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Övergripande syfte

Projektets leveranser nivå ska stötta och effektivisera arbetssätt vid 

införande av stödtjänster för att kunna förkvalificera 5-10 stycken 

enheter under 2020. 

Leveranserna ska säkerställa att vi kan genomföra och 

implementera beslutade analysresultat, samt minimera antalet 

förändringar i förvaltning för att få en framtida robusthet och 

effektivisering i återupprepningsmöjligheter då fler revideringar av 

systemtjänster är att vänta i framtiden.  



Bakgrund

Svenska kraftnät behöver utveckla en standardiserad 

arbetsprocess samt utvecklings- och förvaltningsmetodik för 

införande och uppdatering av stödtjänster på nationell nivå som är 

väl synkroniserade med övriga nordiska TSO:er. 

Svenska kraftnät ser att det är en absolut förutsättning för att det 

strategiska systemansvaret ska fungera så att analyserade och 

beslutade lösningar för att säkerställa systemets stabilitet kan 

implementeras och förvaltas i organisationen på ett strukturerat 

sätt. 



Vad vill vi åstadkomma med PoPS?

> Standardiserad metodik för stödtjänster för frekvensreglering
Utveckla arbetsprocess samt utvecklings- och förvaltningsmetodik för 

införande och uppdatering

> Utvärdera befintliga tekniska utredningsalternativ
Utvärdering utifrån genomförbarhets- och nyttovärderingsperspektiv

> Genomföra pilot
Förståelse för, och förmåga att gå från utredningsalternativ till 

implementation

> Gemensamt nordiskt förslag som är synkroniserat med övriga 

nordiska TSOér via det övergripande nordiska projektet.



PoPS övergripande plan

> Förstudie: Genomförd

> Projektplanering: Mars-maj 2019

> Genomförande steg 2: Maj-Augusti 2019

> Genomförande steg 3: September-Mars 2019

> Analys och projektavslut: Mars-Juni 2020



Förutsättningar för effektivt 

referensgruppsarbete

En aktör som deltar i referensgruppen behöver

> delta aktivt och bidra med sin kunskap

> vara transparent med de utmaningar hen ser både från sin 

verksamhets perspektiv och ur ett systemperspektiv

> samverka för att nå systembehoven/systemkraven

All information gällande referensgruppsarbetet diarieförs för att öka 

spårbarhet och transparens.



Referensgruppens funktion

Bidra i arbetet kring kraven och säkerställa att de är genomförbara 

genom att

> agera testgrupp

Bidra praktiskt i pilotarbetet och i att arbeta i den framtagna 

processen och framtaget arbetssätt

> agera bollplank

> bidra med ett aktörsperspektiv.



Referensgrupp

> Intresseanmälan till referensgrupp: Pågår sista anmälningsdag 

7 juni 2019

> Beslut om referensgrupp: Före midsommar 2019 (medlemmar 

utses av Svenska kraftnät)

> Referensgruppsmöte 1: Höst-vinter 2019

> Mer information: Efter sommaren



Kontakt och information

Projektledare Malin Wester

E-post: malin.wester@svk.se
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