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Stamnätstariff 2020
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Effekt- och energiavgiften

> Effektavgiften

> En höjning på cirka 20 procent i genomsnitt.

> Motivering: Höjningen beror främst på att Svenska kraftnäts kostnader för systemdrifttjänster (stödtjänster) ökar, men också på 
ökade kostnader i form av sanering och uppgrävning av kreostimpregnerat trä som en följd av en dom i Mark- och 
miljööverdomstolen. 

> Energiavgiften

> Från och med 1 januari 2020 övergår Svenska kraftnät till rörligt förlustelpris. Förändringen innebär att förlustelpriset i 
energiavgiften, som idag fastställs årligen, istället kommer att variera med det faktiska elspotpriset per timme i respektive 
elområde. Därutöver tillkommer ett fast riskpåslag på 10 SEK/MWh som gäller för hela året.

> Förlustkoefficienterna sänks med knappt 2 procent jämfört med 2019-års koefficienter.



Fortsatt utveckling

> Prognos av nivå för g-tariff (kostnad för inmatning i Euro/MWh) för 2020 är knappt 0,9 
Euro/MWh. Enligt EU-förordning 838/2010 är taket i de nordiska länderna satt till 1,2 Euro/MWh.

> Sett över hela planperioden för åren 2018–2027 bedöms höjningen av effektavgiften uppgå till 
totalt cirka 100 procent. Det är viktigt att notera att uppskattningen gäller generellt för hela 
nätkollektivet. För den enskilde nätkunden kan utfallet bli annorlunda, beroende på 
avgiftsstruktur och var i nätet kunden är ansluten.

> För mer info: Systemutvecklingsplanen sida 69.



Tarifföversyn

Elmarknadsråd 18/9 2019



Återuppstart av tarifföversyn
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Namn Företag

Joel Mohlin Jämtkraft Elnät

Mikael Heikkilä Fortum

Paul Göransson Ellevio

Mattias Wondollek Svensk vindenergi

Daniel Nordgren Vattenfall AB

Per Nordlund Statkraft

Anders Järvelä Skellefteåkraft

Fredrik Lindgren E.ON Energidistribution

Jan Hansson Sydkraft Hydropower AB

Sophia Norrgran VF Eldistribution AB

Gunilla Andree Energiföretagen 

> Tarifföversynen pausades efter att Thema presenterat sin 
rapport och synpunkter lämnats in av referensgruppen.

> Ei väntas komma med förslag på föreskrifter efter årsskiftet.

> Svenska kraftnät återupptar arbetet med tarifföversynen i 
nov/dec 2019.

> Svk kommer knyta samma referensgrupp* till kommande 
arbete. 

*Deltagarna utsågs genom Svks Marknads- samt planeringsråd



Rådens funktion



4:e inre elmarknadspaketet



Gap-analys av regelverk i EU kommissionens ”ren 
energi paketet”

Elmarknadsrådet

2019-09-18

Fredrik Wik



Fjärde inre marknadspaketets omfattning



Omfattning av Svenska kraftnäts GAP analys

GAP-analysen omfattar bedömningar av Svenska kraftnäts förmåga till kravuppfyllelse för: 

> direktivet för gemensamma regler för den inre marknaden för el (2019/944)

> förordning om inre marknaden för el (2019/943)

> förordning om riskberedskap inom elsektorn (2019/941)

Svenska kraftnät har avgränsat beskrivningen och analysen till:

> de artiklar som direkt berör Svenska kraftnäts roll som systemansvarig för överföringssystemet eller

> har en stor inverkan på Svenska kraftnäts mandat och förmåga att utöva systemansvaret för överföringssystemet 



Preliminär sammanfattning av betydelsen för Svenska kraftnät

> Svenska kraftnäts grunduppgifter är fortfarande i stor utsträckning densamma som innan. Den stora skillnaden är att 

det tillkommit krav på hur grunduppgifterna ska utföras, vilket gör att Svenska kraftnäts valfrihet avseende hur 

uppgifterna ska utföras minskar. 

> Krav på ökad transparens och systemperspektiv i och med införande av tillförlitlighetsnorm och 

leveranssäkerhetsanalyser samt kraven om åtgärder för att förebygga kapacitetsbrist i nät- och produktion. 

> Rättsakterna innehåller omfattande förtydliganden om elmarknadens funktion och en TSOs skyldigheter att 

tillhandahålla en infrastruktur till elmarknaden. De nya kraven omfattar hur kraftsystemet kan utnyttjas på ett 

effektivt sätt och krav på att information, förutsättningar och begränsningar av en TSO ska vara väl 

motiverade för att skapa förutsägbarhet och transparens för aktörerna.



Preliminär sammanfattning av betydelsen för Svenska kraftnät

> Svenska kraftnäts roll som TSO blir mer den aktör som ska spegla kraftsystemets förutsättningar och delge 

andra aktörer information så att dessa i sin tur kan utföra sina uppgifter och bidra till ett driftsäkert och 

leveranssäkert kraftsystem. För att uppfylla kraven behöver Svenska kraftnät agera mer i en beställarroll och 

säkerställa andra aktörers goda förutsättningar.

> Ren energi paketet bedöms övergripande förtydliga Svenska kraftnäts ansvar och mandat. Det är en bra 

förutsättning inför kommande arbete med att utveckla, dimensionera och hantera kraftsystemet under kommande år 

och hantera den förändring som kraftsystemet står inför. 

> I analysen av ren energi paketet har Svenska kraftnät identifierat några punkter som bedöms innebära vissa 

motsättningar eller extra stora utmaningar att implementera och upprätthålla och därmed är svåra att förhålla sig till. 



Tidsplan för GAP analysen Del 1:

> Beskrivning av kravnivå 4:e paketet

> Gap-analys avseende krav för kommande 

förordningar inom paketet ren energi 

> Förslag till fortsatt arbete

Del 2:

> Gap-analys avseende kravuppfyllelse av 3:e 

paketet

> Beskrivning av kravnivå 3:e paketet

> Förslag till fortsatt arbete



Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom 
elområdet

2019-09-18



• Analysera vilka åtgärder som krävs för att genomföra det nya 
elmarknadsdirektivet och lämna författningsförslag i de delar där genomförandet 
kräver bestämmelser i lag eller förordning.

• Analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till de omarbetade och 
nya EU-förordningarna elhandelsförordningen, byråförordningen och 
riskberedskapsförordningen.

• Lämna en fullständig konsekvensbedömning och en jämförelsetabell som 
redovisar hur EU-lagstiftningen föreslås genomföras i nationell lagstiftning,

• Redovisa till Infrastrukturdepartementet senast den 29 november 2019.

Ei har i uppdrag att



Seminarium



Clean Energy Package

Svenska kraftnäts elmarknadsråd 18 September 2019

Kristian Gustafsson – Vattenfall AB
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Tidslinjen
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14/06
Publication
in the EU 
Official
Journal

04/07
Entry into
force (EIF)

June 2019 January 2020

01/01/2020
Regulation
shall apply

31/12/2020
Deadline for transposition 

into national law of the 
Electricity Directive*

05/10/2019
TSOs to submit proposal for the
methodology and assumptions that will
be used in the BZ review process

December 2020

01/07/2022
TSOs to create Regional 
Coordination Centres

July 2022July

One year after EIF
NRAs to establish a single

estimate of the VoLL for their
territory

One year after EIF
Establishment of the EU DSO 

entity (draft statutes to be 
approved by ACER and COM)

6 months after EIF
ENTSO-e shall submit draft methodology
for the European adequacy assessment



Kap II - Balansmarknader (art 5-6)

1) All markets participants to be balance responsible
 Member States may provide derogations from balancing responsibility

2) All market participants shall have access to the balancing market 
in a non-discriminatory way

 Different technical capability of generation from variable renewable sources, DSR 
and storage should be taken into account.

 Imbalance pricing not pre-determined in contract for balancing capacity - must reflect 
the real-time value of energy

 Balancing energy gate closure times (GCT) not to be before the ID cross-zonal GCT
 Settlement balancing energy for standard & specific products to be based on 

marginal pricing unless NRAs have approved an alternative pricing method (proved 
more efficient)

2121

Koppling till 
direktivets texter

Koppling till direktivets 
texter om ägarskap 
av lager

Koppling till direktivets 
texter om 
aggregering, art 13, 
15 och 17



Kap II - ID, spot och finansiella 
marknader (art 7-9)
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Day-ahead (DA) och intraday markets (ID) 
• All market participants shall be responsible for the imbalances they cause in the system

• Cross-zonal trade as close as possible to real time across all bidding zones

• Day-ahead and intraday markets to be organized as to ensure that all markets participants 
are able to access the market individually or through aggregation

• NEMO “shall provide market participants with the opportunity to trade in energy in time 
intervals which are at least as short as the imbalance settlement period for both day-ahead 
and intraday markets” 

• To provide products for trading in DA and ID which are sufficiently small in size, with 
minimum bid sizes of 500 Kw or less.

• By 1/01/2021, ISP to be 15 minutes in all scheduling areas unless NRA have granted a 
derogation. Derogation may only be granted until 1 January 2025.

Koppling till 
direktivets texter

Energigemenskaper
och marknaden?



Kap II  Dispataching – Redispatch (art 12-13)
Ökad förekomst av specialregleringar o d  
transparens och marknadspriser MKT centralt

23

Where non-market based 
measures are used, RES and 
high-efficiency cogeneration 

should only be subject to 
downward regulation if no 
other alternative exists, or if 

alternatives result in 
disproportionate costs or risks 

to network security

Increased transparency on 
redispatch measures taken : 
reporting every year by TSO 
with reasons and measures

taken

Regulatory authority to submit 
a summary of this report with 

recommendations

The resources redispatched
shall be selected amongst 

generation, storage or 
demand facilities submitting 
offers using market-based 

mechanisms and be 
financially compensated



Kap III - Nättillträde och flaskhalshantering
Nättariffer ska enligt förordningen vara

• kostnadsreflektiva
• Inte motverka utveckling av energilager, flexibiltet och demand response.

”Tarrif methodologies should facilitate innovation in the interest of consumers, in 
areas such as flexibility services and digitalisation”

• Med start 2019 ska ACER ta fram en best practice report on transmission and
distribution tariff methodologies. (vartannat år)
“Regulatory authorities to take ACER’s report into account when approving
transmission or distribution tariffs/methodologies

 Översyn av flaskhalshantering
• Regelbundet och strukturerat
• Stor påverkan på marknaden

24



Kap IV – Resource adequacy

Metodutveckling och nationell utveckling
kommer ta tid i anspråk

25

ENTSO-e to conduct
European adequacy
assessment for a 10 
years period & on an 

annual basis

Member States may
conduct a national 

adequacy
assessment based on 

the approved
methodology

ENTSO-e shall submit
a draft methodology for

European adequacy
assessment

Public consultation
(stakeholders, 

NRAs…)

ACER to approve or
amend draft 
methodology

Inom 3 mån

Januari 2020

“NU“ 2019

Publication of an 
implementation

plan

European Commission
shall provide an 

opinion

Inom 4 mån

Om problem
med leverans-

säkerhet

” Member States may, as a last resort introduce CMs. Before introducing it, 
Member States to do a study on their impact on neighbouring MS“

”Member States shall adapt their capacity mechanism to comply with this 
Regulation, from the entry into force” HUR går det 

ihop?



Kap IV – Resource adequacy

Förändringar att vänta

• Design principles (art 22.2)

• “to be dispatched only if the transmission system operators are likely to exhaust their 
balancing resources to establish an equilibrium”

• “dispatched, imbalances in the market are to be settled at least at the value of lost load”

• “output… is to be attributed to balance responsible parties through the imbalance
settlement mechanism”

• “not to receive remuneration from the wholesale electricity markets or from the balancing
markets”

• “to be held outside the market for at least the duration of the contractual period”

• “The output of the strategic reserve during activation shall not be attributed to balance 
groups through wholesale markets and shall not change their imbalances. “



Kap V
Översyn av och nya network codes

Refinement of existing network codes
(adoption by implementing act)

• Network security and reliability rules including
rules for technical transmission reserve
capacity for operational network security as well
as interoperability rules;

• Rules for trading related to technical and
operational provision of network

• CACM - Capacity allocation and congestion
management rules,

• Rules for non discriminatory, transparent
provision of non-frequency ancillary services

• Rules on demand response, including
aggregation, energy storage and demand
curtailment rules.

New network codes foreseen in the regulation
(adoption by delegated act) 

• Network connection rules
• Data exchange, settlement and transparency

rules
• Third party access rules
• Operational emergency and restauration

procedures in an emergency
• Sector-specific for cyber security aspects

of cross-border electricity flows

27

• The EC shall, after consulting ACER, ENTSO-E, the EU DSO Entity (on equal footing) and the other relevant stakeholders, 
establish a priority list every 3 years

• No formal launch of the new network codes will be done before the set up of the EU DSO entity scheduled for 1st January
2021

Next steps: 
Monitoring



EU DSO Entity

Article 50

Kap VI DSO-frågor



CEP vs Effektreserven (produktionsdelen)
Elmarknadsrådet 2019-09-18
Henrik Svensson



Kapitel IV – Resurstillräcklighet

30

• Artikel 20 - Resurstillräcklighet på den inre marknaden för el

• Artikel 21 - Allmänna principer för utformning av kapacitetsmekanismer

• Artikel 22 - Principer för utformning av kapacitetsmekanismer

• Artikel 23 - Europeisk bedömning av resurstillräcklighet 

• Artikel 24 - Nationella bedömningar av resurstillräcklighet 

• Artikel 25 - Tillförlitlighetsnorm 

• Artikel 26 - Gränsöverskridande deltagande i kapacitetsmekanismer

• Artikel 27 - Godkännandeförfarande 



CEP vs Effektreserven
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• Punkt 2 - Utformningen av strategiska reserver ska uppfylla följande krav: 
a) När en kapacitetsmekanism har utformats som en strategisk reserv, ska 
dirigering av denna endast förekomma om de systemansvariga för 
överföringssystem sannolikt kommer att uttömma sina balansresurser för 
att upprätta jämvikt mellan tillgång och efterfrågan.
b) Under de avräkningsperioder för obalanser då resurser i den 
strategiska reserven dirigeras ska obalanser på marknaden avräknas 
till minst värdet av förlorad last eller till ett värde som är högre än den 
tekniska prisgräns på intradagsmarknaden som avses i artikel 10.1, 
beroende på vad som är högre.
c) Resultatet av den strategiska reserven efter dirigeringen ska tilldelas 
balansansvariga parter genom mekanismen för avräkning av obalanser.
d) De resurser som ingår i den strategiska reserven får inte erhålla 
ersättning från grossistmarknaderna för el eller från balansmarknader.
e) De resurser som ingår i den strategiska reserven ska hållas utanför 
marknaden, åtminstone under avtalets löptid. 



CEP vs Effektreserven (produktionskapacitet)
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• Punkt 4 - Kapacitetsmekanismer ska införliva följande krav på 
gränsvärdena för koldioxidutsläpp:

a) Senast den 4 juli 2019 ska produktionskapacitet med utsläpp på mer än 
550 g koldioxid från fossilt bränsle per kWh el som har påbörjat 
kommersiell produktion på eller efter den dagen ska inte ingå i åtaganden 
eller omfattas av utbetalningar eller åtaganden för framtida betalningar 
inom ramen för en kapacitetsmekanism.

b) Senast den 1 juli 2025 ska produktionskapacitet som har påbörjat 
kommersiell produktion före den 4 juli 2019 och med utsläpp på mer än 
550 g koldioxid från fossilt bränsle per kWh el och mer än 350 kg 
koldioxid från fossilt bränsle i genomsnitt årligen per installerad kW 
inte ingå i åtaganden eller omfattas av utbetalningar eller åtaganden för 
framtida betalningar, inom ramen för en kapacitetsmekanism.



CEP vs Effektreserven (produktionskapacitet)

33

Senast den 5 januari 2020 ska Acer offentliggöra ett yttrande med 
tekniska riktlinjer för beräkningen av de värden som avses i första 
stycket.

Punkt 5 - Medlemsstater som tillämpar kapacitetsmekanismer den 4 juli 
2019 ska anpassa sina mekanismer för att uppfylla kraven i kapitel 4, utan att 
det påverkar åtaganden som gjorts eller avtal som ingåtts före den 31 
december 2019. 



Diskussion



Störningsreserven idag och i framtiden

Elmarknadsråd 20190918

Jesper Nyberg – Kraftbalans 

Staffan Engström - Balansmarknad
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> Störningsreserven idag

> Varför finns Störningsreserven?

> Kontrakterad volym 

> Hur använder Svenska kraftnät Störningsreserven?

> Framtiden

> Kompletterande upphandling

> Strategi för Störningsreserv (anskaffning av stödtjänster)

Innehåll



Störningsreserven

> Driften av det sammankopplade nordiska kraftsystemet 
förutsätter driftsamarbete mellan de systemansvariga

> Hur detta driftsamarbete ska reglereras styrs genom 
Systemdriftavtalet, vilket bl.a. ställer krav på att en snabb 
aktiv störningsreserv ska finnas

> Snabb aktiv störningsreserv ska finnas för att återskapa 
frekvensstyrd normaldriftreserv (FCR-N) och frekvensstyrd 
störningsreserv (FCR-D) när dessa reserver utnyttjats eller 
fallit bort samt för att återföra överföringar inom gällande 
gränser efter störningar. 

> Störningsreserven är inte detsamma som effektreserven



Störningsreserven

> Snabb aktiv störningsreserv ska vara tillgänglig inom 15 
minuter.

> Snabb aktiv störningsreserv ska finnas i den omfattning 
och vara lokaliserad så att systemet kan föras tillbaka 
till normal drift efter fel. 

> Storleken på den snabba aktiva störningsreserven 
bestäms av det av det aktuella dimensionerande felet 

> Det största dimensionerade felet i Sverige utgörs 
normalt av Oskarshamn 3, dvs. cirka 1400 MW



> 22 stycken gasturbiner och 2 dieslar, total installerad effekt om 1450 MW, varav 
cirka 900 MW i SE3 och 550 MW i SE4. Utöver dessa delar Svenska kraftnät 
ytterligare 300 MW med DK2.

> I dagsläget har störningsreserven ett underskott som bland annat beror på att 
gasturbinerna, med en medelålder på dryga 40 år, allt oftare är otillgängliga på 
grund av nödvändiga underhållsåtgärder. 

> Svenska kraftnät har förstärkt störningsreserven i en upphandling om 110 MW i 
SE3 och SE4.

> Behov finns för att komplettera med ytterligare effekt som kan aktiveras inom 15 
minuter i störningsreserven, även i framtiden.

Störningsreserven

SE3: ca 900 MW

SE4: ca 550 MW



Hur använder Svenska kraftnät Störningsreserven?

Hantera 

avställningar på 

lång sikt (>D+2)

Hantera 

avställningar på 

lång sikt (>D+2)

Säkerställ 

störningsreserv 

Day-Ahead

Säkerställ 

störningsreserv 

Day-Ahead

Säkerställ 

störningsreserv 

Intraday

Säkerställ 

störningsreserv 

Intraday

Aktivera, 

deaktivera och 

administrera 

körning 

störningsreserven

Aktivera, 

deaktivera och 

administrera 

körning 

störningsreserven

Följ upp 

störningsreserven

Följ upp 

störningsreserven
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Hur använder Svenska kraftnät Störningsreserven?
Ersättning / Kostnader

> Rörlig ersättning

> Alla körningar i Störningsreserven hanteras som effektkraftsaffärer

> Ersätts pay-as-bid (priset på reglerkraftmarknaden påverkas inte)

> Kapacitetsersättning

> Finansieras via stamnätstariff, balansansvarigas avgift och beredskapsanslag



Kompletterande upphandlingen - Erfarenheter och 
förbättringsförslag

> Kommunikationsinsatserna bestod av Elmarknadsråd (8 maj och 18 sep 2018), 

Aktörsmöte 15 feb 2019, Pressmeddelande 18 sep 2018

> Erfarenhetsutbyte har genomförts med alla aktörer som deltagit i upphandlingen och 

inom projektgruppen.

> Önskemål om differentierad kontraktslängd kortare än 1 år och längre framförhållning

> Tydligare kriterier för exkludering

> Förtydliga möjlighet att inkludera fler anläggningar i sammansatt anbud med samma tekniska egenskaper



Kompletterande upphandling - Vad händer just nu?

> Kompletterande upphandling – vi för en dialog med Energimarknadsinspektionen kring 

vårt behov av att fortsätta med detta.

> Referensgrupp – Vi avser remissa vårt förslag till strategi med Er och involvera Er i 

fortsatta arbetet med detaljeringen



Strategi för störningsreserv (anskaffning av stödtjänster)

Idag Framåt

1 lösning = 
Störningsreserv

Behov

Behov
Behov

Strategi = Flera lösningar 

Lösning

Lösning
Lösning



Ramar för strategin - Produkter (marknader) – idag och framtida - exempel

MSEK

Idag Framtid

Villkorade bud från 
kapacitetsmarknaden

Frivilliga energibud

Day ahead

Intra dag

Balansmarknad –
energi

Balansmarknad -
kapacitet

Övriga stödtjänster

60/15 min energi
D-1 

Europeisk

60/15 min energi
D-1 

Europeisk

Europeisk/Nordisk  

Nordisk/Svensk, lokal

Svensk, lokal

Leverans av energi

Leverans av energi 
Justering av position

Tillhandahålla kapacitet

Produkt/marknad Beskrivning Kommentar

Elberedskap

Störningsreserven

överföring av el på stamnätet

T
S

O
N

E
M

O
P

la
ne

ra
de

M
öj

lig

Denna bild ger en inblick i 
arbetsmaterialet inom 
strategiarbetet; Svk har inte 
tagit beslut om att detta är 
strategin framåt



Tack!



Översyn av elområden

Kort information om av vad som är på gång

Elmarknadsrådet 18 september 2019

Christina Simón



Nya EU-bestämmelser gällande elområdesindelning

> Ny europeisk lagstiftning inom elmarknadsområdet sedan 

4 juli 2019. 

> Den nya Elförordningen (2019/943) ställer b.la. krav på att 

alla TSO:er ska gemensamt ta fram förslag till metod för 

indelning av elområden, genomföra regelbundna 

översyner av indelningarna samt ange alternativa 

indelningar som ska analyseras vidare. 

> «All TSO» to propose methodology, assumptions and alternative 

configurations (3 months after Entry into Force)

> «All NRAs» to approve (3 months after submission)

> TSOs to carry out BZ Review (12 months after approval and every 4th 

year)



Vad innebär de nya bestämmelserna?

• Alla systemansvariga i Europa ska ta fram ett gemensamt 

förslag till metod för elområdesindelning. 

• Alla systemansvariga i Europa ska även ta fram antaganden 

och eventuella alternativa elområdesindelningar för varje 

kapacitetsberäkningsregion som ska analyseras enligt den 

gemensamma metoden. 

• Efter denna första regionala översyn ska elområdesöversyner

utföras regelbundet vart fjärde år.

• För svensk del kommer flera alternativa elområdesindelningar

att analyseras.

Läs nyheten här



Svenska kraftnäts pågående förstudie inför en elområdesöversyn

Bakgrund

> En elområdesindelning där gränserna inte är 

transparant lokaliserade leder potentiellt till mindre 

effektiv drift och utveckling av stamnätet med 

förlust av samhällsnytta. 

> Kraftsystemet är under ständig förändring –

Flaskhalsar är inte statiska över tid

> Dimensionerande fel byggs bort

> Produktion avvecklas (KK och KVV) och tillkommer (förnybar)

> Ledningar och utlandsförbindelser förstärks eller tillkommer

> Kartläggning av relevanta lagkrav och en 

omvärldsanalys

> Föreslå en metod för framtagande av elområden

> Applicera metoden i södra Sverige och beräkna 

elmarknadsnyttor

> Resultat ska presenteras i form av en rapport vid 

årsskiftet.

> Information på kommande Elmarknadsråd

Uppdraget



Förslag till alternativ elområdesindelning i Sverige 

att analysera inom det nordiska arbetet

Motivering
• Nya handelsflöden utmanar nätet
• Nuvarande indelning har funnits i 7 år. 
• Nedlagd produktion främst kärnkraft
• Ny och ökad förbrukning särskilt inom storstadsregioner
• Ny intermittent produktion 
• …

Avgränsningar:
• Inget bindande, anger bara vad som ska analyseras.
• Planerade nätförstärkningar räknas redan i nätets förmåga 

Elområdet växer nodvis från en startnod tills flaskhalsar 
omgärdar ett område

• Elområdesöversyn ska ske vart fjärde år varför 
nätbegränsningar som det redan finns beslut på att bygga 
bort inom fyra år inte beaktas

• Regionala nät beaktas inte

NB. Även andra alternativ kan komma att utredas.



Vad händer härnäst?

> Systemansvariga överlämnar förslag till metod och analysunderlag (1 oktober 2019)

> Tillsynsmyndigheterna prövar metod och analysunderlag (1 januari 2020)

> Systemansvariga analyserar eventuella alternativa elområdesindelningar och bjuder in 

till samråd. (Hösten 2020)

> Översynen och eventuella förslag till ändringar i elområdesindelningen ska överlämnas 

till tillsynsmyndigheterna för beslut senast ett år efter metoden har godkänts. (Januari 

2021)



Tack!

christina.simon@svk.se



Current configurations



Resultat av konsultationen av
Nordisk Balanseringsmodel-Road Map

Elmarknadsrådet 18 sep
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Innehåll

• Kort intro

• Konsultationen

• Tidplan för beslut om road-map
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Varför omtag och konsultation av NBM-roadmap?
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Roadmap

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2019 2020 2021 2022 2023

Go-live aFRR capacity market Go-live 15 minutes resolution

on energy markets

mACE based mFRR balancing and TSO-TSO 

settlement (1st generation NBM)

Go-live standard 

mFRR products

Nordic aFRR capacity market

Nordic mFRR capacity market

Single price model

mFRR balancing process automation

15 minutes time resolution

Finalize 1st gen NBM

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
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Roadmap – Market design processes 
with delivery from TSO to NRA

Delivery from TSO to NRA

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2019 2020 2021 2022 2023

Go-live aFRR capacity market Go-live 15 minutes resolution 

on energy markets

mACE based mFRR balancing

(1st gen NBM)

Nordic aFRR capacity market

aFRR cap market EB GL Article 33(1) & 41(1),  Article 38(1) & 58(3) and Article 34(1) 

Nordic mFRR capacity market

mFRR cap market EB GL Article 33(1) & 41(1) and Article 34(1)

Single price model

All TSOs on EB GL Article 52(2)
Nordic harmonisation (not regulated by EB GL)

mFRR balancing process automation

FRR EB GL Article 30(1), Art. 20, Art 21 and Article 50(1)

Period shift - NRA/terms & conditions

Derogation(s) from some EB GL requirements, EB GL Art. 62(2)

Terms & Conditions (BRP/BSP), EB GL Art. 18, 

15 minutes time resolution

National regulations of metering & settlement for datahubs

Update of market design for mFRR energy market (15 min ISP)

Follow up 15 min ID market and  DA/NEMOS - update terms & condition

Exemption from 15 min ISP

Finalize 1st gen NBM

Use of specific products, EB GL Art. 26 (1)

Use of product for remedial actions

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4

15 min ISP, EB GL Article 53(2)
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Roadmap – IT activities

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2019 2020 2021 2022 2023

Nordic aFRR capacity market

Common capacity market aFRR

Nordic mFRR capacity market

Common capacity market mFRR

Single price model

Local MMS

mFRR balancing process automation

Nordic mFRR AOF for different products

Present information for operators (step towards Nordic security function)

Local NBM tasks

ACE & Imbalance forecast

Electronic ordering of activations 

Common "system" for operational procedures and instructions

Establish IT operations - platform & organization

Training and simulation solution

15 minutes time resolution

Local systems TSO

Data hub

NOIS

eSett

Capacity management: RSC, NOIS

Local TSO systems (MMS, HVDC, Capacity mgmt)

Automatic control of HVDC connections (Svk)

Finalize 1st gen NBM

mACE based mFRR TSO-TSO settlement

AOF support DA

Extended support for special regulation/remedial action and supportive power

Support for standard mFRR products

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
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Feedback
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denmark

Finland

Norway

Sweden

Other: Baltics

Other: Various countries across the globe

Vilka ”stakeholders” har svarat?
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General feedback
• More information in general is asked for:

− Details of the markets, for example pricing of balancing energy and imbalances. 

− What will be the concrete effects for stakeholders and their IT-systems, business processes and business strategies? 

− There should be more visibility to costs and budget of the NBM program

• Timelines:

− Should be realistic rather than overly ambitious

− NRA processes and main risks should be visible 

− Exact dates of (at least) 15 min ISP and single pricing model are needed

• Better reasoning/analysis are needed:

− Reasoning of the proposed roadmap and choices made

− Why long delay is needed? How the delays will affect to socio-economic gains?

− Do the TSOs have a right plan to go for new Nordic markets, why not go for European solutions (MARI, PICASSO)?
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aFRR capacity market 

• General support for implementation of Nordic aFRR capacity market

• Almost all respondents have concerns regarding XB reservation 
methodology

• Support for quick implementation of marginal pricing
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mFRR capacity market

• Stakeholders in general agree that implementation of Nordic mFRR 
capacity market is not a priority
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Single price model

• MP support quick implementation of the single price model

− Prefer implementation in accordance with EBGL (that is by Q1/2021) of single price 
model simultaneously in all Nordic countries.

• MP see no need for a simultaneous implementation with 15 min ISP. 

• Does not regard TSO operational concerns in some geographical 
areas and operational situations as a major drawback/wants more 
details concerning this.
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15 minutes resolution

• Generally a postponement to Q4 2022 is reasonable in order to make the 
necessary preparations 

• the new date for implementation of 15 min ISP presented in the revised 
roadmap should be firm.

• DSO’s seem to have another perspective than producers. DSO's emphasis 
on coordination with development of datahubs.

• Important to have 15 minutes’ products available at least in ID-markets, but 
preferably also in DA-markets by when Nordic bidding zones swift into ISP 
15.
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mFRR balancing processes automation

• Standard products, mFRR balancing processes automation and 
AOF’s, should described better and as early as possible. 

• European standard products should be introduced early as possible

• Better explanation of what bid filtering is. In general, bid filtering should 
be avoided
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Outlook for energy activation markets 

• Strong support for European balancing markets and platform.

− Seamless transition between the NBM platforms for aFRR and mFRR activation 
products and the similar European platforms MARI and PICASSO

− European market model should be implemented in the Nordics with the same schedule 
as in rest of the relevant EU states

• The presented Road Map doesn’t describe harmonization and integration 
process in sufficient detail. The final Road Map should comprise 
implementation deadlines for what TSOs describe as ‘2nd generation NBM’, 
as this is where full integration with European markets is expected.
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Stakeholder involvement 

• Satisfied with the gradual increase of stakeholder involvement, but 
more is needed

− Webinars and video conferences were asked for

− Continuous update of plan on the website
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Draft plan for update of the NBM roadmap

NRA-TSO 
meeting

30.8.

NBM 
Stakeholder

reference
group 11.9.

NBSC 
25.9.

NBSC 
23.10.

• Publication of 
updated NBM 
roadmap

• Start of 15 min 
ISP exemption
process

Nov/Dec

NRAs request for 
amendment
concerning aFRR 
(mid oct)



Svenska kraftnäts resultat första halvåret 2019 
och konsekvenser av fortsatt ökade kostnader för 

stödtjänster

Anna Jäderström, Balansmarknad



Svenska kraftnäts Resultat jan-juni 2019

Avvikelse 
från budget 
174 miljoner

Avvikelser:

Stödtjänster 
= 300 MSEK
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Svenska kraftnät är både nätägare av stamnätet och 
systemansvarig myndighet och ska därmed både säkra ett 
driftsäkert elsystem och balanseringen av kraftsystemet.

 Stödtjänster



Vad menar vi med stödtjänster?

Manuella

Automatiska

Stödtjänster

Aktiveras av 
operatör i 
kontrollrummet

Aktiveras av 
frekvens/obalans

FREKVENSÅT
ERSTÄLLNING 

FREKVENSHÅ
LLNING

FREKVENS-
ÅTERSTÄLLN
INGS-ESERV

FREKVENS-
ÅTERSTÄLL-

NINGSRESERV

FREKVENS-
ÅTERSTÄLL-

NINGSRESERV

FREKVENS-
HÅLLNINGS-

RESERV

aktiveringstid



FCR

Sekunder Minuter

Tid

FCR aFRR Gasturbiner + mFRR

E
ffe

kt
Efter 15 min ska 

kraftsystemet 
vara redo för en 

ny störning



Verksamhetsgren Stamnät Systemansvar Beredskap

aFRR
Frekvensåterställningsreserv

100%

Gasturbiner 35-40% 35-40% 20-30%

FCR-N
Frekvenshållningsreserv -Normal 

100%

FCR-D 
Frekvenshållningsreserv -Störning

67% 33%

Avgifter
för balans-
ansvariga

Tariff för 
stamnät

Statliga 
anslag



Verksamhetsgrenar - avvikelse mot budget

Stamnät 

-96 
mnkr

Bered-
skap

Telekom
-1 mnkr

Systemansvar 

-77 mnkr
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Automatiska reserver – kostnad jmf. budget

YTD: ca 48 % = nästan 400 MSEK

Prognos helår:

Total kostnad 1,5 miljarder 



YTD

Veckodag Kalendervecka

Datum fr o m 2019-01-01 Tuesday 1

Datum t o m 2019-09-08 Sunday 36

FCR-N FCR-D aFRR Totalt Enhet

Köpt totalt -558.6 -688.2 -94.2 -1 341.0 MSEK

Sålt 55.6 64.3 12.1 132.0 MSEK

Totalt netto SvK -503.0 -623.9 -82.1 -1 209.0 MSEK

P2 -490.2 -601.3 -85.1 -1 176.6 MSEK

Avvikelse 12.7 22.6 -2.9 32.4 MSEK

Utfall / budget 1.03 1.04 0.97 1.03 kvot

Pct avvikelse +2.6% +3.8% -3.5% +2.8% %

P1 -417.9 -306.0 -90.5 -814.4 MSEK

Avvikelse 85.1 317.9 -8.4 394.6 MSEK

Utfall / budget 1.20 2.04 0.91 1.48 kvot

Pct avvikelse +20.4% +103.9% -9.3% +48.4% %
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Konsekvenser av Svenska kraftnäts resultat



Vad innebär vårt svaga resultat 2019?

> Avkastningsmålet (enligt budget 5,6%) kommer 

inte nås

> Vi ackumulerar underskottet från 2018 med 

ytterligare underskott 

> Avkastningskravet ska nås under en 

konjunkturcykel (2013-2023), vilket innebär att 

vi kommer behöva se ett stort överskott de sista 

åren



Hur ser det ut för 2020?

> Avgifter och tariff för kommande år påverkas, höjningar under 

flera år är att vänta

> Beslut om avgifter 2020 fattas av Svk:s styrelse i slutet på 

september (prel. tariff/avgiftsnivå är kommunicerad 30/8)



Förslag till avgifter 2020

Avgift 2019 2020

Grundavgift för 
förbrukning

0,530 €/MWh 0,720 €/MWh

Grundavgift för 
produktion

0,265 €/MWh 0,0360 €/MWh

Balanskraftavgift för 
förbrukningsbalanskraft

0,50 €/MWh 0,50 €/MWh

Fast avgift 30 €/vecka 30 €/vecka

Förslag att höja grundavgift för förbrukning och produktion med ca 35 %. Ingen förändring för 
Balanskraftavgiften och en fasta avgiften. 

Tilläggsavgift på förbrukning (Effektreservavgiften) sänks med 11 % från 0,35 €/MWh till 0,31 
€/MWh 
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Kommande förändringar som påverkar avgifter/tariff framåt



Elsystemet utvecklas Behov av nya produkter/volymer?

Automatisering

Marknads-
integration



Förändringar som påverkar intäktsmodellen…

> 1 pris (oavsett systemets behov)

> 1 position 

> Prissättning av obalanserna

förbrukning produktion

<50 % av 
energin sätter 
obalanspriset

>50 % av 
energin sätter 
obalanspriset





Balansansvarsavtal och BSP/BRP-status

Elmarknadsråd 2019-09-18

Jenny Lagerkvist / Zarah Andersson
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> Avtal 3829-2

> Ändringar i avtalet 

> BSP/BRP status

> Nu och framåt

Agenda – information om avtal



Balansansvarsavtal 3829-2 

18 september 
2019

• Info om 
ändringar till 
EMR.

11 nov – 3 dec  
2019

• Planerad tid 
för remiss 

20 december 
2019

• Planerad 
publicering 
av avtal 
3829-2.

1 mars 2020

• Avtal 3829-2 
träder i kraft.



Förslag på avtalsstruktur för nästa Balansansvarsavtal 

FCR aFRR mFRR

Allt som ingår i dagens 
balansansvarsavtal

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

tekniska spec mm.  

Balansansvar –
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

Huvudavtal 



Hur vi delar upp nuvarande avtal i ny struktur

FCR aFRR mFRR

Balansansvar – allmänna 
villkor

Huvudavtal 

1
2

2 2 2
3 4 56 6 6

6
7

8

8 8 8

§

§ - huvudavtal
Bilaga 1 – definitioner
Bilaga 2 – rapportering och underrättelse
Bilaga 3 – handel med FCR
Bilaga 4 – handel med aFRR
Bilaga 5 – handel med mFRR
Bilaga 6 – prissättning och avgifter
Bilaga 7 – finansiering av effektreserv
Bilaga 8 – avräkning och fakturering
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> Avtal 3829-2

> Ändringar i avtalet 

> BSP/BRP status

> Nu och framåt

Agenda – information om avtal



Ändringar i avtal 3829-2

> FCR – IT-säkerhet vid central styrning

> Hänvisning till krav i förkvalificering.

> FCR – Krav för ett stabilt elsystem

> Inför ändringar förutsatt att godkännande erhålls.

> Ändringsbegäran inskickad till Ei i juni 2019, väntar svar från Ei i december. 
Efter godkännande  3 månader på ENTSO-E innan ikraftträdande. 

> mFRR – Systemdrifttillstånd 

> Införlivar de nya begreppen i avtalet.



aFRR – Nordisk kapacitetsmarknad

Villkoren för nordiska kapacitetsmarknaden kommer att ersätta dagens villkor i avtalet.

TIDSPLAN - preliminär

 Förslag inlämnat till nordiska NRA:erna 

 15 oktober besked från de nordiska NRA:erna

 15 december räknar TSO:erna med att lämna sina kompletteringar åter till NRA:erna

 15 februari 2020 bör NRA:erna återkomma med besked

 1 mars 2020 förväntas en nordisk kapacitetsmarknad starta



Om inte…….

> ………arbetshypotes är att införa nationell aFRR-kapacitetsmarknad med villkor 
liknande det nordiska förslaget i så stor utsträckning som möjligt.
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> Avtal 3829-2

> Ändringar i avtalet 

> BSP/BRP status

> Nu och framåt

Agenda – information om avtal



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.

Ei ska 
återkomma med 
kompletteringar.

Svenska kraftnät 
lämnar reviderat 

förslag

Godkännande 
från Ei ?

Implementering
+12 mån 

Status för BSP/BRP-villkoren

BSP
BRP
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> Avtal 3829-2

> Ändringar i avtalet 

> BSP/BRP status

> Nu och framåt

Agenda – information om avtal



2019 2020 2021                                                                             2022

maj jun jul aug sep okt 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 jan feb mar apr

BA

BRP

BSP

aFRR Nordisk 
kap-marknad
Alla nordiska NRA:er

?Balansansvar

Balanstjänster

BA
3829-1

FCR-
IT-säkerhet

mFRR- systemdrifttillståndFCR- Stabiliseringskrav

Nu och framåt…..

3829-2

SOGL-krav



Frågor?

zarah.andersson@svk.se

jenny.lagerkvist@svk.se



Status implementering nätkoder

Anna Jäderström





EB GL - Balanskoden



EB

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

Idag



Status och pågående arbete - europeiskt

> För följande metodförslag inkom tillsynsmyndigheterna den 12 augusti med ändringsbegäran

> Artikel 50.1 Gemensamma avräkningsregler mellan TSO:er

> Artikel 52 Avräkning av obalanser

> Artikel 29 Aktivering av bud på balansenergi (Activation purposes)

>  TSO:erna ska inkomma med reviderat förslag för artikel 52 till tillsynsmyndigheterna senast 9 november. För övriga förslag är det oklart då samtliga 

tillsynsmyndigheter inte har lämnat ändringsbegäran.

> Följande metoder ska beslutas av ACER då tillsynsmyndigheterna inte kunde enas om ett godkännande eller en 

ändringsbegäran

> Artikel 20 Europeisk plattform för mFRR

> Artikel 21 Europeisk plattform för aFRR

> Artikel 30 Prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden

>  ACER har till den 24 januari 2020 på sig att besluta om metoderna



Bakgrund till ändringsbegäran för artikel 50.1, 52 och 29
> Artikel 50.1 Gemensamma avräkningsregler mellan TSO:er

> Olika priser i samma ”uncongested area”: begäran om att renodla förslaget med komponenterna som påverkar avräkningen snarare än 
orsakerna till prisskillnaderna. Dessa orsaker ska beskrivas i övriga relevanta förslag (ex artikel 20 och 30). 

> Congestion income: begäran om att förtydliga ”entities” samt anpassa förslaget till strukturen för relaterade metoder under CACM och FCA. 

> System constraints: begäran om att generalisera avräkning till följd av system constraints för att ta hänsyn till pågående diskussioner relaterat 
till förslaget om prissättning. 

> Artikel 52 Avräkning av obalanser

> Villkor för att tillämpa 2-pris: begäran om att ta bort vissa villkor i nuvarande förslag samt tillägg för tillämpning av 2-pris då 
avräkningsperioden är 60 min.

> Komponenter för att beräkna ett obalanspris: begäran om att ytterligare förtydliga artikeln

> Artikel 29 Aktivering av bud på balansenergi (Activation purposes)

> Främst formuleringar, exempelvis begäran förtydligande kring att förslaget utöver standardprodukter även ska omfatta specifika produkter



Status och pågående arbete - regionalt

> Artikel 33 och 38 Harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet

> Metod lämnad till Energimarknadsinspektionen för godkännande väntas åter senast 15 oktober 2019

> Artikel 41 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområde

> Metod lämnad till Energimarknadsinspektionen för godkännande väntas åter senast 15 oktober 2019

> Artikel 34 Metod för undantag från möjligheten till överföring av ansvar av avropad balanskapacitet

> Metod lämnad till Energimarknadsinspektionen för godkännande väntas åter senast 15 oktober 2019

> Följande metodförslag lämnade Svk tillsammans med övriga relevanta TSO:er in den 18 juni

> Artikel 50.3 Avsiktliga energiutbyten inom synkronområdet

> Artikel 50.4 Avsiktliga energiutbyten mellan synkronområden

> Artikel 51.1 Oavsiktliga energiutbyten inom synkronområdet

> Artikel 51.2 Oavsiktliga energiutbyten mellan synkronområden

aFRR



Status och pågående arbete - nationellt

> Artikel 18

> Ei har aviserat att de inom kort inkommer med en ändringsbegäran på det uppdaterade förslag som Svk lämnade den 18 

april.

BRP / 
BSP



Kommande konsultationer

> Inom CCR Hansa pågår arbetet med att ta fram ett förslag enligt artikel 41 – marknadsbaserad metod för 

reservering av överföringskapacitet. Förslaget ska lämnas in senast 18 december 2019 och konsultation är 

planerad till september/oktober 2019.



Tre metoder som överlämnats till Acer

Elmarknadsrådet 2019-09-18

Tobias Johansson



• Regulatoriska processen fram till överlämnandet

• Varför gick metoderna till Acer

• Processen framöver

Agenda



• Förslaget lämnades till den sista tillsynsmyndigheten 11 feb 2019

• Godkännande/ändringsbegäran/överlämning senast 11 aug 2019

• Överlämning till Acer 16 jul 2019

• Acer fattar beslut senast 16 jan 2020

Regulatoriska processen fram till överlämnandet



• Tillsynsmyndigheter ska vara eniga för ändringsbegäran eller godkännande i annat fall 
överlämnas ärendet till Acer

• Tillsynsmyndigheter var eniga om att begära vissa ändringar, men flera punkter där 
tillsmyndigheterna hade olika uppfattningar vilket ledde till överlämnande, ex:

• mFRR IF

• Otillgängliga bud & ”motaktivering”

• aFRR IF

• Modellen för utbytet mellan TSOs

• Prissättning

• Tidsperiod för prissättning av balansenergi & pris beroende på aktivering

Varför gick metoderna till Acer? 



• Acer tar fram förslag och för diskussion med tillsynsmyndigheter och TSOer

• Konsultation och workshop i november 

• Acer fattar beslut i januari

Processen framöver



Statusuppdatering implementering nätkoder
FCA, CACM



FCA Idag



Status och pågående arbete FCA
Europeiskt

 Pågående arbete inom ENTSO-E med metod för artikel 61 angående kostnader för att säkerställa garanterad kapacitet och ersättning för långsiktiga 

överföringsrättigheter

 ACER bereder svar beträffande förändringar av reduktionsperioder i långsiktiga produkter efter konsultation med marknadsaktörer under augusti

CCR Norden

 Metodförslag enligt art 10, kapacitetsberäkning, inlämnat till Ei i januari 2019, metoden har blivit refererad till ACER som kommer med beslut i oktober 

2019 (konsultation pågick till 17 sep)

CCR Hansa

 Metodförslag enligt art 10, kapacitetsberäkning, inlämnat till Ei i juni 2019

CCR Baltic

 Metodförslag enligt art 10, kapacitetsberäkning, inlämnat till Ei i juli 2019.

Nationellt

 Svenska kraftnät är enligt beslut från Ei beviljade undantag enligt artikel 30.5 vilket medför att inom FCA metoden är det främst beräkning av 

kapacitet för långsiktiga tidsramar som berör marknadsaktörer inom Sverige. 



Capacity Allocation Congestion Management (CACM)
Idag



Status och pågående arbete

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

elområdesändringar - Nytt uppdrag från ACER att utreda en optimal indelning av kapacitetsberäkningsregioner (CCR) 
mht Hansa- och Channelregionerna

 Reviderad Algoritm metod review för dagen före- och intradagmarknaden, inkl. process för ändringar, styrning, nya 
bestämmelser för intradag-auktioner och produktermetoder.

Regionalt

 Fortsatt arbete med att förbereda för flera NEMO:s i ett elområde i Norden, Polen, Baltikum

 Kapacitetsberäkningsmetod för CCR Nordic - Omarbetning pågår för att hantera dynamiska simuleringar

 Arbete med att implementera de godkända metoderna för koordinerad mothandel och omdirigering respektive 
kostnadsfördelning för koordinerad mothandel och omdirigering (Norden, Hansa, Baltic) 

 Nationellt
 Arbete pågår med att ta fram ett nytt förslag till arrangemang för att ansluta Baltic Cable till marknadskopplingen för 

dagen före och intradagmarknaden enligt CACM efter begäran från Ei. Konsultation pågår, osa 26 sept.

Kommissionen ser över 
CACM i och med ny 
förordning och direktiv CEP



Vill du veta mer?

> Två färska statusrapporter 

från ENTSO:E om 

implementering av CACM-

och FCA-koderna.

> Finns här



Nytt nordiskt systemdriftavtal – nordisk 
genomförande av nätkoder (SOGL)

Elmarknadsrådet 2019-09-18



Nytt nordiskt avtal för systemdrift – regionalt genomförande 
av SOGL

> System Operation Agreement between the Nordic Transmission System Operators (Nordic SOA).

> Färdigställdes i augusti 2019.

> Det nya avtalet uppdaterar det gamla avtalet för systemdrift och är ett verktyg för gemensamt nordisk 

genomförande av nätkoder (EU förordningar) 

> Avtalet har ett färdigställt annexet som genomför delar av nätkoden om drift av elöverföringssystem, delen 

om frekvenskvalité och reserver (SOGL/LFCR). 

> Avtalet kommer att byggas på med fler delar som speglar nätkoderna.



Struktur för nytt SOA-avtal

> Ett huvudavtal med flera annex:

> Annex Load-Frequency Control & Reserves

> Annex Electricity Balancing (to be included)

> Annex Operational Planning (to be included)

> Annex Operational Security (to be included)

> Annex Emergency and Restoration (to be included)

> Annex Capacity Calculation and Congestion Management (to be included)

> Annex Forward Capacity Allocation (to be included)

Oklar tidplan för 
övriga Annex. 
Huvudavtalet 

kommer träda i kraft 
17 oktober



Nytt nordiskt avtal för systemdrift –
innehåller ny metod för dimensionering av FRR

> Metoden dimensionerar mängd FRR för hela Norden/blocket jämfört med idag där varje land 

dimensionerar var för sig. 

> Dimensioneringen utgår från historiska obalanser i varje LFC område (budområde). Dessa 

summeras med justering för geografiska begränsningar .

> Till det lägger man sedan det dimensionerande felet för varje kontrollområde.

> Metoden är generell och kräver ytterligare utveckling. Indata och utvärdering är också viktiga 

delar av förslaget. Metoden tillämpas från och med år 2022.



Övrigt genomförande SOGL/LFC-R

> Nationellt genomförande pågår.

> Alla regionala metoder är godkända

> På Europanivå återstår att fastställa minsta uthållighetstid för FCR med begränsad 

energireserv (FCR LER).

> Resultat väntas våren 2020. 



Övrigt


