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1. Inledning 

Mötet inleddes med kort presentationsrunda då det fanns fyra ersättare i rådet.  

Dagordning 
Dagordning fastslogs. Vid tidsbrist utgår tarifföversyn och tas endast upp kort under övriga frågor.   

Föregående mötesanteckningar 
Inga kommentarer inkom och mötesanteckningarna godkändes.  

2. Information om hantering av västkustsnittet 

Erik Ek och Niclas Damsgaard föredrog punkten som behandlade hanteringen av det så kallade 

västkustsnittet. Problematik uppstår främst vid höga flöden nattetid/helg genom Västkustsnittet. 

Kortfattat saknas nedregeringsresurser i södra Sverige i situationer då vi har för stora norråtgående 

flöden upp genom Sverige. Svenska kraftnät ser ett behov av mer vindkraftbud som kan regleras ned i 

dessa lägen. Att de saknas idag förmodas bero på bristande incitament.  

Erik exemplifierade med en situation som uppstod för några helger sedan. I planeringsskedet angavs 

för SE4 en total förbrukning på 1 940 MWh/h medan vinden estimerades till 894 MWh/h. Uppmätt 

ser situationen sedan annorlunda ut då förbrukningen och vindöverskott samspelar för balansen i SE4 

med resulterat överskott som tillgängliga marknadsbud inte kunde reglera bort. I planeringsskedet såg 

det ut att finnas nedregleringsbud i Danmark och Sverige på totalt 1 681 MW medan det i realtid 

visade sig att det inte fanns några nedregleringsbud alls vare sig i Danmark eller Sverige. Erik 

betonade att situationen bör lösas genom att skapa incitament vilket innebär att obalanskostnaderna 

inte borde kollektiviseras på nätkunderna (som den gör idag genom specialregleringen) utan bör 

betalas av dem som orsakat kostnaden.  

Erik presenterade tre förslag som syftar till att skapa incitament och fler bud och bjöd in rådet och 

marknadsaktörer att komma med inspel på förslagen (se presentation).  

Det första förslaget innebär att SE4 föreslås få ett nedregleringspris när balansen inte hålls vilket 

betyder att när tex dansk vindkraft nyttjas för nedreglering i syfte att avlasta västkustsnittet så ska 

priset slå igenom i SE4 vilket inte sker idag för västkustsnittet eftersom Svenska kraftnät hanterar all 

intern mothandel på nätsidan. Rådet frågade om när detta förslag är tänkt att implementeras. Erik 

menade att han önskar det implementerat så snart som möjligt men påpekade att det är viktigt att 

marknadsaktörerna är med och förstår incitamenten. Principiellt skulle också SE4 följa med priset i 

DK2 om de har ett överskott då det är snitt 4 som blir begränsande. Detta följer då exakt hur dagens 

balansreglering sker och tar hänsyn till VK då den har reglermässigt ”överförts” till SE4.  

Det andra förslaget bottnar i dagens situation där det med dagens lösning är få tillfällen med dagen-

före handel där priset i SE4 är lägre än SE3 trots att det är en begränsad kapacitet för nordligt 

effektflöde från SE4 till SE3 (läs västkustsnittet). Dagen före handeln klarar inte av att hantera alla 
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västkustsnittsflöden med begränsningar i SE4 då det samtidigt är ett flöde norrut genom 

Västkustsnittet och söderut från SE3 till SE4.  

Framöver kommer dagen före handeln kunna hantera detta genom att flowbased-modellen införs. Det 

finns några tillfällen idag där elområden hjälper i dagen före handeln - men det är otillräckligt för att 

lösa situationen men kan minska riskerna och ger fördelar när det kan användas. 

Det tredje förslaget syftar till att få in fler nedregleringsbud. Om incitamenten i det första förslaget inte 

är tillräckliga finns tankar på att starta en kapacitetsmarknad. I Danmark har en sådan åtgärd inte 

behövts eftersom Tyskland är en stor köpare av dansk vindkraft. Svenska kraftnät ser dock behovet att 

med växande vindkraftsproduktion även ha vind som reglerresurs.  

Erik informerade vidare om att det för närvarande pågår ett arbete mot bakgrund av de nya 

bestämmelserna om 70%-regeln och CEP samt att vi har ett undantag för västkustsnittet som går ut 

nästa år. Svenska kraftnät förbereder en nationell handlingsplan för hur vi ska leva upp till 70%-kravet 

samt en rapport till Energimarknadsinspektionen, då vi inte kommer att kunna uppfylla regelverket 

från 2020 jan.  

Punkten konkluderades med att rådet kan skicka in frågor och synpunkter per mail till Tania som 

därefter sammanfattar så att de kommer med i det fortsatta arbetet.  

3. Översyn av Elområdesindelning 

3.1 Nationell: Förslag på metod för framtagande av elområden 
Anders Danell beskrev att uppdraget har bedrivits med syftet att ta fram en metod nationellt. Det har 

inneburit att kartlägga relevanta lagkrav, att föreslå en metod för framtagande av elområden samt att 

slutligen applicera metoden i södra Sverige och beräkna elmarknadsnyttor. Under de senaste 

månaderna har det även skett framdrift på Europeisk nivå och det har startats upp även ett nordiskt 

arbete för metodframtagande parallellt med det nationella arbetet. 

I det nationella arbetet bestämdes att Södra Sverige definierades som söder om snitt 2. Det kan 

diskuteras om gränsen var rimlig men det är det val som gjordes. I dagsläget kan inte nyttorna 

beräknas eftersom det saknas dels metoder samt verktyg för att göra detta och dessa hinner inte tas 

fram under projekts tidsram. Det kan konstateras att många av de problem vi hade för tio år sedan 

med tex spänningskollaps har byggts bort men samtidigt reduceras nu produktionen i SE3 och SE4 

och nya ledningar och  utlandsförbindelser kommer till. Det innebär att det finns skäl att se över de 

områden som finns idag.  

Ett elområde definieras som ett område med överskott av produktion där effektutmatning inte kan ske 

på grund av kapacitetsbrist ut från området eller omvänt, är ett underskottsområde där det inte kan 

matas in kraft på grund av kapacitetsbrist in till området. Men i metoden för att definiera elområden 

finns vissa undantagsregler som appliceras tex vid regionala nät eller dubbelfel i transmissionsnätet. 

Det definieras heller inte något elområde när det har beslutats om en förstärkning i området och att 

förstärkningen är planerad inom 5 år och i fall med radiellt matade noder så tilldelas de samma 

elområde som närmaste maskade elområdespunkt.  
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Projektet har tittat på scenarion för 2020, 2025 samt 2030 med höglast, dvs högre än 26 000 MW, 

låglast, dvs lägre än 11 000 MW, hög vindkraftsproduktion (>7 700, 8 000 och 10 000 MW) samt låg 

vindkraftsproduktion (<1 050, 1 710 och 1 750 MW). Verktyget Samlast (för energiberäkningar) ger 

diagram över punkter med 1-timmesbalanser. Balanserna vägs ihop till medelvärde och beräknas 

vidare i PSS/E för att få effektbalanser. Se presentationen för mer information.  

Metodiken och tillämpning av undantagsreglerna beskrivna ovan leder till resultatet att det efter 2023-

2024 inte finns några större problem i södra Sverige givet att den beslutade utbyggnaden av FL/s7-8 

med fördubblad kapacitet byggs. Stockholmsområdet resulterar dock i ett elområde enligt denna 

studie eftersom det finns en flaskhals mellan Finnböle och Hamra. Noteras bör att definitionen av 

södra Sverige kan påverka resultatet. I denna studie ligger Forsmark utanför Stockholmsområdet. 

Slutsatsen blir att vidare studier måste ske för hela Sverige samt de nordiska länderna.  

3.2 Nordiskt: Kommande arbete och metodframtagande 
Mårten Bergman fortsatte presentationen om elområdesöversyn men flyttade fokus till status för den 

Nordiska elområdesöversynen samt gav en genomgång av kriterier för utvärdering ENTSO-Es metod.  

På nordisk nivå har ett arbete startat upp och en grupp har etablerats som nu fört en första diskussion 

om omfattning och metod. Arbetet måste koordineras med den europeiska översynen som sker 

parallellt. Vi har tidigare informerat om har de nordiska TSO:erna har sänt in förslag till metod för 

elområdesindelning till sin respektive tillsynsmyndighet. Dessa har sedan tre månader på sig att 

godkänna förslaget. Det har föreslagits att vi ska se över möjligheten om att dels ta bort gränsen 

mellan SE3 och SE4 dels om ett eventuellt Stockholmsområde behövs. Men även andra förslag 

kommer att undersökas.  

Mårten fortsatta med en presentation om vilka kriterier som tillämpas, se presentationen. De återfinns 

inom huvudområdena, Nätsäkerhet, Marknadseffektivitet samt Stabilitet och tillförlitlighet. De flesta 

kriterierna återfinns i CACM vilket betyder att det är lagkrav. Nätsäkerhetskriterier täcker bland annat 

in hur olika områdesindelningar kan påverka förmågan att återvända till normaldrift och om det finns 

tillräckligt mycket produktion för att täcka förbrukningen. Marknadseffektivitetskriterierna täcker in 

ett brett område alltifrån hur mycket samhällsnyttan förändras med olika gränser, kostnaden för att 

garantera kapacitet tex för dagen före handel om ett fel inträffar, marknadslikviditet, 

marknadskoncentration och effektiv konkurrens, prissignaler för att bygga infrastruktur, ”loop flows 

samt påverkan på balanseringsprocessen. Stabilitet och tillförlitlighet riktar in sig på att Elområden 

behöver reflektera strukturella flaskhalsar och säkerställa att flaskhalsarna uppstår på samma ställe.  

Kristian frågade hur aktörerna kommer att involveras i arbetet och menade att det vore bra med 

framförhållning. Mårten svarade att det under våren kommer att anordnas någon form av 

webkonferens för att involvera intressenterna. När är i viss mån beroende av om metoden kommer att 

godkännas men ett webinarium blir knappast aktuellt förrän efter februari. Svenska kraftnät och 

Statnett är huvudansvariga för arbetet i Norden då vi förbereder modellerna och när detta är gjort 

kommer Energinet samt Fingrid se över dem. Sebastian frågade om vi även ser över möjligheter till 

prisområden över de nationella gränserna och Kristian funderade över om det skulle finnas några 

legala hinder för det. Mårten svarade att det i Finland inte finns några interna flaskhalsar även om det 

är tydligt att det finns en flaskhals mellan Sverige och Finland. Mårten menade dock att det inte borde 

finnas några legala hinder för landsöverskridande elområden men att det inte är avstämt med en 
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jurist. Tobias kände inte till något hinder och Mårten konstaterade att det funnits landsöverskridande 

elområden i Europa.  

Magnus bad Svenska kraftnät att starta upp ett arbete, en kommunikationsinsats, i syfte att 

sammanställa det material som finns och föra ut det som vi faktiskt känner till såsom tex Anders 

Danells projekt. Svenska kraftnät tog med sig frågan. 

4.    Statusuppdatering i aktuella frågor  

Mårten Bergman redogjorde kort för status i diverse pågående implementeringsprojekt.  

Den så kallade, 2nd wave, dvs anslutandet av sju nya länder till den gemensamma europeiska 

plattformen för intradaghandel kommer att ske den 19 november. De länder som redan idag är 

sammankopplade för intradaghandel över landsgränserna är Belgien, Danmark, Estland, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och 

Österrike. De tillkommande länderna är Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien och 

Slovenien. Detta medför att Sverige nu även kopplas samman genom Swe Pol Link. Swe Pol Link 

kommer vid go live sannolikt att ha status inaktiv och kommer aktiveras först efter att tekniska tester 

genomförts och godkänts. 

För projektet Nordisk MNA och dagenförehandeln gäller att go live nu planeras till 10:e mars 2020. 

Projektet involverar de fyra nordiska TSO:erna, börserna EMCO, EPEX och Nasdaq men kräver 

förändringar i IT-system  och kommunikationslösningar även hos N-RSC samt eSett. För närvarande 

pågår tester. Projektet har uppdaterat diverse processer, däribland kapacitetsberäkning och 

tilldelning, marknadskoppling och resultatrapportering. 

Mårten berättade om tidplanen för flowbased som är något osäker. Flowbased ska implementeras 

genom ett gemensamt projekt vid den Nordiska RSC:n. Fokus är nu på att bygga upp funktionalitet för 

dagen före respektive intradag. Visa utmaningar finns i och med att CGM, common grid model, 

kommer att levereras först i slutet av 2020 - men en mellanleverans väntas i år. Det är rimligt att anta 

att tidplanen kommer att försenas något.   

Mårten informerade därefter om  att arbetet med Baltic Cable fortsätter. Baltic Cable blir troligen en 

certifierad ITO (Independent Transmission Operator) i Tyskland under november 2019, däremot inte i 

Sverige. Det förslag till arrangemang som Svenska kraftnät skickade till Energimarkandsinspektionen 

den 1:a oktober i år kommer inte att prövas då det inte är tillämpbart eftersom den enbart avsåg aktör 

som inte är ITO. Nu fortsätter arbetet med Baltic Cables ägare och Tennet (tysk TSO) för att ta fram 

avtal och procedurer för bland annat anslutning, systemdrift och balansering samt avräkning. Målet är 

att överföringskapaciteten tillgängliggörs för marknaden både dagen före och intradag.  

5. Tarifföversyn  

Punkten flyttades till 13. övriga frågor på grund av tidsbrist. 
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6. Information kring dagens balansering av 
kraftsystemet  

Madalena Afram och Julija Almbladh gick igenom hur dagens balansering av kraftsystemet går till rent 

praktiskt. De inledde med att förklara att systemet blivit allt mer komplext och mindre stabilt. Det är 

många fler faktorer som de behöver ta hänsyn till vid balanseringen idag. För att öka förståelsen gick 

de igenom hur planeringen ser ut inför timmen, vad som händer under timmen och hur 

prioriteringarna ser ut i driftskedet. Se vidare i presentationen. Systemansvaret innebär att vi ska 

säkra att det råder balans mellan produktion och förbrukning av el.  Vi har ett gemensamt nordiskt 

ansvar för balansering av det synkrona systemet (Svenska kraftnät och Statnett har huvudansvaret) 

och vi reglerar i Sverige eller i våra grannländer när det behövs. Bild 6 i presentationen beskriver hur 

de cykliskt arbetar i kontrollrummet med planering, utvärdering och justering. Rådet frågade om det i 

efterhand går att se varför en åtgärd vidtagits och det gör det genom att det registreras internt med en 

orsakskod. Rådet undrade även över hur bemanningen ser ut och svaret är att det under dagtid finns 

minst två BTI:er (Balanstjänstingenjörer) som arbetar samtidigt där den ene arbetar aktivt med 

reglering medan den andre sköter back office men kan rycka in vid behov.  

Därefter beskrevs utmaningarna i driftskedet. Bland annat har stora förändringar i produktionen och 

särskilt i timskarvarna en stor påverkan. Flera kablar med ökad import/export ger ökade flöden 

genom snitten och rampingen skapar frekvensavvikelser. Prognosavvikelser (vindkraft respektive 

förbrukning) ger stor påverkan för tex västkustsnittet, vilket nämndes under punkt två. Problemet med 

energi vs effekt blir tydligt då det kan finnas en korrekt plan sett över timmen men det finns obalanser 

i timskarvar samt under hela timmen. I praktiken kan tex vara ett överskott i början av timmen men 

ett underskott i slutet. Värt att notera är att reglerpriset då heller inte behöver reflektera den verkliga 

bilden så länge vi har entimmesavräkning. Vissa timmar kan ha haft såväl upp- som nedreglering och 

då är det den reglerade volymen som avgör den dominerande riktningen. Johan efterfrågade data för 

att kunna se hur regleringen ser ut under timmen kopplat till detta. Anna tog med sig frågan och 

lovade att undersöka vilken info som skulle kunna tillgängliggöras. Förutsättningarna bör vara bättre 

än tidigare i och med att Svenska kraftnät nu har ett datalager.  

Vidare diskuterades om reglerpriset skulle kunna publiceras snabbare vilket varit en återkommande 

fråga i rådet genom åren. Det framfördes även att aktörer som är aktiva på reglermarknaden idag har 

betydligt mer information i realtid jämfört med övriga aktörer. Aktörer som nu saknar infomration kan 

ha relevant flexibilitet och möjlighet att agera i realtid. En del av problematiken ligger i att alla 

nordiska TSO:er behöver godkänna priserna manuellt innan de kan publiceras vilket bidrar till 

fördröjningen. Det konstaterades att det i framtiden kommer att krävas att priserna kommer ut 

snabbare men att det kräver automatisering.  Diskussion om att enbart lägga ut riktning och eventuellt 

volym. Ett annat alternativ som föreslogs var att publicera priset men med en brasklapp om att det 

ibland kan dröja innan priset kommer.  

Se presentationen för en illustration av hur frekvensen varierar under tuffa perioder på morgonen 

respektive vid midnatt samt för exemplifiering av olika situationer med flaskhalsar. För 

kontrollrummet kommer driftsäkerheten (såsom överlaster och nätproblem) i första hand och därefter 

regleras för frekvens. Sammanfattningsvis kan konstateras att det synkrona systemet sällen är i balans 

och att flaskhalsarna ofta uppträder samtidigt. Utmaningen ligger i den ojämna fördelningen av 

reglerresurserna. 
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När hanteringen av västkustsnittet redovisades, ställdes frågan om problematiken kring belastningen 

på Västkustsnittet kommer att  minska då Ringhals avvecklas. Julilja svarade att det tillfälligt kommer 

att bli lättare men att den fortsatta vindkraftutbyggnaden fortsatt kommer att öka behovet av 

reglerresurser i området. En annan fråga rörde hur arbetssätten i kontrollrummet kommer att 

förändras i samband med införandet av kortare avräkningsperiod. Arbetssättet kommer att förändras 

och det kommer att behövas mer automatik och mer analys. Operatörerna kommer att fortsätta 

behöva övervaka och kunna hantera oväntade händelser. Det är inte bara nya modeller som införs 

utan även en ny kultur för hur vi ska arbeta framöver. 

7. Granskning av prissättning FCR – lärdomar och 
slutsatser  

Mikael Winai berättade att granskningen av prissättningen väntas bli klar efter årsskiftet. Syftet med 

granskningen är att Svenska kraftnät behöver förstå varför kostnaderna ökat under de senaste åren 

(särskilt märkbart under sommarmånaderna år 2019) för de automatiska reserverna. Främst granskas 

prissättningen och budgivningen avseende frekvenshållningsreserven, FCR, men också för den 

automatiska frekvensåterställningsreserven, aFRR. Kostnadsökningarna driver avgiftshöjningar för 

såväl stamnätstariff som avgifter till de balansansvariga. Vi behöver få kontroll på 

kostnadsutvecklingen och säkerställa att prissättningen görs enligt det regelverk som finns.  

Mikael redovisade de slutsatser som hittills dragits i det interna analysarbetet som fokuserat på att se 

över vilka bud vi fått in, antagit och avropat samt hur vi respektive marknadsaktörerna har agerat. Det 

kan konstateras att det råder ett ökat normalläge för priserna under hela året vilket främst förklaras av 

faktorer som elpris, prisdifferenser, frekvenskvalitet, flyttad och spilld effekt och i viss mån av vinst- 

och risktillägg. I mer extrema situationer märks en ökad prisnivå som drivs av marknadsdesign, antal 

tillgängliga bud och själva upphandlingsförfarandet där det finns ett beroende av stora aktörer som 

läger många och långa blockbud. För primärregleringen, FCR, finns ett volymkrav som måste handlas 

upp och vi har velat säkerställa att en viss andel handlas D-2 men en reflektion är att vi kanske borde 

ha handlat mer D-1. Mikael menade att det högre normalläget står för den största delen av 

kostnadsökningen för båda FCR-produkterna, i synnerhet för FCR-N. För FCR-D  har budstruktur, 

antal tillgängliga bud samt upphandling en något större betydelse för kostnadsökningen. 

Mikael förklarade att den interna analysen nu färdigställs och att nästa steg innebär att boka in 

intervjuer med de aktörer som handlar med FCR. Det övergripande resultatet kommer sedan att 

kunna presenteras men självfallet utan att avslöja affärs-eller sekretessbelagt information.  

Dimensionering och marknadsutveckling för FCR diskuterades också kort. Jonas menade att det väl 

varit samma volymkrav länge och undrade om kraven inte borde uppdateras, stämmer det 

fortfarande?  Skulle vi kunna öka handeln mellan länderna beroende på driftläget? Mikael svarade att 

han inte kan besvara alla frågor kring detta men att volymkravet på 600 MW FCR-N bör vara ungefär 

rätt. Det dimensionerande felet är lika stort oavsett men med mer aFRR i systemet borde man kunna 

minska på FCR-N. Sebastian ifrågasatte principen ”pay as bid” och varför inte marginalprissättning 

tillämpas samt undrade över möjligheten att  öppna upp marknaden för andra tekniker. Anna svarade 

att detta ska ses över men att det har funnits och finns en rädsla för att kostnaderna ska öka. Idag 

utgör kravspecifikationen ett hinder för vissa tekniker. Diskussionen fortsatte kring harmonisering av 
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aktiveringstider där det framhölls att det kunde leda till en ökad potential. Malin menade att vi på en 

nordisk nivå behöver förhålla oss till de tekniska kraven på samma sätt.  

8. Balansansvarsavtal och BSP/BRP 

Jenny Lagerkvist föredrog punkten och talade om att på grund av ändrade förutsättningar så justeras 

tidplanen för kommande Balansansvarsavtal. Eftersom den nordiska aFRR-kapacitetsmarknaden har 

blivit skjuten på framtiden och tidigast kan finnas på plats till kvartal 3 2020 behövs inget nytt avtal i 

mars. Det resulterar då i en längre remisstid som är planerad till perioden 16 december till 31 januari. 

Därefter sker publicering den 1 mars och ikraftträdande den 1 maj. Svenska kraftnät förväntar sig inte 

att FCR-kraven kommer att godkännas av Energimarknadsinspektionen vilket innebär att dessa krav 

inte kommer med i avtalet. 

Se presentation för att se vilka förändringar som nästa avtal omfattar och som även presenterades på 

föregående råd. Jenny presenterade även några ytterligare förändringar som kan komma med i nästa 

avtal och som nu utreds. Aktiveringstiden (FAT) för FRR ses över, för mFRR planeras 15 minuter 

aktiveringstid att införas och för aFRR krävs en justering av minimikrav till 5 minuter med 

rampingkrav. Bortkopplingspriset på 5000€/MWh prissätter underbalanser vid bortkoppling och är i 

linje med regelverken men det finns förbättringspotential där aktiveringen skulle kunna vara 

smidigare. Ambitionen är ju också att ge incitament för att undvika att koppla bort last i ansträngda 

lägen. Magnus nämnde i samband med detta en rapport om shortage pricing som kommit upp under 

en diskussion med Fredrik Wik. Svenska kraftnät ombads skicka ut rapporten. Jenny talade om att det 

kan bli aktuellt med en justering av villkoren för FCR med anledning av att det idag finns mycket 

blockbud som försvårar optimering. 

Vidare påpekades att profilkompensationen enligt lag upphör att gälla den 1 jan 2020 (Förordning 

(2018:1426) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av 

överförd el). Lag gäller före avtal vilket innebär att ingen justering av Balansansvarsavtalet görs enbart 

för detta utan kommer att justeras i kommande avtal. Informationen om detta kommer att gå ut till 

alla balansansvariga, i elmarknadshandbok och elmarknadsråd. 

Viss framåtdrift sedan senaste Elmarknadsråd avseende BSP-rollen och den väntas kunna 

introduceras under våren 2021. 

Torbjörn undrade när produkten FFR lanseras. Jenny svarade att eftersom produkten inte är färdig så 

kan den inte inkluderas i kommande avtalsutskick i alla fall. Uppdaterad information finns på 

hemsidan tillsammans med en enkät. Separat information skickades ut till rådets medlemmar den 12 

november för vidare spridning.  

9. AFRR go live & Plan FFR 

Rebecca Roupe informerade om det utskick som gjordes till Elmarknadsrådet den 12 november. 

Utskicket innehöll information om projektet för Fast Frequency Reserve, FFR, en enkät samt en 

inbjudan till ett aktörsmöte den 29/11. För mer information samt anmälan till aktörsmötet se: 

https://www.Svenska kraftnät.se/aktorsportalen/elmarknad/information-om-

reserver/implementation-av-reserven-ffr/ 

https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/information-om-reserver/implementation-av-reserven-ffr/
https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/information-om-reserver/implementation-av-reserven-ffr/
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Produkten  FFR syftar till att ta hand om transienta frekvensförändringar vid stora fel, tex om en 

utlandsförbindelse faller bort. Den gemensamma nordiska planen är att en nationell upphandling av 

FFR ska vara genomförd till maj 2020 vilket innebär en snäv tidplan. Svenska kraftnät har precis 

startat upp sitt projekt med målet att implementera en marknadslösning för upphandling av det 

svenska volymkravet på FFR. Det finns inga begränsningar i vilken teknologi som används, det kan 

vara batterier, vindkraft eller kärnkraft. Det som krävs är att en uppreglering kan göras snabbt.  

Avseende en nordisk kapacitetsmarknad för AFRR så har ju nyheten om att tidplanen förskjutits från 

första kvartalet 2020 till tredje kvartalet 2020 publicerats. Tillsynsmyndigheterna har nu återkommit 

med ändringsbegäran för de tre förslag som ligger till grund för marknaden. Den justerade tidplanen 

är en relativt optimistisk tidplan som bygger på förutsättningen att ett godkännande erhålls i februari.   

Tobias kommer under punkt 10 att gå igenom vilka delar som berörs av ändringsbegäran. men 

Rebecca gjorde en summering av de tre största förändringskraven. 1. Flytta marknaden från D-2 till D-

1, övergå till pay-as-cleared istället för pay-as-bid om pay-as-bid ej kan motiveras bättre och se över 

nyttan och möjligheten med att tillåta leverantörer av balanskapacitet överföra skyldigheter till annan 

leverantör inom budområde. Rebecca påpekade även att kravet i artikel  38.5  i EB GL ännu inte är 

lösta..  

10. Ändringsbegäran gällande aFRR marknadsdesign 
och reservation av överföringskapacitet. 

Tobias Johansson från Energimarknadsinspektionen berättade att Ei för de tre förslagen som Svenska 

kraftnät lämnat in har lämnat tre ändringsbegäran och de finns att läsa på inspektionens hemsida.  

Tobias gick igenom den beslutsprocess som Ei arbetar efter. Först sker en TSO-konsultation med 

aktörerna vilken sträcker sig över 1-2 mån. Ei lämnar normalt sett ett yttrande men det är inte ett krav. 

Tillsynsmyndigheterna har därefter 6 månader på sig att antingen godkänna förslaget, begära ändring 

eller att skicka vidare förslaget till ACER. Om Ei skriver en ändringsbegäran har Svenska kraftnät två 

månader på sig att inkomma med justeringar och därefter har Ei två månader på sig att slutligen 

godkänna.  

Avseende förslaget om Gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och 

upphandling av balanskapacitet, artikel 33(1) och 38(1) EBGL anser Ei att det saknas en 

konsekvensanalys som stödjer att förslaget är till nytta för alla aktörer och konsumenter. Vidare anser 

Ei att förordning 2019/743 anger upphandling D-1 (för huvuddelen av volymen)inte D-2 vilket medför 

att förslaget behöver justeras. Dessutom bör ”pay as bid” motiveras bättre alternativt justeras till ”pay 

as clear”. Vidare anser Ei att EBGL 38,5 inte uppfylls ännu och inspektionen tycker bland annat att 

modellen för kostnadsdelning ska förtydligas.  

För det andra förslaget, Undantag från att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina 

skyldigheter att tillhandahålla balanskapacitet för aFRR, artikel 34(1) EBGL önskar Ei att förslaget 

motiveras bättre avseende tex varför inte överföring inom ett elområde skulle tillåtas. Dessutom 

innebar förslaget ett förbud mot att överföra skyldigheter till en annan aktör. Därtill var förslaget inte 

konsulterat. 
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Slutligen avseende det tredje förslaget, Marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan 

elområden för utbyte av balanskapacitet, artikel 41(1) EBGL vill Ei att det tydliggörs att det är 

prisskillnader som jämförs och att ytterligare analyser genomförs och att komplettering med 

motiveringar görs. Vidare önskas precisering av avräkningsregler samt delning av flaskhalsintäkter. Se 

presentationen för mer detaljer. 

Justerade förslag från TSO:erna ska lämnas senast 17 december och då måste beslut lämnas av Ei 

senast 17:e februari. 

11. Kompletterande effektreservupphandling 

Stina Gustavsson informerade om den kompletterande upphandling som nyligen startats. Vi har fått 

en ny elhandelsförordning som trädde i kraft i juni 2019 och merparten av bestämmelserna börjar 

tillämpas i januari 2020. Effektreserven är en strategisk reserv och vi har nu ändrade förutsättningar 

för att upphandla effektreserven. Efter årsskiftet krävs leveranssäkerhetsmål och en bedömning av 

tillräckligheten. Därtill utesluter designkraven den nuvarande hanteringen av förbrukningsreduktion. 

Samtidigt har vi en nationell lagstiftning att förhålla oss till där förordningen om effektreserv anger att 

vi ska upphandla upp till 750 MW fram till 2025 varav minst 25 % ska utgöras av 

förbrukningsreduktion. Från vintern 2020/2021 uppstår ett underskott.  

Rådet menade att Svenska kraftnät i teorin skulle få handla upp till 2000 MW om vi kan motivera det 

men att förordningen trappar ned den årliga volymen. En diskussion fördes om varför Svenska 

kraftnät inte inkluderar förbrukning i denna upphandling. Anna menade att hur vi än gör så blir det 

svårt att uppfylla båda regelverken. Kristian menade att det bör tydliggöras att det är Svenska 

kraftnäts tolkning av regelverken att förbrukning inte får upphandlas. 

Stina redovisade strategin på kort sikt där Svenska kraftnät ser ett fortsatt behov av en effektreserv 

varför den kompletterande upphandlingen om 188 MW för perioden 2020/2021 – 2024/2025 utförs 

innan årsskiftet. Upphandlingen avser enbart produktion och det krävs minst 5 MW i SE 3 och SE 4 

och att en kort aktiveringstid kommer premieras.  

Stina avslutade med att det är av stor vikt att vi får ett mål för leveranssäkerhet så att Svenska 

kraftnäts analyser av resurstillräcklighet kan ställas mot detta. Magnus menade att Ei inte borde 

behöva ett speciellt uppdrag om tillförlitlighetsnorm/leveransäkerhetsmål då reglermyndigheten 

åläggs detta genom förordningen. Tobias kände inte till att något sådant uppdrag påbörjats.. Voll, 

Value of Lost Load, är för närvarande under beredning på departementet enligt uppgift till Magnus.  

12. Elmarknadshubben – dialog och samarbete med 
branschen 

Martin Olin från Elmarknadshubbprojektet föredrog punkten. Hubben har en stor mängd intressenter 

och det är av vikt att dessa involveras dels avseende funktioner men även vid själva implementeringen. 

Som tidigast kan en hubb implementeras i slutet av år 2022. Martin redovisade vilka befintliga 

grupper som finns, vilka som är under uppstart och vad de gör/ska göra. Se vidare presentationen. 
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Verksamhetsgruppen har funnits sedan 2015 (tidigare expertgrupp). Verksamhetsgruppen utvärderar 

och kommer med synpunkter på Elmarknadshubbens processer och funktioner utifrån ett regelverks- 

och marknadsperspektiv.  

Migreringsgruppen (tidigare Pilotgrupp för migrering) utvärderar och lämnar synpunkter på 

aktiviteter, specifikationer och system som rör migrering av strukturdata inför Elmarknadshubbens 

driftsättning. 

Integrationsgruppen är en ny grupp (första möte 13/11) som utvärderar, testar och ger återkoppling på 

Elmarknadshubbens funktionalitet. Deltagarna är IT- och verksamhetsexperter från 

systemleverantörer och marknadsaktörer. 

En tillfällig referensgrupp med branschrepresentanter ska lämna inspel inför framtagandet av 

avgiftsmodell för Elmarknadshubben. Möte hålls 4 december.  

En ny grupp, ett Branschråd,  startas snart upp och ersätter den gamla referensgruppen. Den är tänkt 

att vara aktiv fram till Elmarknadshubbens driftsättning och mötesfrekvensen bör vara minst fyra per 

år med start i januari 2020. Det nya branschrådet är tänkt att ge inspel till projektet avseende hubbens 

övergripande funktionalitet och införande, återkoppla status från aktörernas förberedande aktiviteter 

och medverka till att skapa förståelse och förankring. Nomineringsprocess sker nu under november 

och december. Tänkta deltagare är representanter från elnät- och elhandelsföretag samt 

energitjänsteföretag, från mindre till större företag. Även kundrepresentanter samt 

Energimarknadsinspektionen bör vara med. En inbjudan kommer att skickas ut under veckan. 

Svenska kraftnät förutser att det kommer att finnas behov av ett branschråd för Elmarknadshubben 

även efter driftsättning men kommer att återkomma senare avseende hur ett sådant råd bör se ut. 

13. Övriga frågor 

Systemutvecklingsplanen 

Malin berättade om arbetet med Systemutvecklingsplanen och att det i slutet av december publiceras 

en uppdaterad version. Samtidigt planeras för ett mer omfattande arbete med nästa 

systemutvecklingsplan som kommer se närmare på de långsiktiga nätutvecklingsbehoven samt på de   

utmaningar som identifierades under arbetet med föregående Systemutvecklingsplan. 

Kapacitetsbrist 

Malin fortsatte med att ta upp kapacitetsbristen i Skåne som ett svar på Magnus fråga om vad som 

händer. Malin sa att det egentligen inte finns så mycket som Svenska kraftnät kan redogöra för 

eftersom vi inte är inblandande i alla åtgärder. Malin tydliggjorde att Svenska kraftnät inte går in med 

beredskapsmedel för Heleneholmsverket. I Värtan har vi sedan tidigare bidragit med beredskapsmedel 

i syfte att säkerställa ö-drift och det pågår en dialog om att ytterligare säkerställa ö-driftsförmågan i 

Stockholmsregionen. Svenska kraftnäts åtgärder med anledning av kapacitetsbristen i Skåne innebär 

att vi gör vissa justeringar och etablerar mekanismer för bortkoppling. Magnus menade att det i 

regeringens pressmeddelande står att Svenska kraftnät ska mothandla men det tydliggjorde Malin att 

Svenska kraftnät inte ska göra. 
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Clean Energy Package 

Om Svenska kraftnäts CEP-gapanalys kan konstateras att det arbete som Svenska kraftnät bedriver är 

mycket internt och fokuserar på Svenska kraftnäts avvikelser gentemot regelverken. Hur vi kommer 

att åtgärda de gap som finns är inte klart. Malin menade att det förmodligen är mer intressant att höra 

om diskussionen i den grupp som Magnus sammankallade till efter förra Elmarknadsrådet. Magnus 

berättade att det var ett mindre möte där Magnus, Kristian, Fredrik Wik från Svenska kraftnät samt 

Johan Roupe från Ei deltog. Det var ett bra möte som tog utgångspunkt i Magnus punktlista över 

områden som behövde diskuteras. Avseende effektreservupphandlingen blev det tydligt att Svenska 

kraftnät och marknadsaktörerna gjort ungefär samma tolkning av de nya regelverken. En annan fråga 

som diskuterades var artikel 3 avseende ”free entry and exit” och frågeställningen vem som tar beslut 

om en produktionsanläggning får stängas. Elberedskapslagen styr sannolikt i Sverige men vad styr på 

Europeisk nivå? Finns det någon kompensation? 

Tarifföversyn 

Tania berättare kort om det kommande arbetet med tarifföversynen och presenterade en grov tidplan 

som utgår från att projektplaneringen sker i december och en uppstart av referensgruppen under 

första kvartalet, se presentation. Kristian undrade om det enbart kommer att vara ett 

referensgruppsmöte per kvartal och menade att feedbacken från tidigare arbete var att det var för få 

möten. Tania svarade att ingenting ännu är detaljplanerat och att planen även behöver synkas med 

EI:s föreskriftsarbete. Det noterades även att ACER har publicerat en rapport om Best practice och den 

borde ingå som delunderlag i tarifföversynen.  

NBM 

Malin informerade därefter om att information om NBMs uppdaterade roadmap kommer att släppas 

den 14:e kl 11.  

Om rådet, kommande möten och representation 

Vidare konstaterades att mötesdatum för nästa år ska doodlas ut inom kort.  

Nästa punkt var om mötena borde förlängas då vi ständigt får tidsbrist under mötena trots att vi 

prioriterat och skurit bort punkter. Förslaget att rådet startar 9.30 och slutar 15.30 accepterades av 

rådet.  

Malin tog även upp att representation i rådet eftersom vi tex idag saknar vindkraftrepresentation och i 

framtiden kan det bli relevant med flexibilitetsleverantörer. Samtidigt kan rådet inte växa och bli hur 

stort som helst vilket innebär att en översyn över hela rådet behövs genomföras.   

Malin efterfrågade ämnen inför nästa råd. Det som nämndes var att det vore intressant med en 

uppdatering av kapacitetssituationen, om effektreservsupphandlingen, om NMB generellt samt 

frekvens respektive icke- frekvenspåverkande produkter. En helhetsbild, prissättning av obalanser 

enligt EBGL, intradag, AFRR, Scarcity adder – helheten.   

Övrigt 

Magnus kommenterade att det blivit mycket uppståndelse i och med att Svenska kraftnäts karta visat 

felaktiga flöden för SwePol Link (fel riktning på flöden) och undrade hur felet uppstod. Malin 

förklarade att orsaken till den felaktiga bilden var att Statnett uppdaterat sina system och att Statnett 

missat att informera Svenska kraftnät. 


