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Syfte 

• Informera kring dagens 

balansering av Nordiska 

synkrona systemet

• Öka förståelse för varandras 

utmaningar 
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• Balanstjänstens uppdrag i kontrollrummet

• Balanstjänstens rutiner 

• Utmaningar i driftskede

• Hantering av flaskhalsar 

• Nytta och utmaningar med aFRR

• Summering

Innehåll
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Balanstjänstens uppdrag i kontrollrummet

Balanstjänsten ansvarar för att effektbalansen i 

kraftsystemet upprätthålls på kort sikt.

- Övervaka, planera och koordinera balansen mellan 

produktion och förbrukning av el

- Övervaka och säkerställa att flöden hålls inom gräns

- Säkerställa att reserver finns att tillgå

Gemensamt Nordiskt ansvar för balansering av 

synkrona systemet



Balanstjänstens kommunikationsvägar 



50,00 Hz

• Beslut kring strategi 
tillsammans med Statnett med 
hänsyn till Fingrid, ENDK. 
Meddela kommande timmes 
regler-pris

• informera balansansvariga och 
aktivera mFFR

I samtal med Statnett
utvärdera om eventuella 
justering av mFRR och aFRR
behövs.

• Informera Fingrid, ENDK och 
meddela nytt regler-pris

• Informera balansansvariga 
och aktivera mFFR

I samtal med Statnett
utvärdera om att eventuella 
ytterligare justering av mFRR
behövs.

En strategi läggs upp för 
kommande timme med hänsyn 
till:
• HVDC-planer
• Produktion/förbrukning
• Vindkraftsprognoser
• Eventuella kvartsaffärer  
• Flaskhalsar/begränsningar
• Tillgänglig mFFR
• aFRR status och 

tillgänglighet
• Tidsavvikelse 

Planera 

nästa 

timme

Fatta 

beslut

Utvärdera 

beslut

Eventuella 

justeringar

Utvärdera 

och 

justera



Utmaningar i driftskedet • Problematik vid timskarvar

• Stora förändringar i produktion 

• Ökat antal HVDC har lett till ökad import/export 

som leder till ökat flöde genom våra snitt 

• In/ut – ramping skapar frekvensavvikelser 

• Prognosavvikelser 

• Osäkerhet i vindkraftprognoser

• Osäkerhet i förbrukningsprognoser

• 1-tim avräkning

• Hantera avvikelser i realtid under timmen

• Energi mot effekt  

• Reglerpriset återspeglar inte hela bilden 



Utmaningar på timskiftet

Morgontimmar



Utmaningar på timskiftet
Kvällstimmar



Hantering av flaskhalsar 

Balanstjänstens uppgift: övervaka och hålla överföringar 

inom gränser huvudsakligen på följande förbindelser: 

Hantering av nätproblem / överlaster 

prioriteras i första hand 

Västkustsnittet SE3

Öresund DK2 – SE4

Snitt 4 SE3 – SE4

Hasle NO1 – SE3

Snitt 2 SE2 – SE3

RAC SE1 – FI



Hantering av flaskhalsar: FI  

Om överföringen i RAC SE1 => FI går över 

gränsen:

• Fingrid reglerar upp 

• Fenno Skan brukar ha full export 

• Om möjlighet finns görs en omfördelning av 

kraftflödet 



Hantering av flaskhalsar: NO 

Hasle NO1 SE3 

Om överföringen från NO1 till SE3 går över 

gränsen:

• SE3 och resten reglerar upp eller södra NO 

reglerar ner



Hantering av flaskhalsar: NO 

Hasle SE3 NO1

Om överföringen från SE3 till NO1 går över 

gränsen:

• SE3 reglerar ner eller NO1 reglerar upp



Hantering av flaskhalsar: SE 

Snitt 4

Om överföringen från SE3 till SE4 går över gränsen:

• SE4 + DK2 + DK1 reglerar upp

Om detta påverkar frekvensen regleras det ner i resten 

av synkrona systemet. 



Hantering av flaskhalsar: SE 

Snitt 2

Om överföringen från SE2 till SE3 går över gränsen:

• NO1 + NO2 + NO5 + SE3 + SE4 + FI + DK2 + DK1 

reglerar upp

• Om detta påverkar frekvensen regleras det ner

i resten av synkrona systemet. 



Hantering av flaskhalsar: SE

Västkustsnitt = ett internt nätproblem som kan 

uppstå vid för stora flöden norrut på västkusten.

Orsaker:

• Produktionsavvikelser som påverkar Hasle

och Öresund

• Avvikelser i ökad vindkraftsproduktion i söder

• Avvikelser i minskad förbrukning i söder

DK1 + DK2 + SE4 reglerar ner och/eller NO1 + 

NO2 + NO5 reglerar upp

Specialregleringar 



Nytta med aFRR

• Situationer där utstyrd 

aFRR möter av- eller 

pålastningstimmar 

• Vi har idag tillgång till aFRR under de 

tuffaste timmarna på dygnet

• Hantering av nätproblem/begränsningar 

prioriteras i första hand 

• Återställa aFRR vid tillfälle



Hantering av flaskhalsar: Summering 

Synkrona systemet ligger sällan i balans 

Flaskhalsar inträffar ofta samtidigt

Ojämn spridning av reglermöjligheterna

2. Frekvensen

3. aFRR

4. Tidsavvikelse

1. Driftsäkerheten

Prioriteringen av åtgärder:
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