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Multi NEMO Polen-SE

Ediel- och avräkningskonferens (9-10/10)

Aktörsmöte Nordisk balanseringsmodell (NMB)

Svenska kraftnät Elmarknadsråd 

Månadsvis TIM avskaffas (avräkning)

1/1
Möjligt med elektroniska avrop RKM

HUBB informationsmöte

Go alive XBID 2.0 

EISEC konferens (RSC and market cooperation)

15/2

Coordinet Workshop Stockholm

Multi NEMO baltisk

CACM Nordic CCM ändrat förslag till NRAer

Aktivitet

NUCS go alive

14/3

1/1

14/2

1/1

Aktörsmöte balansmarknad

HUBB webinar

Multi NEMO nordisk

aFRR kapacitetsmarknad go alive

Införande av rörligt förlustelpris (tariff)
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Figurförklaring

Längre tidsintervall/process

Specifikt datum

Ännu ej fastställt datum

Färgförklaring
Nationellt

Nordiskt 

Europeiskt

XBID/NEMO



Mediagranskningen – händelser och vidtagna 
åtgärder



Mediagranskningen

> December; DN begär ut material från Svk

> Januari-februari; artiklar publicerade löpande på DN 

> 28 januari - JO begär in uppgifter från Svenska kraftnät

> 31 januari - (M) KU-anmäler Löfven och Baylan.



Artiklarnas innehåll

> Konsultavrop * 2 

> Tidpunkt för kommunikation av tariffen 2019

> Radering av mail

> Säkerhetsklassning av personal 

> Säkerhetsprövning och inpassering

> Konsulters tillgång till styrsystem



Åtgärder Svk och regeringen

> En anpassad krisledning aktiverades med fokus på utlämning av material samt kommunikation

> HR-chefen arbetsbefriad under utredningens gång

> Svk har begärt tillsyn av Svks tillsynsmyndighet Säkerhetspolisen

> Externa utredningar gällande konsultavropen, radering av mail samt Svks upphandlingsprocess för konsulter 

pågår

> Regeringen beslutar om att Ulla Sandborgh blir entledigad från sin tjänst på Svk. Vikarierande GD 

tillförordnas (7/2)

> Lotta Medelius-Bredhe



Frågor?



Fifty status 

Anna Jäderström, tf enhetschef Balansmarknad



Förseningar i utvecklingen av IT-lösningar för balansering

> Försening av nästa version av Fifty 

> Planerad go-live 13 mars, nu försenas go-live minst en månad (Q2 2019). 

> Försenar möjligheten för förbrukning att delta på FCR-marknaden 

> Orsaker till förseningen 

> Alltid en osäkerhet kring planerna för IT-utveckling

> Upptäckt kvalitetsbrister. Utredning pågår. Mer info kommer de närmaste dagarna. 

Nytt go-live datum presenteras 
senast 4 veckor i förväg!



NUCS statusuppdatering

Linn Fröström, linn.frostrom@svk.se



NUCS go-live

> Estimerat till Q2 2019

> Information om registrering kommer att kommuniceras innan go-live 



Statusuppdatering nätkoder

Elmarknadsrådet 2019-02-14



Agenda

> Statusuppdatering marknadskoderna

> FCA – Forward Capacity Allocation

> CACM – Capacity Allocation and Congestion Management

> EB – Electricity Balancing



FCA
Idag

Tidslinjen är förskjuten vad det gäller CCR Baltic och CCR Hansa men gäller för CCR Nordic, 
se nästa slide för uppdaterade tider.



Status och pågående arbete
Europeiskt

 Metod för last- och produktionsdata (GLDPM-v2): Godkänd av alla NRA:er.

 Begäran om omarbetat förslag för fördelning av congestion income, omarbetat förslag 
klar mitten av december 2019. Innebär att metoden för kostnadsdelning för att 
säkerställa firmness skjuts på framtiden.

CCR Norden
 Kapacitetsberäkningsmetoden (CCM): Deadline 16 januari 2019. Metoden är inlämnad. 

CCR Hansa
 Kapacitetsberäkningsmetoden (CCM): Deadline 16 juni 2019. Arbetet pågår.

CCR Baltic
 Kapacitetsberäkningsmetoden (CCM): Deadline 17 juli 2019. Arbetet ej startat.

Nationellt
 Följande gränsförbindelser är beviljade undantag från långsiktiga 

transmissionsrättigheter (DK1-SE3, DK2-SE4, SE3-FI, SE1-FI, SE4-PL).



Pågående konsultationer

Regionalt
 Inga konsultationer är ute, CCM för CCR Hansa väntas ges ut för konsultation 

under april 2019.



CACM
Idag



Status och pågående arbete
Europeiskt

 Beslut av ACER om prissättning på ID kapacitet 
 Schedule exchange methodology metoden skickad till Ei i november
 Revidering av indelning i kapacitetsberäkningsregioner nu hos ACER – pågående konsultation

Regionalt
 Fortsatt arbete med att förbereda för flera NEMOs i ett elområde
 Omarbetat förslag på koordinerad mothandel och omdirigering 

 CCR Norden reviderat förslag - godkänd
 CCR Hansa reviderat förslag skickad till Ei i december
 CCR Baltic reviderat förslag - godkänd

 Omarbetat förslag på kostnadsfördelning för koordinerad mothandel och omdirigering inlämnat 
till Ei i november
 CCR Norden reviderat förslag - godkänd
 CCR Hansa reviderat förslag skickas till Ei i december
 CCR Baltic – de tre baltiska tillsynsmyndigheterna har på uppdrag av kommissionen enligt 

art 9.4 i CACM tagit fram ett metodförslag
 Kapacitetsberäkningsmetod för CCR Baltic - godkänd
 Kapacitetsberäkningsmetod för CCR Hansa – godkänd
 Kapacitetsberäkningsmetod för CCR Nordic -Omarbetning pågår för att hantera dynamiska 

simuleringar



EB

https://electricity.network-codes.eu/network_codes/eb/

Idag



Status och pågående arbete
I samband med 1 år efter EIF av EB GL har det på europeisk nivå 
utarbetats sex metodförslag som nu är överlämnade till 
tillsynsmyndigheterna:

> genomföranderam för en europeisk plattform för utbyte av balansenergi från 
mFRR 20(1)

> genomföranderam för en europeisk plattform för utbyte av balansenergi från 
aFRR 21(1)

> klassificeringsmetod för aktiveringsändamål för bud på balansenergi 29(3)

> prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden TSO-TSO 
settlement 30(1)(3)

> regler för avräkning mellan systemansvariga för överföringssystem för det 
avsiktliga energiutbytet 50(1)

> harmoniseringen av de viktigaste särdragen för avräkning av obalanser 52(2)



Status och pågående arbete
Gemensamt arbetar de nordiska systemoperatörerna med flera nyckelfrågor inom 
EB GL för att säkerställa en bra utveckling av det nordiska systemet. Vi arbetar med 
att etablera en nordisk marknad för FRR – kapacitet, där delar är:

> reservation av transmissionskapacitet för utbyte av aFRR

> reservation av transmissionskapacitet för utbyte av mFRR

Vi arbetar med en rad projekt för att övergå till (m)ACE reglering som berör 
energimarknaderna. Däribland:

> beräkning av ACE 

> Dimensionering av reservkapacitet i form av FRR

> Nordisk aktiveringsmarknad för FRR i linje med Europeiska marknaderna 
(Picasso och Mari)

Vi arbetar även med finansiell avräkning av oavsiktligt energiutbyte inom 
synkronområdet



Möta nya kapacitetsbehov

2019-02-14

Kristina Bredin



Fokus 2019 (fokusera allas energi) 

Målhus Strategisk 
karta (1-5 år)

Möjliggörare



Ledande för en hållbar och säker elförsörjning

Kraftsystemet
förändras

Urbanisering och
ny industri

Förväntningar

Intresse-
konflikter

Åldrande 
nät

Kapacitetsbrist



Utmaningar för stamnätet idag

> Åldern på stamnätet

> Sverige har ett av Europas äldsta stamnät

> För att upprätthålla driftsäkerhet och elsäkerhet krävs omfattande 

förnyelser

Åldrande nät



Ökad andel anslutningar inom produktion och förbrukning 
utmanar kapaciteten

Befolkningsökning
Förnyelsebar
produktion

Elekrificierad
transportsektor

Ny energi-intensiv 
industri

Kapacitetsbrist



Intressekonflikter och utmaningar avseende framkomlighet

> Magnetfält och bebyggelse, täta boendemiljöer och förtätningar

> Detaljplanelagda områden

> Riksintressen, stoppområden, natur- och kulturvärden, turism och 

friluftsliv

> Närhet till flygplatser

> Passage av väg, järnväg och tunnelbana

> Vattendrag, sjöar och våtmarker

> Tekniska installationer i mark, markens beskaffenhet och berg

> Militärt övningsområde

Intressekonflikter



Förbättringsområden

IntressekonflikterÅldrande nät Kapacitetsbrist

Driva teknisk 
innovation

Öka 
tillgänglighet 
i befintligt nät

Utveckla 
marknads-
mässiga 
lösningar

Förbättra 
kundrelations
hanteringen

Effektivisera 
interna 
förvaltnings-
och 
investeringsp
rocesserna

Utmaningar:

Förbättringsområden:

Tvärfunktionella 
uppdragsförslag: Förbättra 

kundrelationshanteringen
Färdigställa och implementera 
nätutvecklingsprocessen



Nätutvecklingsprocessen

Färdigställa och implementera 
nätutvecklingsprocessen



Västra 
Götalandsregionen

Region 
Sörmland Lst Uppsala

Stockholms 
Stad

Lst
Stockholm

Västerås 
Stad/Mälarenergi

Östersunds 
kommun

Jämtkraft

E.On

Vattenfall

Skellefteåkraft

Stockholm 
Exergi

Ellevio

ABB

Business 
Sweden

Region 
Sörmland

Svensk 
Vindenergi

Enskilda 
vindkraftsaktörer

Energimarknads-
inspektionen

Energimyndig-
heten

Trafikverket

Förbättra 
kundrelationshanteringen



Kapacitet på stamnätet
Nuläge och framåtblick – södra Sverige

Elmarknadsrådet

14 februari 2019

Martin Ranlöf
Nätutveckling
Områdesansvarig Syd

martin.ranlof@svk.se
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Anslutning och nyttjande av stamnätet - utredningsområden

Vad betyder egentligen elbrist?

Nätkapacitet och nätkapacitet

Aktuellt läge område för område i Syd 

Lite om vikten av bra prognoser och långsiktig planering

och hur vi kan effektivisera samverkan mellan stam- och regionnätsägare i 

kapacitetsfrågan.

Innehåll

2



Nord

Mitt

Syd

Tobias Edfast

Mattias 
Jonsson

Martin Ranlöf

Utredningsområden
Hos vem hamnar man om man ansöker om utökad kapacitetstilldelning?

Elisabet Norgren
Enhetschef Nätutveckling



”Elbrist”

Effekttillräcklighet Nätkapacitet

Systemansvarsrollen Nätägarrollen

Risk för överbelastade 
anläggningar

Risk för att balans mellan 
produktion och förbrukning inte 

kan upprätthållas

Kapa effekttoppar nationellt 

Roll?

Vad?

Hur? Kapa effektuttag regionalt

?



Nätkapacitet och nätkapacitet
Överföringskapacitet och regional uttagskapacitet

Snitt 4

SE4

Idealet
utifrån ett 

marknadsperspektiv



Nätkapacitet och nätkapacitet
Överföringskapacitet och regional uttagskapacitet

Verkligheten

Snitt 4

Hosting
capacity

Västra Götaland

Hosting
capacity

Östergötland/Närke

Hosting
capacity
Småland

Hosting
capacity
Skåne

Hosting
capacity
Halland



Läget område för område i Syd
Kapacitetsområe Östergötland / Närke

Tilldelad uttagskapacitet ca 1500 MW.
Höjning på 24% beviljad fram t.o.m. år 2024.

Snitt 4



Läget område för område i Syd
Kapacitetsområde Västra Götaland

Tilldelad uttagskapacitet ca 3700 MW.
Proaktiv utredning under 2019 för att 
bedöma möjligheter till ytterligare 
kapacitetstilldelning. 

Snitt 4



Läget område för område i Syd
Kapacitetsområde Halland

Tilldelad uttagskapacitet ca 800 MW.
Proaktiv utredning under 2019 för att 
bedöma möjligheter till ytterligare 
kapacitetstilldelning. 

Snitt 4



Läget område för område i Syd
Kapacitetsområde Småland

Tilldelad uttagskapacitet ca 1300 MW.
Proaktiv utredning under 2019 för att 
bedöma möjligheter till ytterligare 
kapacitetstilldelning. 

Snitt 4



Läget område för område i Syd
Kapacitetsområde Skåne

Tilldelad uttagskapacitet ca 1450 MW.
Nätutredning genomförd och på intern 
verksremiss. Preliminär ytterligare 
kapacitetstilldelning mellan 7-21%, i 
etapper och med vissa förbehåll.

Snitt 4



Snitt 4

SE4

SE3

Breared

Barsebäck

Ekhyddan

Nybro

Karlshamn

Arrie

Läget område för område i Syd
Planeringsosäkerheter – havsbaserad vindkraft



Om vikten av bra prognoser
Proaktivitet och samverkan

Kapacitetstrappa

 2035-40



Samverkan mellan systemdrift och marknad

Elmarknadsråd, 14 februari 



Sammanfattning 23 Januari

> Oskarshamn 3 löste  Oklart om det skulle försvinna 900 MW eller hela reaktorn (ytterligare 450 MW)

> Hög last 25 GW

> Flöden (ett urval)

> I princip maxflöde i snitt 2 och 4 

> Snitt kapaciteten över snitt 4 minskade till följd av bortfallet av Oskarshamn 3

> Full import från Norge

> Åtgärder

> Mothandel (köper ) mot Tyskland och BC för kommande dag, och Litauen

> Effektreserven den 24 januari från 05:00, till 19:00 i två timmars beredskap 

> Intradag stänger exportriktning från timme 22 förhindra att kraft som kom in såldes ut, SE3 - DK1, SE4 -DK2 och SE4 till Litauen



Samverkan specialregleringar mellan Norden/Jylland och 
Tyskland

> Energinet ska kunna hantera de utbyten som görs mellan Jylland-Tyskland, dock ska det nordiska behovet av reglerresurser 

gå före i situationer där det uppstår konkurrens om samma åtgärder.

> Separata utbyten mellan Svk och Energinet koordineras löpande mellan kontrollrummen så att vi utnyttjar resurserna på 

bästa möjliga sätt. 

> Om Danmark får in kraft från Tyskland kan denna användas i sin helhet eller delar för att täcka upp om det finns obalans i det nordiska systemet 

> I det fallet utnyttjar vi ju volymen effektivt även om det inte ger upphov till ett pris i Norden som speglar den nordiska obalansen

> Om vi däremot tar in kraft som inte är till systemets ”favör” så utförs specialregleringar så att obalanspris inte påverkas. 

> Sammanfattningsvis: marknaden möts aldrig av ett för högt pris pga hanteringen mot Tyskland men i vissa fall inte heller av 

”tillräckligt högt” då vi kan dra nytta av utom-nordisk kraft



Elmarknadshubben - status  

Elmarknadsråd 2019-02-14

Martin Olin 



Projektstatus
Elmarknadshubben
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Faktura
Visualisering 
mätvärden

Mätpunktsinformation
Mätvärden
Nätavgifter
Frågor och svar

Kundinformation
Resultat nätavr. för kontroll
Mätvärden

ELHANDELS-
FÖRETAG 

ELNÄTS-
FÖRETAG

ENERGITJÄNSTEFÖRETAG

EI, ENERGIMYNDIGHETEN, 
SVK, SCB, ETC. ESETT OY 

Rapporter & statistik

Mätpunktsinformation
Mätvärden
Nätavgifter 
Resultat från nätavräkning

Flytt
Leverantörsbyte
Kund- och avtalsinformation
Frågor och svar

Avtal

Avtal

MÄTPUNKT KUND

Resultat från 
nätavräkning

Energitjänster

Mätvärden
Mätvärden
Mätpunktsinformation



Elmarknadshubben kan vara färdig tidigast Q4 2020 och 
driftsättning sker troligtvis under andra halvåret 2021

Tidplan
2018

Q1 Q2 Q3 Q4

Implementering

2021

Q1 Q2 Q3 Q4

2020

Q1 Q2 Q3 Q4

2019

Q1 Q2 Q3 Q4

Kravställning

Driftsättning

Upphandling

Migrering - strukturdata

4



Leveransuppdelning

Leverans 1

> Prototyp

> SAD – Software Architecture Document

> SoW – Statement of Work

Leverans 2

> Implementation av Elmarknadshubben

5



Prototypen ska innehålla funktionalitet för

6

> Start och slut av leverans

> Mätvärdeshantering

> Aktörsportal (vyer för mätvärdesrapportering 

och avräkning)



Aktörsutvärdering under prototypen

> API-funktionalitet

> Aktörsportalen

7



Informationstillfällen under våren 2019

> Webbinarium Elmarknadshubben (ersätter fysiska informationsträffar) 

> Projekt Elmarknadshubben deltar även på 

> EDF-konferens 7 maj

> Energiföretagens 4 regionmöten i maj

> Publiceringar på hemsidan www.svk.se/hubb

8

http://www.svk.se/hubb


Status pågående
inventerings- och
migreringsaktiviteter



Migrering Elmarknadshubben

> Syfte: möjliggöra driftsättning av Elmarknadshubben

> Två delmål under resans gång: 

> Kvalitetshöjning av data i aktörernas egna system

> Förse Elmarknadshubben med testdata  under utvecklingen

> En pilotgrupp med branschrepresentanter deltar:

> Ger synpunkter på bl.a. funktionalitet, aktiviteter och planer

> Kommande tester av migreringssystemet

10
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MIGRERINGSSYSTEM

AKTÖRER

ELMARKNADS-
HUBBEN

K
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Datafiler

Återrapporter
Migrerings-

data



Inventering strukturdata

> En inventeringsinstruktion skickades till alla elnätsföretag och elhandelsföretag i 

Sverige (totalt 357 aktörer) i slutet av oktober 2018, instruktionen innehöll:

1. Inventering av strukturdata inför kommande migreringsaktiviteter

2. Datakvalitetshöjande åtgärder (bl.a. uppdatera mätpunktsadresser) 

3. Frågeenkät (kopplad till Milstolpe 1 för Elmarknadshubbens driftsättning)

12



Inventering strukturdata

> I dagsläget har ca 85 % av aktörerna svarat, de kvarstående aktörerna är primärt 

mindre aktörer

> Svaren visar att aktörerna i stor utsträckning tagit del av information från projektet och 

påbörjat inventeringen och datakvalitetshöjande åtgärder  - men de är i ett tidigt skede 

och mycket arbete kvarstår

> En uppföljning av enkäten kommer att ske i mars 2019 för att mäta framdriften 

13
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Upphandlingen och 
implementeringen av 
migreringssystemet 
kommer att ta längre 
tid i anspråk än vad 
som angetts i den 
tentativa planen

Uppdaterad tidplan 
kommer att 

kommuniceras via 
projektets hemsida



Tack!

hubb@svk.se

www.svk.se/hubb



”Ren energi för alla” - Nya 
bestämmelser inom elområdet

Kort om status, innebörd och vad som händer nu

Elmarknadsrådet 14 februari 2019

Christina Simón



Status i lagstiftningsprocessen

?

?

?

?



Svenska kraftnäts syn

> Svenska kraftnäts generella bedömning är att de nya bestämmelserna 
som helhet är bra för den fortsatta utvecklingen av den europeiska 
elmarknaden. 

> Det är bra att förhandlingarna nu är klara så att alla berörda parter 
inom elmarknaden kan få ett ”färdigt” regelverk att utgå från.

> De nya bestämmelserna renodlar och harmoniserar regelverket och 
hjälper oss att hantera systemutmaningarna och utveckla en mer 
transparent marknad.

> De nya bestämmelserna omfattar både sektorsmyndigheter och 
aktörer



Innebörd för Svenska kraftnät

Ökat fokus på gränsöverskridande 
handel och regionalt och 

europeiskt samarbete och 
styrning

Nya förutsättningar för TSO-
verksamheten

Energi- och 
klimatplaner 

Byråförordning

Elmarknadsdirektiv 
Elförordning

Riskberedskaps-
förordning

Bl. a.:

> Regional Coordination Centra

> DSO och TSO-integrering

> Beräkning och tilldelning av kapaciteter

> Indelning och översyn av elområden

> Anskaffning av störningsreserver

> Handelsprodukter, prissättning, avräkning och 
balansansvar

> Beräkning av Value of Lost Load

> Villkor för kapacitetsmekanismer

> Nyttjande av kapacitetsavgifter 

> Mer krav på rapportering

> ... Nya nätkoder att vänta

> Beroenden till gällande nätkoder och metoder



Vad händer nu?

> Analys- och genomförandefaser avseende Svenska 
kraftnäts verksamhetsansvar tar nu vid:

> Analys av vilka åtgärder som krävs för att efterleva de omarbetade och nya 
EU-förordningarna. Detta behöver göras ur ett europeiskt, regionalt och 
nationellt perspektiv.

> Under genomförandet ska detaljerade metoder, procedurer och regler 
fastställas, beslut tas både på europeisk, nordisk och nationell nivå och 
regionala avtal ska färdigställas.

> Samarbete och dialog behövs med andra berörda 
myndigheter, TSO:er och aktörer

Hur och när dialogen med aktörerna kommer att ske ber                    
vi att få återkomma till



Uppdrag till Ei
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Tack!

Mer information om det nya regelverket finns på EU-
kommissionens hemsida

christina.simon@svk.se

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans




Balansansvar  - avtal

Zarah Andersson
Balansmarknad



2018 2019 2020

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

BA

BRP

BSP

?

FCR
Fifty 

MMS 

v14

Flera 
NEMO
s
Fifty 

MMS 

v15

aFRR km
gk nordiska 

NRA:er

Fifty Nordic 

v1

• 15-min. 
avräkningsperiod 

• Harmonisering 
regler avräkning av 
obalanser
gk alla NRA:er

mFRR km
gk nordiska 

NRA:er

Dynamisk 
pristak DA
FCO-

funktionen

Kända uppdateringar balansansvarsavtal

Tidigast 
mitten av april

!

?

Balansansvar

Balanstjänster

BA



Förslag på avtalsstruktur för BA-avtal inför BSP/BRP

Balansmarknad  
allmänna villkor

FCR-
avtal

aFRR-
avtal

mFRR-
avtal

Kvalificering, rapportering, 
avräkning, rättning, etc.  

Tvist, ändringar, 
force majeure, etc.

Prissättning, villkor bud-
givning, rapportering, etc.  

RD FCR RD 
aFRR

RD 
mFRR

Prekval krav, tekniska spec., detaljer, 
beräkningar, etc.

BA -Övergripande allmänna avtalsvillkor

Balansansvar 
allmänna villkor

Definition, 
rapportering, 
avräkning, 

prissättning, etc.

Krav enl. SO 
GL

Ediel-avtal

Avräknings-
avtal

Bindande, 
regleras i egen 

process.

Info fakturering

Info 
reglerobjekt

Handbok Fifty

Lätt språk: 
Vägledning, hur 

saker går till, format, 
etc.

INFO OCH ANDRA KRAV 
FÖR AVTALEN
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Utmaningar - kapacitetsbrist



Norra Sverige
Tillfällig minskning av 
nätkapaciteten som medför  
begränsningar för vind- och 
vattenkraftsproduktionen

Malmö
Ökade effektförfrågningar pga
stadsutvecklingen som medför 
kapacitetsbrist

Malmö

VästerNorrland/

Jämtland

Uppland

Gotland
Begränsad överföringskapacitet 
mellan Gotland och fastlandet 
vilket bromsar utbyggnad av 
vindkraft – 100 % förnybar 
energi

Gotland

Uppland
Kapacitetsbrist i överliggande 
elnät och ökade 
effektförfrågningar i stadsmiljö 
som bromsar stadsutveckling

CoordiNet – Svenska demonstrationer

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJgvH9_pDZAhWBVRQKHf1zDpMQjRwIBw&url=https://greentumble.com/advantages-and-disadvantages-of-wind-power/&psig=AOvVaw3bXxO1BzTZ37gnDI5NzCwC&ust=1517996280231187


2019 2020 2021 2022

WP 2 Markets and platforms

WP 1 Preparation

4.1 Customer engagement

WP 6 Market design and market platform: lessons learned

WP 4 Swedish sub-project

4.2 Platform development and deployment

Aktivitet

4.7 Results and analysis

4.3 Forecasting and analytics dvelopment

4.4 Demo run small scale

WP 7 Dissemination, exploitation and coordination

4.6 Demo-run full scale

4.5 Lessons learned and bug fixing



Tack!


