elmarknad/utveckling-av-elmarknaden/
hubben/fakta-om-elmarknadshubben.pdf
Önskar ni istället att få faktabladet i
tryckt form? Skicka ett mail med adress
samt önskat antal till hubb@svk.se.

Fler informationsmöten
till våren
Vi kommer att fortsätta med informations- och dialogmöten i olika städer
runt om i Sverige. Håll utkik efter information och datum för vårens möten på
vår webbplats i början på nästa år.
På mötena kommer vi att ta oss
vidare i förändringsarbetet med mer
information om hur det är tänkt att
vissa centrala processer ska hanteras.

Hjälp oss förbättra vårt kommunikationsarbete
kring hubben
Inom kort kommer ni att via e-post få en inbjudan om att delta i en kort enkätundersökning om hur ni har upplevt informationen och dialogen kring Elmarknadshubben fram tills idag. Vi vore mycket tacksamma om ni har möjlighet att ta er tid till
att svara på enkäten och ge oss era synpunkter och förbättringsförslag.

Frågor och Svar
Vår externa webbplats har utökats med Frågor och Svar kring projektet. Saknar ni
svar på en fråga kan ni alltid kontakta oss på hubb@svk.se.

Pilotgrupp
Projektets pilotgrupp för inventering
och migrering av strukturdata har haft
sitt första möte och har påbörjat inventeringen. Pilotarbetet genomförs med
frivilliga aktörer och utgör en mycket
viktig grund för det kommande arbetet
tillsammans med samtliga aktörer.
Pilotfasen innebär att en nulägesbeskrivning kan etableras och att migreringssystemet kan kravställas baserat
på det ”gap” som finns mellan nuläget
hos aktörerna och den framtagna informationsmodellen.

Projektet just nu
Vi har nu påbörjat upphandling av en
systemutvecklingsleverantör. Målet
är att upphandla en leverantör som
har förmåga att, i ett leveransteam,
utveckla en större prototyp av en
Elmarknadshubb inklusive option på
fullständig implementation.

Miljö- och energidepartmentet har
avslutat sin remissrunda av Ei-rapporten
”Ny modell för elmarknaden”. Flertalet
remissvar har inkommit och departementet har nu en gedigen uppgift att
behandla samtliga svar.

Nya krav kring
informationssäkerhet
Projektet har börjat få flera frågor
kring den nya dataskyddsförordningen
(GDPR) som träder i kraft den 25 maj
2018. Projektet arbetar nu med att hantera organisatoriska aspekter samt ta
fram övergripande säkerhetskrav som
skall ställas mot Elmarknadshubben
för att omhänderta de krav som förordningen ställer.
Datainspektionen har gjort en läsvärd sammanfattning av förändringar
avseende dataskyddsförordningen:
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/nyheter-meddataskyddsforordningen.

Löpande information om
Elmarknadshubben
Informationsbreven från oss summerar det viktigaste inom projektet
och kommer successivt att bli allt mer
detaljerade 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

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

