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Driftläget sommaren 2020

> Allmänt (2020)

> Pandemiåtgärder

> Nät- och produktionsförändringar 

> Åtgärder sommaren 2020

> Spänningar, frekvens och elmarknad

> Projekt och störningar



Pandemiåtgärder

> Driftåtgärder i samband med fara om allmän 

smittspridning i Sverige

> Besöksförbud, uppdelning i arbetslag, 

temperaturmätning vid pågående skift och arbete 

hemifrån för att minska sociala kontaktytor bl.a.



Nät- och produktionsförändringar 

> Ombyggnationer sommaren 2020

> Skogssäter (ny station) 

> Midskog (ny station) -> Pågående hösten 2020

> Hedenlunda (ny station)



Nät- och produktionsförändringar 

> Vindkraft under 2020

> 9061 MW -> 10826 MW (+ 1763 MW)

> Kärnkraft under 2020

> Ringhals 2 stängdes 2020-01-01

> Ringhals 1 stängs 2020-12-31



Åtgärder sommaren 2020

> Perioden 1 juni – 31 sept

> Förlängda revisioner p.g.a. 

marknadsskäl eller 

pandemiåtgärder

> Uppskattat underskott på 

1700 MW (normalvinter)
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Åtgärder sommaren 2020

> Förväntad hög belastning i snitt 2 och snitt 4 pga:

> Dels mindre produktion i SE3

> Dels ombyggnation i Skogssäter

> Dels ombyggnation i Hedenlunda

> = Utmanade att exportera till bl.a. DK1 och DK2



Åtgärder sommaren 2020

> Behov av förebyggande åtgärder

> Spänningsstabilitet och spänningshållning

> Ökad kortslutningseffekt

> Ökad förmåga att hantera N-1 fel



Åtgärder sommaren 2020

> Avtal om tillgänglighet för R1 (spänningsstabilitet)

> Avtal om tillgänglighet för Ryaverket (ca 170 MW)

> Avtal om tillgänglighet för Karlshamnsverket (ca 330 MW)

> Samverkan kring spänningsstrategier

> Omplanering av HVDC revisioner (Baltic och NordBalt)



Åtgärder sommaren 2020

> Kapacitetsprognoser för sommaren, snävare normalintervall



Utfall sommaren 2020

> Avtal med R1 + försenad R3 

gav liknande utgångsläge

> Fler bortfall i slutet på juni och 

i mitten på augusti

> Som lägst 2,5 block i drift 
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Utfall sommaren 2020

> Mindre belastning i nätet tack:

> Marknaden gav import från DK1, DK2 och DE dagtid

> Möjligt med högre kapacitet i Hasle och snitt 2

> Möjligt med export DK1 och DK2 nattetid 

> God vattentillgång gav ofta fulla snitt 24 h/dygn

> … ibland hög belastning i normaldrift vid höga temperaturer (ca 30°C)



Utfall sommaren 2020

> Generellt högre kapacitet än prognos

Lågt snitt 2 i juni/juli pga varmt 

väder + Forsmark störningar

Lågt snitt 4 i augusti pga varmt 

väder + Ringhals störningar



Utfall sommaren 2020

> Generellt nettoexport söder om snitt 2

Nettoimport som mest ca 1 500 

MW (25 juni)

Nettoimport som mest ca 1 000 

MW i augusti
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Spänningar, frekvens och elmarknad

> Lite om spänningar

> Lite om frekvens

> Lite om elpriser



Lite om spänningar

> Spänningsreglering har diskuterats tidigare

> Sammanfattning:

> Spänningar mot eller över tillåten maxgräns

> Bortfall av enstaka reaktorer gör läget mer kritiskt

> Frånkoppling av stamnätsledningar har skett



Ännu lite mer om spänningar

> Behov av strukturerade uppföljningsmöten inför vinter- respektive sommarperiod

> Genomgång av möjliga förberedande åtgärder och operativa åtgärder (bra erfarenheter från i år!)

> Fortsatt investeringsbehov för att åtgärda reaktivt underskott

> Ökad förmåga att hantera långvarig N-1 störning och mer robust avbrottsnät (bl.a. SVS och SVL)

> Ökade incitament och uppföljning kring nollutbyte i anslutningspunkt



Lite om frekvens

> Inom målet för frekvenskvalité (slutet på augsuti)

> Höga och konstanta flöden i nätet 

(vattenkraft kör både dag/nattetid tack vare goda 

magasinnivåer)

> Också relativt hög rotationsenergi (>130 GWs)

> Upphandlad FFR och ibland tillgodoräkna EPC ingrepp



Lite om elpriser

> Mild vinter 2019/2020 och låga 

elpriser under första halvan av 2020



Lite mer om elpriser

> Mild vinter 2019/2020 och låga 

elpriser under första halvan av 2020

> Högre priser i augusti under avbrott-

och revisionstider



Ännu lite mer om elpriser

> Mild vinter 2019/2020 och låga 

elpriser under första halvan av 2020

> Högre priser i augusti under avbrott-

och revisionstider

> Uppemot 2 kr/kWh 15 september



Slutligen om elpriser

> Låga genomsnittliga priser
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Avbrott och störningar

> Avslutade projekt 2020

> Kommande projekt 2021

> Störningar och incidenter



Avslutade projekt 2020 

> Ombyggnationer hittills 2020

> Trolltjärn

> Midskog -> Pågående hösten 2020

> Stöde (seriekondensator)

> Hedenlunda

> Döshult + kabelprojekt (Örsundskablarna)



Kommande projekt 2021

> Ombyggnationer hittills 2020

Ritsem (stationsförnyelse)

Norrtjärn (Ny station på snitt 1 ledning) Vindkraftanslutning

Storfinnforsen-Midskog (ledningsförnyelse del 1) 

Storfinnforsen-Långbjörn  (ny 400 kV ledning)

Olingan (ny station på snitt 2 ledning) Vindkraftanslutning

Torpberget (ny station på snitt 2 ledning) Vindkraftanslutning

Skogssäter (stationsförnyelse)

Hurva – Sege (ledningsförnyelse)



Störningar / händelser

> Söderåsen X2 (juni/juli)



Störningar / händelser

> Söderåsen X2

> Olden-Stensjön-Järpströmmen (25 juni)

(åska orsakar ca 10 MWh ILE)

Källa: smhi



Störningar / händelser

> Söderåsen X2 (juni/juli)

> Olden-Stensjön-Järpströmmen (25 juni)

> Ringhals 1 (13 augusti)



Störningar / händelser

> Söderåsen X2 (juni/juli)

> Olden-Stensjön-Järpströmmen (25 juni)

> Ringhals 1 (13 augusti)

> NordLink (10 september)
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Flöden och kapaciteter

> Interna snitt

> Externa snitt

> Priser och regler volymer



SE1>S2

> Begränsningar för projekt Trolltjärn

> Varierande flöden (ibland snittflöde)



SE2>SE3

> Begränsningar för projekt Midskog och 

Skogssäter (jmf skaplig kapacitet)

> Påverkas bl.a. av 

omgivningstemperaturer och 

kärnkraftsrevisioner



SE3>SE4

> Begränsat för projekt Hedenlunda

> Påverkas bl.a. av 

omgivningstemperaturer och 

kärnkraftsrevisioner
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Flöden och kapaciteter

> Interna snitt

> Externa snitt

> Priser och regler volymer



SE1>FI

> Export till Finland

> Begränsningar för bl.a. projekt Trolltjärn 

och Harsprånget

> Också behov av 

berörringspänningsmätningar



SE3>F1

> Export till Finland (men mer varierande 

och ibland import)

> Begränsat för projekt Hedenlunda



SE1>NO4

> Begränsat för projekt Ritsem och 

Harsprånget

> Också behov av 

berörringspänningsmätningar



SE2>NO4

> Begränsat för projekt Ritsem

> Fall med radiell koppling mot Norge

> Behov av effektivare hantering och 

marknadslösningar (t.ex. buda in i rätt 

budområde)



SE2>NO3

> Begränsat för projekt Midskog

> Fall med radiell koppling mot Norge

> Behov av effektivare hantering och 

marknadslösningar (t.ex. buda in i rätt 

budområde)



SE3>NO1

> Begränsat för projekt Skogssäter

> Kapaciteten varierar med tillgänglig 

Hasle PFK

> Förstärkning sker i november/december



SE3>DK1

> Begränsat för projekt Skogssäter 

och/eller KontiSkan revisioner

> Kapaciteten varierar med tillgänglig 

Hasle PFK



SE4>DK2

> Begränsat projekt Själlandskablarna

> Export till Själland (samtidiga revisoner i 

Danmark och kabelfel på Kontek)

> Hög andel uppregleringsvolym söder om 

snitt 4 finns på Själland



SE4>PL

> Begränsat av polska avbrott/behov



SE4>DE

> Begränsat framförallt av tyska behov 

(sol- och vindprognoser)

> Import bl.a. juni och augusti (annars 

export)



SE4>LT

> Begränsat pga kabelfel i juni

> Emellanåt importflöden (annars export)

> Viktig för spänningsreglering i sydöstra 

Sverige
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Flöden och kapaciteter

> Interna snitt

> Externa snitt

> Priser och regler volymer





Reglerad volym och reglerkraftpriser
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Utblick hösten 2020

> Skogssäter + PFK i Hasle

> SVS i Stenkullen

> Kapacitet Skåne

> Status SVL



Övrigt: Skogssäter + Hasle PFK

> Ökat sydgående flöde på västkusten kan ge 

överlast efter fel under ombyggnation Skogssäter



Övrigt: Skogssäter + Hasle PFK

> Ökat sydgående flöde på västkusten kan ge 

överlast efter fel under ombyggnation Skogssäter

> Åtgärder:

> PFK i Hasle (ca 0-1200 MW) och EPC på KontiSkan



Övrigt: Skogssäter + Hasle PFK

> Ökat sydgående flöde på västkusten kan ge 

överlast efter fel under ombyggnation Skogssäter

> Åtgärder:

> PFK i Hasle (ca 0-1200 MW) och EPC på KontiSkan

> Förbikoppling seriekondensatorer



Övrigt: Skogssäter + Hasle PFK

> Ökat sydgående flöde på västkusten kan ge 

överlast efter fel under ombyggnation Skogssäter

> Åtgärder:

> PFK i Hasle (ca 0-1200 MW) och EPC på KontiSkan

> Förbikoppling seriekondensatorer

> Start av gasturbiner (uppreglering söder om snitt 4)



Övrigt: SVS i Stenkullen

> SVS installeras i Stenkullen (hösten)

> Bidrar med spänningsreglering i 

sydvästra Sverige

> Tillsammans med i installation av 

shuntkondensator i bl.a. Borgvik, 

Strömma, Skogssäter (klart 2021)



Övrigt: Kapacitet Skåne

> Öka utnyttjandegraden av befintlig 

flaskhalsar

> Ett nätvärn som kopplar ifrån Baltic Cable

> E.ON etablerar dubbel anslutning i 

Barsebäck och Söderåsen

> Mätning av dynamisk ledningskapacitet



Övrigt: Status SVL

> Skarvbytet klart (mer än 600 skarvar)

> Genomför tester och Statcom-drift

> Trial & Operation 1 – 31 oktober
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Ny FFR-marknad

> Allmänt

> Utfall 2020

> Framtid 2021



FFR 2020, ny stödtjänst

> Fast Frequency Reserve

> Nordiskt estimerad maxbehov: 

300 MW

> Svenska kraftnäts del: 

72 MW

Får som 

lägst vara 

49,0 Hz



FFR 2020, allmän information

> Period: Juni – September, option att 

förlänga till April 2021

> Upphandlat av Svk: 70 MW från 5 

anläggningar

> Avrop sker 2 gånger i veckan baserat på 

prognos

> Aktiveringstid: 0,7 – 2,0 sekunder (100% 

aktivering)

> Aktiveras vid frekvens: 49,7, 49,6 eller 

49,5 Hz beroende på aktiveringstid.

> Uthållighet: Minst 5 sekunder eller minst 

30 sekunder.



FFR 2020, utfall

> Behov av FFR i Sverige

Största prognosticerade behov: 67 MW

Största faktiska behov: ca 25 MW

Största avrop: 43,2 MW

> Överskott ca 1100 timmar och underskott 

ca 11-14 timmar

> Endast en aktivering 2020-06-04



FFR 2020, framtid

• Perioden förlängs på samma sätt från 

oktober 2020 – april 2021

• Diskussioner av tekniska krav pågår på 

nordisk nivå

• Svenska kraftnät ser över möjligheterna 

att övergå till D-1 avrop 
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Sammanfattning

> Utmanande men hanterbart driftläge

> Förebyggande åtgärder har bidragit till ökad driftsäkerhet

> Flera pågående projekt och nätförstärkningar

> Ökad sannolikhet för varierande flöden och marginalpriser



Driftläget sommaren 2020

Tack för att ni lyssnat


