
Europeiska förordningar om drift 

av elnät 

2018-03-13 

Katarina Yuen 



Nationell lagstiftning  

-vilka lagar är centrala för elsystemet? 

> Ellagen 

> Elberedskapslagen 

> Elsäkerhetslagen 

> Säkerhetskyddsslagen 

> Elmarknadslagen 

> ... 



Från EU – direktiv eller förordning? 

Direktiv 

• Implementeras i 
nationell lagstiftning 

• Exempel: Direktiv 
om EMF i 
arbetsmiljö  AFS 
2016:3 

Förordning 

• Gäller direkt i 
medlemsstater 

• Exempel ? 



Tredje inre marknadspaketet? 

> Harmoniserade spelregler ger bättre förutsättningar för en 

gemensam marknad. 

> Flera viktiga direktiv och förordningar är på plats tex 

> Direktiv 2009/72/EC om regler för inre marknad – definitioner! 

> Förordning 714/2009/EC om tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel  - ger 

bla EntsoE uppgifter 



Åtta nya EU-förordningar i vårt lagrum! 

CACM 

Capacity 
Allocation and 
Congestion 
Management 

2015/1222 

FCA 

EB SO 

ER RfG 

HVDC DCC 

Forward Capacity 
Allocation 

2016/1719 

Electricity 
Balancing 

2017/2195 

System Operation 

2017/1485 

Emergency and 
Restoration 

2017/2196 

Requirements for 
Generators 

2016/631 

Demand 
Connection Code 

2016/1388 

High Voltage DC 
Connection Code 

2016/1447 

Guidelines  

Riktlinjer 

”GL” 

Network codes 

Nätföreskrifter 

”NC” 



SO* 

eller  

Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 
augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av 
elöverföringssytem 

*SO kommer från System Operation 



Några datum i SO 

SO antogs den 2 augusti 2017 

...publicerades den 25 augusti 2017 

...och trädde i kraft den 14 september 2017 

Om inget annat sägs gäller den direkt (dvs. 14 september), men 

många delar har andra tidshorisonter. Bland annat: 

14 mars 2018: Förslag lämnas till Ei rörande datautbyte, 

nätmodeller och en kostnads-nyttoanalys för vissa typer av FCR-D 

14 september 2018: Förslag lämnas till Ei rörande metoder för 

säkerhetsanalys och bestämning av relevanta tillgångar, driftavtal 

och prekvalificering för frekvensreserver 

14 mars 2019: Datautbyte, utbildning/operatörscertifiering och 

kontinuitetsplan ska vara enligt SO. 



Tre huvuddelar i SO 

Driftsäkerhet 

Frekvensreg-
lering och 
reserver 

Driftplanering 



Driftsäkerhet  

Operational Security 

Hur mår systemet? Hur tar vi ”tempen”? 

• Definitioner av systemdrifttillstånd 

Vad är grundläggande för att systemet ska må bra?  

• Kompetent personal 

• Tillgång till relevanta data 

• Koll på påfrestande händelser 

• Avhjälpande åtgärder 

 

 

 

Driftsäkerhet 

Frekvensreg-
lering och 
reserver 

Driftplanering 



System states - systemdrifttillstånd  
(A18 i SO) 

Normal 
state 

 System-
parametrar 

bra 

Reserver 
finns, klarar 

N-1 

Alert state 

System-
parametrar 

bra  

Reserver 
begränsade, 

något fel 
klaras inte 

Emergency 
state 

Någon 
system-

parameter 
utanför 
gräns 

Aktiverat 
Defence 

plan 

Verktyg nere 

Blackout 
state 

Minst 50% 
av 

förbrukning 
frånkopplad 

Spännings-
löst i 3 min 

Restoration 
state 

Har varit i 
Blackout 

state 

Aktiverat 
Restoration 

plan 

Dessa hanteras i ER 

Driftsäkerhet 

Frekvensreg-
lering och 
reserver 

Driftplanering 



Driftplanering 

Operational planning 

Aktörer i kraftsystemet påverkar varandra.  

• Hur planerar vi så att det finns förutsättningar för säker 

systemdrift? 

• Vilka komponenter och aktörer i systemet påverkar mest? 

• Vilka verktyg och nätmodeller behövs för att göra rätt 

analyser? 

• Hur synkar vi oss med andra aktörer? 

 

 

Driftsäkerhet 

Frekvensreg-
lering och 
reserver 

Driftplanering 



Lastfrekvensreglering och reserver 
Load-Frequency control and reserves 

Hur håller vi 50 Hz?  

• Hur ska frekvensreserver utformas? 

• Vad behöver vi komma överens om med de närmaste 

grannarna? 

Driftsäkerhet 

Frekvensreg-
lering och 
reserver 

Driftplanering 



Samråd och samordning 

- exempel datautbyte 

> Omfattningen ges till stora delar av nätkoden och vissa 

metoder, men vissa detaljer och processer behöver sättas 

gemensamt. 

> Data indelas i tre huvudtyper 

> Strukturell 

> Realtidsdata 

> Planerad  

> 14 mars 2019 ska datautbyte vara enligt SO 



ER* 

eller 

Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 
november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för 
nödsituationer och återuppbyggnad avseende 
elektricitet 

*ER kommer från Emergency and Restoration 

 



Korta fakta om Emergency and 

Restoration (ER) 

> trädde i kraft den 18 dec 2017 

> syftar till att värna om driftsäkerhet, 

förhindra att en incident sprids eller 

förvärras, möjliggöra en effektiv och 

snabb återuppbyggnad 

> uppbyggt som ett kvalitetslednings-

system med grundläggande 

ingredienser och tydliga krav på 

regelbunden kontroll och uppföljning 

 

 



Defence plan - Systemskyddsplan 

> ska bestå av automatiska och manuella  mekanismer som reglerar 

spänning, frekvens och effekt 

> de manuella mekanismerna ska aktiveras när systemet är i 

nöddrifttillstånd(emergency) eller så krävs enligt driftsäkerhetsanalysen 

> ska vara framtagen senast den 18 december 2018 och alla 

mekanismer implementerade 18 december 2019*  

> översyn åtminstone vart 5 år 

> korrekt funktion avseende utrustning och förmåga testas enligt en 

framtagen provningsplan  

* Undantag automatiskt förbrukningsfrånkoppling (AFK)  



Restoration plan - Återuppbyggnadsplan 

> omfattar förfarande för förnyad spänningssättning, hantering av 

frekvensavvikelse, återsynkronisering 

> ska vara framtagen senast den 18 december 2018 och ev. 

åtgärder i överföringssystemet implementerade 18 december 

2019 

> översyn åtminstone vart 5 år för att bedöma effektivitet 

> projekt Starta Sverige täcker delar av detta 

 



Regler för tillfälligt avbrytande av 

marknadsaktiviteter 

> Ska vara framtagna senast 18 december 2018 

> Exempel på marknadsaktiviteter som får avbrytas (anbud om 

balanskapacitet och balansenergi, tillhandahållande av 

kapacitet mellan elområden för kapacitetstilldelning)   

> Marknadsaktiviter får avbrytas vid ”blackout”, om de bedöms 

förvärra situationen 

 



Provningsplan 

> Ska vara framtagen senast den 18 december 2019 

> Regelbunden test av utrustning och resurser som är relevanta 

för systemskyddsplan och återuppbyggnadsplan. 



Samråd och samordning 

- några exempel 

> AFK 

> 18 december 2022 

> Översyn just nu inom Norden angående frekvenser och omfattning 

> Starta Sverige, strategi med trafikljus 

> Del av återuppbyggnadsplan 

> Vissa kontrollrum berörs 



Tack för uppmärksamheten 

katarina.yuen@svk.se 


