
Elmarknadsråd möte 2

2019-05-08



Dagordning
1 Inledning Malin Stridh

2 Balansansvarsavtalet Andreas Westberg / Maria Eriksson / Zarah 

Andersson 

3 Elmarknadshubben – reviderade tidplaner Tania Pinzon

4 Status of Nordic Balancing Model including 15 minutes time 

resolution

Jakob Aldrin

♨ Lunch @Eatery Sundbyberg

5 Information kring den nordiska balansavräkningen Robert Thelander

6 Statusuppdatering nätkoder Christoffer Börefelt / Anna Jäderström

7 Statusuppdatering NUCS go-live Christoffer Börefelt

8 Information om kompletterande upphandling av störningsreserven 

och bakgrund till pågående arbete kring Strategi för Störningsreserv

Staffan Engström / Jesper Nyberg

9 Kostnader för effektreservperioden Staffan Engström

☕ Kaffepaus

10 Kartläggning av uppfyllande av tredje samt genomförande av GAP-

analys för fjärde inre marknadspaketet

Fredrik Wik 

11 Övriga frågor Malin Stridh / Anna Jäderström



Årsplan avdelning Marknad 2019



Årsplanering 2019

apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

HUBB webinar (förinspelat)
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aFRR kapacitetsmarknad - metoder åter från Ei
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3rd conf. On regional cooperation in electricity –
focus on markets and green transition
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Aktörsmöte balansmarknad

Införande av rörligt förlustelpris (stamnätstariff)
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Ännu ej fastställt datum

Färgförklaring

Nationellt
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Agenda – information om avtal

Avtal 3829-1

Ändringar på gång i avtalet 

> FCR – IT-säkerhet vid central styrning

> FCR – Krav för ett stabilt elsystem

> mFRR – Systemdrifttillstånd 

BSP/BRP

Nästa avtal

Övrigt  



Tidslinje Balansansvarsavtal 3829-1

15 maj 2018

• Info om 
ändringar till 
EMR.

9 juli – 17 aug 
2018

• Remiss

Början av okt 
2018

• Utskick:
• Uppdaterat 

avtal, inkl. 
ändringar 
från 3829.

Början av dec 
2018

• Avtal 3829-1 
träder i kraft.
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Agenda - avtalsinformation

Avtal 3829-1

Ändringar på gång 

> FCR – IT-säkerhet vid central styrning

> FCR – Krav för ett stabilt elsystem

> mFRR – Systemdrifttillstånd 

BSP/BRP

Nästa avtal

Övrigt 



IT-säkerhet vid centralt styrd FCR

Elmarknadsråd 2019-05-08

Maria Eriksson
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Med central styrning avses att en Enhet eller Grupp som tillhandahåller FCR styrs genom att 

frekvensen återkopplas via en central funktion. 

Endast en viss del av de av Svenska kraftnät förkvalificerade Enheterna eller Gruppernas totala 

volym får utgöras av centralt styrd FCR och/eller stegvis reglerad FCR. Denna del begränsas till 

maximalt 20 MW för FCR-N och 40 MW för FCR-D. 

Central styrning FCR
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Bakgrund

> Historiskt har all FCR i Sverige levererats från vattenkraft som tillämpat lokal styrning i 

kraftstationen. Lokalt styrda resurser kan fortsätta att reglera även om kommunikation med 

driftcentral faller bort då frekvensen mäts lokalt i anslutning till resursen.

> Central styrning medför ökat beroende av IT och kommunikationsinfrastruktur eftersom en 

konstant förbindelse mellan driftcentral och enheten/gruppen krävs för att skicka styrsignaler.

> I takt med att fler tekniska lösningar tas i drift och deltar med olika systemtjänster ökar 

betydelsen av att tydliggöra kraven. IT-säkerhetskraven bidrar till säker tillgång och korrekt 

reglering av upphandlade reserver.
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Metod för styrning ska beskrivas vid förkvalificeringen

> Om aktivering av FCR sker genom att Balansansvarig tillämpar central styrning behöver 

den metod som används för styrning godkännas av Svenska kraftnät vid förkvalificeringen. 

> Företaget ska beskriva arkitektur, IT-säkerhetsrutiner och riskhanteringsprocessen för 

central styrning i ansökan för att leverera FCR.

> Leverantören av systemtjänster ska kontinuerligt inventera IT-säkerhetsrisker och åtgärda 

dem samt dokumentera vad som är gjort.
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IT-säkerhetskrav framgår av publicerat kravdokument

> Leverantören av balanstjänster ansvarar ytterst för att IT-säkerheten hos alla underliggande system 

håller en tillräckligt hög nivå inom:

> Accesskontroll

> Transportskydd

> Fysisk och logiskt skydd 

> Skadlig kod och intrångsdetektering

> Incidentrapportering, revision och undantag

> Leverantören av balanstjänster ska till Svenska kraftnät efter förfrågan kunna tillhandahålla 

dokumentation där detta redovisas.
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Dokument publicerat på 
Svenska kraftnäts aktörsportal

https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/information-om-reserver/forkvalificering/


FCR – Nya tekniska krav för stabilt elsystem

Ändringsbegäran för avsnitt: 3.2 Tekniska krav på FCR 

Andreas Westberg, Avd. Kraftsystem - Systemutveckling



Tekniska krav – ändringsbegäran (1/3)
MOTIVERING: 
Tidigare krav på FCR-N / -D med endast krav på hastighet på aktivering har bl.a. lett till 
incitament hos aktörer att ställa in turbinregulatorer på så sätt att reglering blir så smidig och 
följsam som möjligt utifrån ett leverantörsperspektiv, fullt förståeligt. 
 
Dock, dessa inställningar har i sin tur riskerat att destabilisera kraftsystemet. 
 

Då det övergripande syftet med FCR är att skapa frekvensstabilitet och aktivt bidra till 

att dämpa frekvensvariationer så har vi nu infört denna skrivelse för att förtydliga 

kravet på FCR 

MOTIVERING: 
Tidigare skrivning 
 

-  ”Vid kontinuerlig reglering ska aktivering ske med en regulator vars slutvärde är linjärt mot 
frekvensavvikelsen.” 

 

har förtydligats. 



Tekniska krav – ändringsbegäran (2/3)

MOTIVERING: 

Kravet som har beskrivits tidigare har varit en beskrivning av hur FCR ska reagera när 

ett stegsvarsprov utförs. Då text om stegsvarsprov inte funnits med så har det kunnat 

tolkas som att det även gäller vid kontinuerlig drift. 

MOTIVERING: 

Kravet som har beskrivits tidigare har varit en beskrivning av hur FCR ska reagera när 

ett stegsvarsprov utförs. Då text om stegsvarsprov inte funnits med så har det kunnat 

tolkas som att det även gäller vid kontinuerlig drift. 



Tekniska krav – ändringsbegäran (3/3)



Tidsplan

> Ändringsbegäran: April ’19

> Träda ikraft:

6 mån godkännandeprocess hos Ei

3 mån publicering hos ENTSO-E

 Q1 2020
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Agenda - avtalsinformation

Avtal 3829-1

Ändringar på gång  

> FCR – IT-säkerhet vid central styrning

> FCR – Krav för ett stabilt elsystem

> mFRR – Systemdrifttillstånd 

BSP/BRP

Nästa avtal

Övrigt  



mFRR – Systemdrifttillstånd

> Specialreglering (avhjälpande åtgärder med rätt till ersättning)

> Särskilda driftförhållanden

> Onormal frekvens:  Skärpt drifttillstånd

> Omfattande störning: Nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnad

> https://www.svk.se/contentassets/7dfa08444dab4d3aba1adbbc38456c2b/systemdrifttillstanden.pdf

> Samverkan med aktörer - preliminärt Q4 2019. Maja Lundbäck maja.lundback@svk.se

https://www.svk.se/contentassets/7dfa08444dab4d3aba1adbbc38456c2b/systemdrifttillstanden.pdf
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Agenda - avtalsinformation

Avtal 3829-1

Ändringar på gång  

> FCR - IT-säkerhet vid central styrning

> FCR – Krav för ett stabilt elsystem

> mFRR – Systemdrifttillstånd 

BSP/BRP

Nästa avtal

Övrigt 



18 dec 2017
• Balanskoden träder i 

kraft.

27 apr – 28 maj 
2018
• Konsultation om 

förslag till villkor.

18 juni 2018
• Förslag lämnas till Ei.

18 februari 2019
• Ändringsbegäran från 

Ei.

18 april 2019 
• Reviderat förslag till 

Ei.

18 juni 2019 
• Sista dag för Ei att 

återkomma om 
ändringar/beslut.

Godkännande 
från Ei

Implementering
+12 mån 

Processen för BSP/BRP-villkoren

BSP

BRP



26

Agenda - avtalsinformation

Avtal 3829-1

Ändringar på gång  

> FCR - IT-säkerhet vid central styrning

> FCR – Krav för ett stabilt elsystem

> mFRR – Systemdrifttillstånd 

BSP/BRP

Nästa avtal

Övrigt 



Förslag på avtalsstruktur för nästa BA-avtal 

FCR aFRR mFRR

Allt som ingår i dagens 
balansansvarsavtal

Villkor för reserv, prissättning, 
budgivning, avräkning, rapportering, 

tekniska spec mm.  

Balansansvarsavtal 
allmänna villkor

Krav enl. SO 
GL, ER m.fl

Ediel-avtal

Avräknings-
avtal

Bindande, 
regleras i egen 

process.

Info fakturering

Info 
reglerobjekt

Handbok Fifty

Lätt språk: 
Vägledning, hur 

saker går till, format, 
etc.

Andra krav 
och avtalInformationsblad



Förslag på avtalsstruktur för BSP/BRP

Balansmarknad  
allmänna villkor

FCR aFRR mFRR

Tvist, ändringar, force 
majeure, etc.

Balansansvar 
allmänna villkor

Definition, 
rapportering, 
avräkning, 

prissättning etc.

Villkor för reserv, definition, prissättning, 
budgivning, avräkning, rapportering, 

tekniska krav etc.  

Villkor

Kvalificering, tvist, ändringar, 
force majeure, etc.

Krav enl. SO 
GL, ER m.fl

Ediel-avtal

Avräknings-
avtal

Bindande, 
regleras i egen 

process.

Info fakturering

Info 
reglerobjekt

Handbok Fifty

Lätt språk: 
Vägledning, hur 

saker går till, format, 
etc.

Andra krav 
och avtalInformationsblad

BSP BRP



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

aFRR km
gk nordiska 

NRA:er

Fifty Nordic 

v1

15-min. 
avräkningsperiod 

Uppdatering av balansansvarsavtal

!

?

Balansansvar

Balanstjänster

BA

3829-
1

Harmonisering 
regler avräkning 
av obalanser
gk alla NRA:er

FCR-
IT-säkerhet

mFRR- systemdrift

FCR-
Stabilis-
ering
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Agenda - avtalsinformation

Avtal 3829-1

Ändringar på gång  

> FCR - IT-säkerhet vid central styrning

> FCR – Krav för ett stabilt elsystem

> mFRR – Systemdrifttillstånd 

BSP/BRP

Nästa avtal

Övrigt 



Hearing via webben 

http://www.swedishsmartgrid.se/

http://www.swedishsmartgrid.se/


Tack!

zarah.andersson@svk.se



Elmarknadshubben – reviderade tidplaner

Tania Pinzón

Elmarknadsrådet 8/5 2019



Inv,beslut leverans 1 + migreringssystem Inv. beslut leverans 2 + mireringssystem

Leverans 1 Leverans 2 

Q1Q3 Q1Q1 Q2Q2Q2 Q3Q3Q4 Q4 Q4
2018 2019 2020 2021

Q1 Q2

Upphandling
Prototyp

SAD/SOW Utveckling elmarknadshubb

Upphandling
Migrerin
gssyste

m
Migrering

Proposition och beslut i riksdagen

H
ub

b
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Gällande tidplan kunde hantera fördröjning i lagstiftning fram till våren 2019 genom att dela upp projektet i delleveranser.

Men nu har lagstiftningsarbetet försenats ytterligare.

Den gällande tidplanen



Revidering av tidplan för projekt Elmarknadshubb 

> Departementet har indikerat att:

> lagrådsremissen kommer: hösten 2019

> lagpropositionen kommer: mars 2020.

> Förseningarna medför att Svenska kraftnäts projekt Elmarknadshubb måste anpassa projektets 

planering. 

> På styrelsemötet 22 maj kommer styrelsen att fatta beslut om projektets fortsättning och dess 

omfattning.

> Efter styrelsens beslut kommer tidplaner för projekt Elmarknadshubb att uppdateras. 



Konsekvens tidplan för delprojekt migrering

> En lagpropositionen i mars 2020 innebär att lagstödet tidigast är beslutat vid 

halvårsskiftet 2020. 

> Det skulle möjliggöra att aktörerna kan påbörja arbetet med att ladda upp strukturdata 

till migreringssystemet tidigast under hösten 2020.  

> Migreringsupphandlingen har avbrutits bland annat på grund av förändrad kravbild (IT-

säkerhet mm) vilket medför förändrade behov. 



Status of Nordic Balancing Model including 15 minutes time resolution

Elmarknadsrådet 8 maj 2019 Jakob Aldrin, Program manager NBM



Development for balancing philosophy

Frequency control mACE

~0

ACE in each country

~0
~0 ~0

~0

~0

~0

~0
~0

~0

~0

~0

~0

~0

~0

~0 mACE
controller

More efficient use of resources  
Netting of imbalances
Merit order bid list

Digitalization of balancing  
Better control with flows  
Clearer responsibilities

2



mACE control – efficient trade and netting

Imbalances and available reserves in each bid-area are optimized in a  

central algorithm. This secures

• optimized use of grid capacity

• efficient exchange of balancing products

• fair settlement between buyers and sellers

3



Our goals for the future Nordic power system

Ability to handle major changes  
in the power system and  
maintain system security in the  
short and long term

Efficient integration with  
European markets and  
implementation of EU-regulation

Create value and beneficial  
solutions for all Nordic countries  
through clear responsibilities  
and freedom of action for Nordic  
TSOs

Incentivize development
and modernization towards the  
power system
of the future

Strengthening system security in the Nordic
synchronous area, improve efficiency, and harmonize with Europe

4



2018 2019 2020

15 min ISP

New Imbalance Price

Single pricing

M1B - roles

Q2 2020

2021
M2 - aFRR  

Q1 2021

Q2 2019 Q4 2019 Q4 2020

Nordic functions

European  

function

Existing state

New state

M1A - IT

Q1 2020

Common capacity  

market mFRR.

Common capacity  

market aFRR.

Nordic AOF for aFRR Energy

ACE based Balancing

NEW settlement of unintended exchange

etwee  TSO’s (S heduled FRR and aFRR as  

intended exch.)

Nordic AOF for mFRR

aFRR Energy bids, free bids

MARI

PICASSO

Frequency based Balancing

Balancing Power exchange based on todays principles

Pro-rata aFRR based on frequency

Manual operator decisions from the frequency leader

Trial operation

Balancing Power exchange based on

15 min resolution (TSO-TSO)  

(Scheduled mFRR as intended)

Partly ACE-based balancing (mFRR)

Original road map: The road map is subject to change – will be updated

5



aFRR Capacity Market

6

• Huge benefits of common capacity market – continues Nordic  

integration and efficiency

• IT development according to plan

• Proposal for Nordic aFRR capacity market and cross-zonal capacity  

allocation methodology submitted to Nordic NRAs for regulatory  

approval



Fundamental change in Nordic balancing

From manual processes based om operator knowledge and experience  
to automated processes. Necessary due to increase in complexity, and  
requires:

•
•
•
•

Extensive change of control room processes  
Formalization of knowledge and routines  
Considerable IT-investments
Significant improvement in data quality

From control based on balance in synchronous area to control based on
balance within each bid-area

• Smaller building blocks a prerequisite forautomated  
processes

• Provides consistency between authority and responsibility

•
•

between TSOs
Basis for correct settlement and proper incentives
Depending on regulatory approvals

From an ambitious roadmap in parallel with other major development in  
system operation – to an ambitious and realistic plan for implementation.

1.Generation  
mACE

15 min Time  
Resolution

2.Generation  
mACE

7



Challenges encountered

8

• We can not add more complexity (e.g smaller bid size, fluctuations,  

interconnectors), nor less time (15 minutes time resolution) on the  

operators without extensive automated operator support

• The needed operator support comes with the IT-tools planned in

Nordic Balancing Model

• Regulation is clear – there is no easy way to be compliant to 15

minutes resolution, without having support for 15 minutes trade



Timing of 15 minutes resolution in the Nordic region

• Implementation of 15 minutes resolution requires extensive automation of processes in the  

control centers and implementation of 15 min mFRR market.

• Changes are also needed within:

− Datahubs

− eSett

− IT-systems of all market participants

− Meters

Massive change for Nordic electricity markets and power system

9



Roadmap for NBM including 15 minutes time  

resolution will be updated

10

• TSOs are updating a joint roadmap for NBM including 15 minutes time

resolution. Stakeholders will be consulted during the preparation of the

roadmap.

• Implementation of AOF (Activation Optimization Function), automatic

bid selection and 15min mFRR market are some of the prerequisites

before 15 min ISP can be implemented.

• New TSO proposal for NBM roadmap will be presented at the  

stakeholder webinar on May 29.



Current status of roadmap work

11

• TSOs can now confirm that more time is required for implementation  

of 15 minutes resolution due to changes of TSO processes.

• TSOs can’t decide on postponement of 15 minutes resolution go-live –
NRA decision is needed.

• Recommendation based on the TSOs work so far and the current  

understanding: Go-live of 15 minutes resolution requires at least  

more than a year compared with original road map.



Current TSO work subject to change

15 minutes resolution  
go-live

mFRR market with 15 min processTrial run

New Nordic aFRR Capacity market go-live  
Q1/2020

Today’s balancing model
ACE based
balancing

New imbalance model  
(1-balance/1-price)

15
ISP

NBM Roadmap update

TSO operator support – 15 min ISP compliant

= go-live

= go-live  
(TSO internal)

12



Stakeholder involvement

13

• Nordic reference group established:

− Purpose

• contribute to the planning of the common Nordic NBM Roadmap

• follow the implementation phase

• identify risks and propose ways to mitigate them

• increase stakeholder awareness of NBM and 15 minutes time resolution

− Members represent a wide range of market participants and are nominated to the group by industry associations of  
each Nordic country. Regulators are observer members in thegroup

− First meeting May 21, the aim is to have four meetings peryear

• Information is published on NBM website http://nordicbalancingmodel.net/

• Webinars to be organised on current topics

http://nordicbalancingmodel.net/


Next steps for NBM roadmap update process

TSO replanning

First meeting  
of NBM  

reference  
group 21.5.

stakeholder  
consultation

Updated  
NBM Roadmap  
considering the

stakeholder  

feedback NRAprocess

Solutions  
Seminar  

26.4. New TSO  
proposal for  

NBM
roadmap  

29.5.

Stakeholder  

webinar
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Nordisk Balansavräkning – Statusuppdatering

Elmarknadsrådet 2019-05-08

Robert Thelander
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NBS & Energinet

Förändringar med anledning av BSP

Förändring kring säkerheter

Innehåll
38



Processen för att möjliggöra ett inträde i NBS för Danmark har pågått 
under det senaste året och närmar sig slutet

 I mitten av 2018 undertecknades en avsiktsförklaring om att 
initiera en utredning rörande möjligheterna för Danmark 
(Energinet) att ansluta sig till den Nordiska 
balansavräkningen.

 Under 2019 har klartecken getts såväl från Energinets
styrelse (januari 2019) som det danska Energiministeriet (april 
2019).

 Energinet har påbörjat dialogen med berörda 
marknadsaktörer via seminarier och webinarier.

2019-05-08 Elmarknadsrådet - Nordisk Balansavräkning 39

Nyhetsutklipp (180627)Bakgrund



Målsättningen är att Energinet ska kunna inkluderas i den nordiska balansavräkningen under andra 
halvan av 2020

 Skillnader finns mellan den danska modellen för 

balansavräkning och den harmoniserade nordiska modellen. 

Samtliga parter arbetar för att gemensamt hitta lösningar på 

avvikelserna

 Målsättningen är att Energinet inkluderas i den nordiska 

balansavräkningen under andra halvan av 2020

 Större marknad för aktörer att verka 

på

 Ytterligare harmonisering av 

marknadsreglerna i Norden

 Lägre kostnadsnivå då fler är med 

och delar

2019-05-08 Elmarknadsrådet - Nordisk Balansavräkning 40

FördelarSkillnader i modellen
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NBS & Energinet

Förändringar med anledning av BSP

Förändring kring säkerheter

Innehåll
41



För att möjliggöra införandet av den nya BSP rollen kommer anpassningar att behöva göras av 
samtliga parter

Exempel på anpassningar som kommer att behöva genomföras

 Avtal

 BA-avtalet delas i två

 Avräkningsavtalet behöver anpassas efter den nya rollen

 eSetts handbok behöver anpassas

 Nya strukturer behöver troligtvis sättas upp

 Aktörer

 Reglerobjekt

 Utveckling hos eSett

 Anpassning av IT-system (BASSE)

 Anpassning av faktureringsmodul

2019-05-08 Elmarknadsrådet - Nordisk Balansavräkning 42

Exempel på anpassningar
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NBS & Energinet

Förändringar med anledning av BSP

Förändring kring säkerheter

Innehåll
43



Säkerheter används av eSett för att minska ”motpartsrisken”

 Den nordiska balansavräkningen har varit live i drygt 2 år

 Vid införandet gick vi i Sverige från en statisk modell där nivåerna bestämdes på årsbasis till en modell där 

säkerheterna beräknades på veckobasis baserat på såväl tidigare fakturabelopp som handel.

 eSett har löpande utvärderat nivåerna på säkerheter och har sett att risknivån kan skilja sig markant även under en 

innestående vecka. För att på ett bättre sätt kunna spegla risken kommer säkerheterna att kunna utökas även under 

en innestående vecka.

 Analyser har visat att konsekvenserna för de svenska aktörerna kommer att vara minimal

2019-05-08 Elmarknadsrådet - Nordisk Balansavräkning 44

Bakgrund kring säkerheter



I de fall då den beräknade säkerheten överstiger fastslagen nivå med 
40 % kommer eSett att höja nivån på säkerhet

2019-05-08 Elmarknadsrådet - Nordisk Balansavräkning 45

 eSett publicerar nya säkerhetsnivåer direkt efter fakturering

 eSett beräknar sedan löpande nivåerna på säkerhet på daglig basis

 Kontroll sker dagligen att rätt nivåer på säkerhet finns

 Då delar av formeln är variabel uppstår det ibland situationer då risknivån är betydligt högre än vad nivån på säkerheten motsvarar

 I de lägen då den beräknade nivån på säkerhet är över 40 % högre än det fastställda värdet kommer eSett att ges möjlighet att höja nivåerna 

ytterligare.

 Endast 1 balansansvarig hade vid ett tillfälle under analysperioden en över 40% högre beräknad säkerhetsnivå

Rutiner kring säkerheter

• Collateral formula:
changingstable between invoicing periods



Den analys som eSett har genomfört visar ingen större effekt för de svenska aktörerna
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Analysen

 eSett har analyserat nivåerna under perioden 1a februari till 29e april 2018

 Detta är den period med högst volatilitet gällande säkerheter

 Analysen visar att endast 1 svenska balansansvarig, vid ett tillfälle haft en riskprofil som gav en säkerhet högre än 40 %
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Tack!
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Störningsreserven
> Information om kompletterande 
upphandling

2019-05-08
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Upphandlingens tidplan

1 juni 
2019

Annonsering, anbudsinbjudan via 
e-Avrop

Tilldelning

Sista dag för Svenska kraftnät att 
svara på frågor

15 jan
2019

Sista dag att ställa frågor
18 feb 
2019

Anbud ska vara inkomna till 
Svenska kraftnät

Kontraktstecknande

Avtalsperiod

22 feb 
2019

3 mars
2019

April
2019

April/maj
2019

31 maj 
2020



Upphandlingens kravbild

> Bygger till stora delar på upphandlingen av effektreserven

> Avser endast effektresurser inom SE3 och SE4

> Minst 5 MW (såväl produktion som förbrukningsreduktion)

> Tillgänglig inom 15 minuter

> Uthållighet minst en (1) timme

> Repeterbarhet inom 6 timmar



Upphandlingen

> Svenska kraftnäts upphandling till störningsreserven för 2019/2020 är nu avslutad

> Avtalsperioden 2019-06-01 till 2020-05-31

> Upphandlingen av den snabba aktiva störningsreserven omfattar:

Vattenfall AB, 50 MW 

Fortum Sverige AB, 60 MW

> I dagsläget finns inget beslut om att en ytterligare omgång av upphandlingen ska genomföras.



Störningsreserven
> Bakgrund till arbetet ”Strategi för 
Störningsreserv”

2019-05-08



Bakgrund & syfte med projektet

Bakgrund

• Nätkoderna och Clean Energy Package är inte 
förenliga med nuvarande metodik för 
hanteringen av Störningsreserven

• Störningsreserven utgör en viktig del av 
svenska kraftsystemet, reserverna som ingår i 
denna har flera nyttor:
• Resurs för att uppfylla N-1 kriteriet
• Fallback-lösning för att hantera bristen på 

mFRR bud
• Elberedskapsresurser

• Osäkerhet kring Störningsreservens utformning 
får nuvarande aktörer att överväga att inte 
fortsätt inom Störningsreserven

Syfte med projektet; effektmål

• Strategin ska möjliggöra start av projekt och 
aktiviteter som långsiktigt säkerställer den 
funktion som störningsreserven haft i det 
svenska kraftsystemet.
• En förändring av Störningsreserven så att 

behoven som den säkerställer idag bibehålls. 
Nya marknader, förenliga med ny 
lagstiftningen, för att säkerställa resurser 
etableras.

• En tydlig bild av nya marknader 
kommuniceras till nuvarande och potentiella 
framtida aktörer för att de ska agera på dessa 
och Svk behov säkerställas långsiktigt.
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Status & tidplan

> Projektet planeras avslutas i slutet av Q2 2019

> Slutleverans är en Roadmap för att uppfylla strategins syfte

> Beskriver ett antal projekt som ska genomföras

> Beskriver omfång för respektive projekt (budget, projektmedlemmar, leveranser, effektmål osv.) 

> Beskriver när projektet behöver vara klart



Kartläggning av uppfyllande av tredje samt 
genomförande av GAP-analys för fjärde inre 
marknadspaketet
Elmarknadsråd, 8 maj 2019

Fredrik Wik



Syfte och mål med utredningen

Att få en övergripande bild och kännedom över hur Svenska kraftnät uppfyller krav från 

EU-kommissionen samt hur nya krav påverkar verksamheten och förutsättningar att utöva 

systemansvaret.



Omfattning

> Direktiv 2009/72 som blir 2016/0380 COD om gemensamma regler för den inre marknaden för el

> Förordning 2009/714 som uppdateras enligt 2016/0379 COD om den inre marknaden för el

> Införande av en ny förordning 2016/0377 COD om riskberedskap inom elsektorn

> Utöver analys på akterna ovan kommer en uppdaterad bild av efterlevnaden och implementering av EU kommissionens 

tredje inre marknadspaket genomföras

> Preliminär tidsplan: Q3 2019



CEP – vad är skillnaden?

Uppdatera
s 

Uppdatera
s 

Tillkommer 

Direktiv 2009/72/EG 
om gemensamma 

regler 

Förordning 714/2009 
om anslutning till nät   

”Anslutningskoder”
3 st

RfG

Nationell 
kravbild

HVDC

Nationell 
kravbild

DCC

Nationell 
kravbild

”Driftkoder” 
3 st

SO ER RiP

”Marknadskoder”
3 st

EB CACM FCA

Ellagen

Föreskrifter
Transparens REMIT



Elmarknadsråd, 8 maj 2019

Fredrik Wik

fredrik.wik@svk.se

mailto:fredrik.wik@svk.se


Statusuppdatering nätkoder
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Statusuppdatering marknadskoderna

> FCA – Forward Capacity Allocation

> CACM – Capacity Allocation and Congestion

Management

> EB – Electricity Balancing

Agenda



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

 Omarbetat förslag för fördelning av congestion income godkännt i februari. Innebär att metoden för kostnadsdelning för att säkerställa 

firmness ska lämnas i oktober.

CCR Norden

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

CCR Hansa

 Kapacitetsberäkningsmetoden (CCM): Deadline 16 juni 2019. Metoden är på konsultation.

CCR Baltic

 Kapacitetsberäkningsmetoden (CCM): Deadline 17 juli 2019. Arbetet pågår.

Nationellt

 Följande gränsförbindelser är beviljade undantag från långsiktiga transmissionsrättigheter (DK1-SE3, DK2-SE4, SE3-FI, SE1-FI, SE4-PL).



Pågående konsultationer

Regionalt

 Konsultationer för CCM för CCR Hansa är sker mellan 15 april och 15 maj.

https://consultations.entsoe.eu/markets/fca_ccm_hansa_ccr/


CACM

Idag



Status och pågående arbete

Europeiskt

 Beslut av Ei metoderna för planerade utbyten för intradag- och dagenförekopplingarna

 Beslut av ACER om revidering av indelning i kapacitetsberäkningsregioner mba NorNed och Italienska elområdesändringar

Regionalt

 Fortsatt arbete med att förbereda för flera NEMOs i ett elområde i Norden, Polen, Baltikum

 Omarbetat förslag på koordinerad mothandel och omdirigering 

 CCR Norden reviderat förslag - godkänd

 CCR Hansa reviderat förslag - godkänd

 CCR Baltic reviderat förslag - godkänd

 Omarbetat förslag på kostnadsfördelning för koordinerad mothandel och omdirigering 

 CCR Norden reviderat förslag - godkänd

 CCR Hansa reviderat förslag - godkänd

 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



Överlämnade förslag

Omarbetat förslag till en genomföranderam för nettning av obalanser inlämnat till Ei (7 Mars)

> Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram och överlämnat ett 

omarbetat förslag till en europeisk plattform för processen nettning av obalanser i enlighet med artikel 21(1) i EB.

Förslag för en nordisk kapacitetsmarknad för aFRR (15 april)

> I enlighet med artiklar 33, 38, 34 och 41 i EB överlämnade de nordiska stamnätsoperatörerna de legala 

förslagen för en nordisk kapacitetsmarknad för aFRR och metod för reservering av transmissionskapacitet till 

sina respektive tillsynsmyndigheter för godkännande. 

Omarbetat förslag gällande balansering (18 April)

> I enlighet med artikel 18 i EB har Svenska kraftnät överlämnat ett omarbetat förslag på villkor för leverantörer av 

balanstjänster (BSP) och balansansvariga parter (BRP) som ska gälla i de svenska elområdena.



Kommande konsultationer

Kommande konsultation på europeisk nivå gällande standard balancing capacity products, artikel 

25. Planerad start i maj.

Kommande consultation på europeisk nivå gällande proposal for a methodology for cooptimised

CZC allocation, artikel 40. Planerad start i maj.



Statusuppdatering NUCS go-live
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Go-live och registrering

> Indikativt datum för NUCS go-live för de nordiska TSOerna är 15 maj 2019

> Marknadsaktörer behöver registrera hos Svk vilken tjänst de kommer använda för avbrottsrapportering

> Deadline för registrering innan fler börser (estimerat höst 2019)

> Information om registrering och deadline kommer att kommuniceras i ett senare skede

> Marknadsaktörer har redan från go-live-datum möjlighet att registrera sig och använda NUCS, information om detta 

kommer att kommuniceras vid go-live

> För närvarande kan rapportering fortgå som tidigare för marknadsaktörer

> Test-miljö kommer att finnas tillgänglig från go-live



Uppgiftstillhandahållare, ”Data provider”

> Tredje parter som vill verka som uppgiftstillhandahållare, ”data providers”, och erbjuda 

marknadsaktörer tjänsten behöver bli godkända av TSOerna

> Skall uppfylla krav för leverans av data till Transparensplattformen

> De nordiska TSOerna tar just nu fram en beskrivning av processen för godkännande. Intresserade parter 

kommer att få ta del av processen under våren

> Tredje part kan bli godkänd som uppgiftstillhandahållare innan deadline för marknadsaktörer att registrera 

vilken tjänst de avser använda



Kontakt

Linn Fröström

linn.frostrom@svk.se, 010 – 475 82 43

mailto:linn.frostrom@svk.se

