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2. Information om hantering av västkustsnittet

Erik Ek



Öka nedregleringsvolym för vindkraft. 
Förankring av möjliga åtgärder

Principexempel: 27 Oktober 2019



Hur ska vinden bli en del av reglermarknaden?

Problembild:

Akuta problem med ökade timmar då systemet körs utanför ”normal State” pga avsaknad av 
framförallt nedregleringsbud i södra Sverige. Typiskt vid höga flöden nattetid/helg genom 
Västkustsnittet.

Vi upplever att för lite utveckling sker i vindkraft. 
2000 MW ny vind/ år kommer inte att fungera utan åtgärder på marknaden.

Hur fås incitament? Kraven på styrbarhet finns redan men få är aktiva.



Verklig Driftsituation (Timme 4-5)
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944 MW

71MW

94 MW

1077 MW 

Sverige Prognoser
Förbrukning SE4 : 1940 MWh/h
Vind SE4; 894 MWh/h

Uppmätt:
Förbrukning SE4 : 1 775 MWh/h
Vind SE4; 1158 MWh/h

Planskedet nedregleringsbud 
DK1 + DK2 + SE4 = 1681 MW

Realtid nedregleringsbud
DK1 + DK2 + SE4 = 0 MW

*Källa: Nordiska NOIS systemet. Övrig data från NordPool Spot

1241 MW*

319 MW

0 MW

VKN = 2024 MW



Obalans i vind ger inte 
marknadsincitament 

Nedregleringsbud 
saknas!

Åtgärder framåt…. 



Förslag

Idag: 
Specialregleringar pga obalanser i SE4 vid VK körning nätkostnad.

Imorgon:
SE4 får nedregleringspris när obalanserna inte hålls.
Dvs. kostnad av nedreglering av tex dansk vind/SE4/ eller annan reglering 
som hjälper obalansen prissätter SE4.

Varför: Överproduktion efter spot ger flöden från SE4 som inte får plats 
genom VK-snittet. Kostnaden för obalans tillhör inte nätkostnaden. Svk
garanterar lagd handel.



Förslag 

Idag
Få/Inga tillfällen med DA handel med prisområde i SE4 lägre än SE3 trots 
begränsad kapacitet för nordligt effektflöde SE4SE3 (pga VK, intern 
flaskhals SE3). DA-handeln kan inte hantera alla VK-flöden med SE4 
begränsningar då det är samtidigt flöde norrut i VK och söderut i 
SE3SE4. 

Imorgon: 
DA med FB kan hantera detta. Det finns några tillfällen också idag där 
budområden hjälper. Fler tillfällen med marknadslösningar i DA.

Varför: Vi behöver marknadslösningar för att minska risktagande för att 
maximera marknadsnytta.



Förslag 

Idag
Få nedregleringsbud

Imorgon:  Kapacitetsmarknad också för nedreglering?

Varför: Om volymerna inte kommer med ökade incitament till balanshållning 
behöver resurser säkras. 



Yttre faktorer

• CEP och 70%
• Undantag för särskilda begränsningar för Västkusten går ut nästa år. 

• Svk förbereder sig genom Nationell handlingsplan och rapport till EI. 
Sverige kommer inte att nå upp till 70% alla Market time Units från jan 
2020



3.1 Elområdesöversyn - nationell

En förstudie avseende metodik



Elområdesöversyn
Uppdraget

1. Kartläggning av relevanta lagkrav

2. Föreslå en metod för framtagande av ett elområde

3. Applicera metoden i södra Sverige och beräkna elmarknadsnyttor



Elområdesöversyn
Bakgrund
En elområdesindelning där gränserna inte är korrekt 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 (förnyelsebar)

> Ledningar och Utlandsförbindelser tillkommer



Elområdesöversyn
Resurser

1. Nätutveckling

2. Elmarknadsanalys

3. Transmission & Elmarknad

4. Driftanalys

5. Balansmarknad



Elområdesöversyn
Elområde ?

Ett elområde definieras som en avgränsad del av transmissionsnätet som tidvis, antingen har ett:

a) Överskott av produktion som inte kan exporteras ut ur området beroende av begränsningar i exporterande 
ledningar kapacitet före eller efter ett fel (N-1)

eller

b) Underskott av produktion till lägsta systempris. Underskottet beror på kapacitetsbrist i de matande 
transmissionsledningarna.



Elområdesöversyn
Metodik - Undantag

1. Regionala nät

2. Dubbelfel i transmissionsnätet

3. Förstärkning är beslutad att genomföras inom 5 år

4. Radiellt matade noder tilldelas samma elområde som närmast maskade stamnätspunkt. (T.ex. Sege – Arrie)



Elområdesöversyn
Metodik – Scenariodefinition för år, år+5 och år+10
I vårt fall 2020, 2025 och 2030.

> Höglast (>26 000 MW)

> Låglast (<11 000 MW)

> Hög vindkraftsproduktion >(7 700, 8 000 och 10 000 MW)

> Låg vindkraftsproduktion <(1 050, 1 710 och 1 750 MW)



Elområdesöversyn
Metodik – Baseras på energibalanser som överförs till PSS/E



Elområdesöversyn
Metodik – Flödesmönster





Elområdesöversyn
Exempel – Sege (Malmö)

Matande ledning Barsebäck – Sege belastas till 125 % av 
kapaciteten efter ett fel på Hurva – Sege vid hög förbrukning i 
Malmö. 

Området kan därför anses vara omgärdat av flaskhalsar under 
(N-1) förhållande och kan därför vara ett eget elområde. 

Dock finns det ett beslut att uppgradera ledningen Barsebäck -
Sege år 2023 varför ingen elområdeskapande flaskhals finns. 
(enligt vår definition.)



Elområdesöversyn
Resultat

Region Stockholm (Odensala – Södertälje) faller ut som ett elområde på grund av överbelastningar 
mellan Finnböle – Hamra (N-1)

… men

resultatet kan delvis vara avhängigt definitionen av södra Sverige. Studieområdet bör utökas till 
hela Sverige för att ge möjlighet till t.ex. uppdelning av Snitt 2 i öst – västliga delar.



3.2 Nordisk Elområdesöversyn

Kommande arbete och kriterier för utvärdering

Elmarknadsrådet 13 november
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INNEHÅLL

> Status Nordiska elområdesöversynen

> Kriterier för utvärdering enligt ENTSO-Es metod



Status Nordiska elområdesöversynen

> I oktober skickade alla systemansvariga in förslag till metod för elområdesindelning till sin 
respektive tillsynsmyndighet

> Tillsynsmyndigheterna har 3 månader på sig att godkänna förslaget

> Det nordiska arbetet har påbörjats

> Arbetsgrupp etablerad

> En första diskussion om metod och omfattning



Översikt kriterier

Nätsäkerhet Marknadseffektivitet Stabilitet och 
tillförlitlighet



Nätsäkerhet

• Förmågan hos kraftsystemet att återvända till normal stateDriftsäkerhet

• Tillräcklig produktionskapacitet för att täcka förbrukningenFörsörjningstrygghet

• Skillnad mellan kapacitetsberäkningsscenariot och realtid
Osäkerhet i beräkningen av 
kapacitet mellan elområden

Nätsäkerhet Marknadseffektivitet Stabilitet och 
tillförlitlighet



Övergripande marknadseffektivitet

• Från marknadsmodeller och utgörs antingen av ändring i totala 
systemkostnader eller produktions- och konsumtionsöverskott samt 
kapacitetsavgifter

Ekonomisk effektivitet

• När kapaciteten är tilldelad till marknaden behöver TSO:n kunna 
garantera att den finns även om något inträffarKostnaden för garantera kapacitet

• Hur snabbt en order omsätts utan att priset påverkas nämnvärtMarknadslikviditet

• Antalet aktörer med relevant marknadsandel (ex HHI och RSI)Marknadskoncentration och 
marknadsmakt

• Tillräckligt många aktörer för att konkurrera om att producera samma 
produkt och att det inte finns en enskild som kan höja priset kraftigt över 
marginal kostnaden

Effektiv konkurrens

Nätsäkerhet Marknadseffektivitet Stabilitet och 
tillförlitlighet



Övergripande marknadseffektivitet

• Incitament att bygga nya ledningarPrissignaler för att bygga infrastruktur

• Förmågan hos priserna att reflektera marknadsförhållanden och 
driftsituationen i nätet för at säkerställa ett effektivt nyttjandeRiktigheten och tillförlitligheten i prissignaler

• Engångskostnader kopplat till övergång till en viss konfigurationTransaktions- och övergångskostnader

• Baseras på ENTSO-Es 10 års planKostnaden för att bygga ny infrastruktur 
som kan minska befintlig överbelastning

Nätsäkerhet Marknadseffektivitet Stabilitet och 
tillförlitlighet



Övergripande marknadseffektivitet

• Marknadsutfall och eventuell omplanering ska jämföras i de olika 
konfigurationerna

Behovet av att säkerställa att 
marknadsresultatet är uppnåeligt utan en 

omfattande tillämpning av ekonomiskt 
olönsamma avhjälpande åtgärder

• Flöden  som uppkommer som ej orsakas av handel över 
elområdesgränser ex. loop flows

Alla skadliga effekter av interna 
transaktioner i andra elområden, för att 

säkerställa överensstämmelse med punkt 
1.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 

714/2009

• Hänsyn till hur balanseringsprocesserna påverkas 
Inverkan på driften och effektiviteten för 

balanseringsmekanismer och processer för 
avräkning av obalanser

Nätsäkerhet Marknadseffektivitet Stabilitet och 
tillförlitlighet



Stabilitet och tillförlitlighet

Nätsäkerhet Marknadseffektivitet Stabilitet och 
tillförlitlighet

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

Elområden är tillräckligt stabila och 
tillförlitliga under en längre tid

• Elområden ska vara de samma över alla tidsramarElområden är konsekventa för alla 
tidsramar för kapacitetsberäkning

• Säkerställa att enheter tillhör endast ett elområde
Varje produktions- och lastenhet tillhör 

endast ett elområde för varje 
marknadstidsenhet

• Olika scenarier behöver jämföras för att säkerställa att överbelastning 
uppstår på samma ställePlats och frekvens för överbelastning



Övrigt kriterium

> RES integration



4. Status i aktuella frågor

Mårten Bergman



Utökning av intradaghandeln i XBID/SIDC
> Go live planerad till: 2019-11-19

> Xbid utvidgas med ytterligare 7 länder: Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien 
och Slovenien.

> Övriga länder som redan är sammankopplade för intradaghandel är: Belgien, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, 
Sverige och Österrike.

> Sverige kopplas nu även samman med Polen för intradaghandel genom Swe Pol Link.

> Swe Pol Link kommer vid go live att ha status inaktiv och kommer aktiveras först efter att  
tekniska tester genomförts och godkänts. Först därefter kan intradaghandel ske på länken. 



Nordisk MNA för dagen-förehandeln
> Go live planeras till 2020-03-10

> 4 Nordiska TSOerna

> 3 börser – EMCO, EPEX, Nasdaq

> Status:

> Processer uppdaterade

> Nordiska och europeiska (MRC/PMB)

> Normal, back-up och fallback

> Kapacitetsberäkning och –tilldelning

> Marknadskoppling och resultatrapportering

> Avstämning, avräkning och hantering av flaskhalsintäkter

> IT-system och kommunikationslösningar uppdateras – TSOs, NEMOs, N-RSC, eSett

> Tester genomförs

> Nordisk DAOA omarbetas



Tidplan Flowbased

2019 2020

sep okt nov dec jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 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

MR2 Requirements (Final alignment)

MR2 Implementation phase 

Internal parallel run

MR2 System Integration Test
MR2 User Acceptance Test

MR2 Requirements clarification (Customer alignment)

MR2 Trial (exact dates to be confirmed) 

MR2 SRS ready

MR2 Go-live (exact date to be confirmed)

MR1 Go-live

MR3 to be confirmed 

MR1 Trial

Activity

MR1 System Integration Test
MR1 Implementation guides full implementation

External parallel run (exact date to be confirmed)

CGM Intermediate delivery

MR1 Implementation phase

MR2 System delivery

MR1 User Acceptance Test

• Flowbased implementeras i det gemensamma nordiska projektet NordCap vid den Nordiska RSC i Köpenhamn
• Flowbased applikationen byggs upp av tre huvudleveranser: 

• MR1: Bygga upp FB funktionalitet, fokus på Day Ahead, interna parallell körning
• MR2: Utveckla FB funktionalitet, förbereda för Intra Day, externa parallell körning
• MR3: Utveckla Intra Day 



Baltic Cable – fortsatt arbete

> Baltic Cable kommer troligen bli en certifierad ITO (Independent Transmission Operator) på tysk 
sida under november 2019

>  Det förslag till ett nytt arrangemang för Baltic Cable som Svk överlämnade till Ei den 1 oktober enligt deras begäran 
inte kommer att prövas 

> Svk arbetar tillsammans med Baltic Cable och den tyska TSO:n Tennet för att få med 
överföringskapaciteten till de europeiska marknadskopplingarna för både dagenföre- och 
intradaghandeln

> Ta fram avtal och procedurer för anslutning, 

> Ta fram avtal för systemdrift och balansering, 

> Ta fram avtal avräkning och anpassning till eventuellt flera NEMOs som behövs



5. Tarifföversyn 

Tania Pinzón



Tarifföversyn våren 2019

> Svenska kraftnät gav under hösten 2018 Thema i uppdrag att utvärdera dagens stamnätstariff 
och baserat på detta ta fram förslag på förändringar i stamnätstariffen.

> Thema redovisade resultatet för referensgruppen i våras och marknadsaktörerna gavs då också 
möjlighet att inkomma med skriftligt inspel på Themas förslag.

> Arbetet pausades före sommaren.

> Thema-rapporten, inspelen från marknadsaktörerna samt Ei:s pågående arbete med föreskrifter 
kommer att utgöra ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med översynen.
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Grov tidplan

> Dec 2019: Uppstart och projektplanering

> Kvartal 1: Referensgruppsmöte

> Kvartal 2: Eventuell delremiss och styrelsebeslut (endast mindre justeringar kan förväntas ske 2021)

> Kvartal 3: Referensgruppsmöte

> Kvartal 4: Eventuell delremiss och styrelsebeslut

Tidplanen kan komma att justeras efter Ei:s föreskriftsarbete. 
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6. Information kring dagens balansering av 
kraftsystemet

Kraftbalans
Julija och Madalena 



Syfte 

• Informera kring dagens balansering 
av Nordiska synkrona systemet

• Öka förståelse för varandras 
utmaningar 
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•Balanstjänstens uppdrag i kontrollrummet

•Balanstjänstens rutiner 

•Utmaningar i driftskede

•Hantering av flaskhalsar 

•Nytta och utmaningar med aFRR

•Summering

Innehåll

45



Balanstjänstens uppdrag i kontrollrummet

Balanstjänsten ansvarar för att effektbalansen i 
kraftsystemet upprätthålls på kort sikt.

- Övervaka, planera och koordinera balansen mellan 
produktion och förbrukning av el

- Övervaka och säkerställa att flöden hålls inom gräns

- Säkerställa att reserver finns att tillgå

Gemensamt Nordiskt ansvar för balansering av 
synkrona systemet



Balanstjänstens kommunikationsvägar 



50,00 Hz

• Beslut kring strategi 
tillsammans med Statnett med 
hänsyn till Fingrid, ENDK. 
Meddela kommande timmes 
regler-pris

• informera balansansvariga och 
aktivera mFFR

I samtal med Statnett
utvärdera om eventuella 
justering av mFRR och aFRR
behövs.

• Informera Fingrid, ENDK och 
meddela nytt regler-pris

• Informera balansansvariga 
och aktivera mFFR

I samtal med Statnett
utvärdera om att eventuella 
ytterligare justering av mFRR
behövs.

En strategi läggs upp för 
kommande timme med hänsyn 
till:
• HVDC-planer
• Produktion/förbrukning
• Vindkraftsprognoser
• Eventuella kvartsaffärer  
• Flaskhalsar/begränsningar
• Tillgänglig mFFR
• aFRR status och 

tillgänglighet
• Tidsavvikelse 

Planera 
nästa 
timme

Fatta 
beslut

Utvärdera 
beslut

Eventuella 
justeringar

Utvärdera 
och 

justera



Utmaningar i driftskedet • Problematik vid timskarvar
• Stora förändringar i produktion 
• Ökat antal HVDC har lett till ökad import/export 

som leder till ökat flöde genom våra snitt 
• In/ut – ramping skapar frekvensavvikelser 

• Prognosavvikelser 
• Osäkerhet i vindkraftprognoser
• Osäkerhet i förbrukningsprognoser

• 1-tim avräkning
• Hantera avvikelser i realtid under timmen
• Energi mot effekt  
• Reglerpriset återspeglar inte hela bilden 



Utmaningar på timskiftet
Morgontimmar



Utmaningar på timskiftet
Kvällstimmar



Hantering av flaskhalsar 
Balanstjänstens uppgift: övervaka och hålla överföringar 
inom gränser huvudsakligen på följande förbindelser: 

Hantering av nätproblem / överlaster 
prioriteras i första hand 

Västkustsnittet SE3

Öresund   DK2 – SE4

Snitt 4 SE3 – SE4

Hasle NO1 – SE3

Snitt 2 SE2 – SE3

RAC SE1 – FI



Hantering av flaskhalsar: FI  

Om överföringen i RAC SE1 => FI går över 
gränsen:

• Fingrid reglerar upp 

• Fenno Skan brukar ha full export 

• Om möjlighet finns görs en omfördelning av 
kraftflödet 



Hantering av flaskhalsar: NO 

Hasle NO1 SE3 

Om överföringen från NO1 till SE3 går över 
gränsen:

• SE3 och resten reglerar upp eller södra NO 
reglerar ner



Hantering av flaskhalsar: NO 

Hasle SE3 NO1

Om överföringen från SE3 till NO1 går över 
gränsen:

• SE3 reglerar ner eller NO1 reglerar upp



Hantering av flaskhalsar: SE 

Snitt 4

Om överföringen från SE3 till SE4 går över gränsen:

• SE4 + DK2 + DK1 reglerar upp

Om detta påverkar frekvensen regleras det ner i resten 
av synkrona systemet. 



Hantering av flaskhalsar: SE 

Snitt 2

Om överföringen från SE2 till SE3 går över gränsen:

• NO1 + NO2 + NO5 + SE3 + SE4 + FI + DK2 + DK1 
reglerar upp

• Om detta påverkar frekvensen regleras det ner
i resten av synkrona systemet. 



Hantering av flaskhalsar: SE

Västkustsnitt = ett internt nätproblem som kan 
uppstå vid för stora flöden norrut på västkusten.

Orsaker:

• Produktionsavvikelser som påverkar Hasle
och Öresund

• Avvikelser i ökad vindkraftsproduktion i söder

• Avvikelser i minskad förbrukning i söder

DK1 + DK2 + SE4 reglerar ner och/eller NO1 + 
NO2 + NO5 reglerar upp

Specialregleringar 



Nytta med aFRR

• Situationer där utstyrd 
aFRR möter av- eller 
pålastningstimmar 

• Vi har idag tillgång till aFRR under de 
tuffaste timmarna på dygnet

• Hantering av nätproblem/begränsningar 
prioriteras i första hand 

• Återställa aFRR vid tillfälle



Hantering av flaskhalsar: Summering 

Synkrona systemet ligger sällan i balans 

Flaskhalsar inträffar ofta samtidigt

Ojämn spridning av reglermöjligheterna

2. Frekvensen

3. aFRR

4. Tidsavvikelse

1. Driftsäkerheten

Prioriteringen av åtgärder:



Frågor ? 

Kraftbalans
Julija och Madalena 



7. Granskning av prissättning FCR – lärdomar och 
slutsatser

Elmarknadsrådet 

11 november 2019



Analys av kostnadsutvecklingen för de automatiska 
reserverna

> Kostnaderna för dessa produkter har ökat markant under åren 2018 och 2019, vilket har varit en 
starkt bidragande faktor till de höjningar som har skett av stamnätstariffen och avgifterna till de 
balansansvariga under de senaste åren.

> Svenska kraftnät behöver förstå varför kostnaderna har ökat för att kunna vidta rätt åtgärder i 
utvecklingen av marknaderna för stödtjänster samt för att öka förutsägbarheten vad gäller 
kostnaderna för dessa.

> Främst granskas prissättningen och budgivningen avseende frekvenshållningsreserven (FCR), 
men också avseende den automatiska frekvensåterställningsreserven (aFRR). 



Lärdomar och slutsatser hittills

> Ökat normalläge för priser över hela året främst drivet av externa faktorer
(elpris, prisdifferens, frekvenskvalitet, flyttad och spilld effekt), och i någon mån av vinst- och 
risktillägg

> Ökad prisnivå vid extremlägen drivet av marknadsdesign, tillgängliga bud och 
upphandlingsförfarande
(handel D-2 och D-1, beroende av stora aktörer, blockbud, optimering av urval på D-2/D-1)

> Det högre normalläget står för den största delen av kostnadsökningen, framförallt för FCR-N. 
För FCR-D har tillgängliga bud/budstruktur och upphandling större betydelse.



Status för granskningen och plan framåt

> Den första delen av arbetet, analysfasen, håller nu på att slutföras. 

> Därefter inleds nästa fas med intervjuer av samtliga leverantörer som deltar på marknaden för 
frekvenshållningsreserver (FCR).

> Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet och Svenska kraftnät kommer därefter att redovisa 
övergripande resultat och dragna slutsatser. 



8. Balansansvarsavtal och BSP/BRP

Elmarknadsråd 2019-11-28
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Avtal 3829-2

> Ny tidplan

> Ändringar i avtalet

> Ändringar gällande profilkompensation 

Status för BSP/BRP-villkoren

Agenda



Ändrade förutsättningar  ändrad tidplan

> aFRR nordisk kapacitetsmarknad skjuten på framtiden

> Inte före Q3 2020

 Inget som kräver nytt balansansvarsavtal till 1 mars 2020.



Balansansvarsavtal 3829-2 – ny tidplan 

18 sep 2019

• Info om 
ändringar till 
EMR.

28 nov 2019

• Info till EMR

16 dec 2019 –
31 jan  2020

• Planerad tid 
för remiss 

1 mar 2020

• Planerad 
publicering 
av avtal 
3829-2.

1 maj 2020

• Avtal 3829-
2 träder i 
kraft.



Ändringar i avtal 3829-2

> Införliva krav från SO GL i Balansansvarsavtalet

> 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.

Prognos: ej godkänt.



Ytterligare förändringar som kan komma i avtal 3829-2

> Aktiveringstid (FAT) FRR

> mFRR – införande av 15 minuter aktiveringstid.

> aFRR – justering av minimikrav till 5 minuter med rampingkrav.

> Bortkopplingspris – justering av villkor för aktivering av detta.

> Blockbud för FCR – ev. justering i villkoren för blockbud.



Profilkompensation – upphör 1 jan 2020

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

> §17 träder i kraft 1 jan 2020  ingen profilkompensation



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



Frågor?

zarah.andersson@svk.se

jenny.lagerkvist@svk.se

mailto:zarah.andersson@svk.se
mailto:Jenny.lagerkvist@svk.se


Rebecca Roupe

9. AFRR go live & Plan FFR



Tobias Johansson Ei

10. Ändringsbegäran gällande aFRR marknadsdesign 
och reservation av överföringskapacitet.



Metoder för nordisk aFRR kapacitetsmarknad

Elmarknadsrådet 2019-11-13

Tobias Johansson



Utbyte, upphandling och reservering av balanskapacitet 
för aFRR

Tre förslag:

• Gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av 

balanskapacitet, artikel 33(1) och 38(1) EBGL

• Undantag för att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter att 

tillhandahålla balanskapacitet för aFRR, artikel 34(1) EBGL

• Förslag från samtliga systemansvariga för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion 

Norden avseende en metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan 

elområden för utbyte av balanskapacitet, artikel 41(1) EBGL

• Samtliga finns tillgängliga på Eis hemsida





6 månader
2 månader 2 månader1-2 månader

Beslutsprocess – vid begäran om ändring i förslag

*Pan-europeiskt och regionalt förslag



6 månader 2 månader 2 månader1-2 månader

Tillsynsmyndigheternas handläggning



• Slutsatsen att förslaget är till nytta för alla aktörer och konsumenter ska 

understödjas av en konsekvensanalys. 

• Förordning 2019/743 medför justering av upplägget då den föreskriver

upphandling d-1 inte d-2, vissa undantagsmöjligheter för delar av volymen finns

Gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling 
av balanskapacitet, artikel 33(1) och 38(1) EBGL



• Valet av pay as bid ska motiveras bättre utifrån målen i EBGL alternativt övergå 

till pay as clear

• EBGL 38.5 uppfylls inte ännu 

• Modellen för kostnadsdelning ska förtydligas, säkerställa transparens och icke 

diskriminering

Gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling 
av balanskapacitet, artikel 33(1) och 38(1) EBGL



• Förslaget var ett förbud att överföra skyldigheter 

• Förslaget var inte konsulterat 

• Måste underbyggas bättre i synnerhet varför inte överföring inom ett elområde

ska vara tillåtet

Undantag från att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina 
skyldigheter att tillhandahålla balanskapacitet för aFRR, artikel 34(1) EBGL



• Gör det mer tydligt att det är prisskillnader som jämförs 

• Ytterligare analys och simuleringar krävs för att underbygga systemansvarigas 

slutsats

• Kvalitativ beskrivning av hur ändrade budpriser skulle kunna ändra resultaten

• Visa välfärdseffekter och fördelningseffekter per elområde

Marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden för utbyte av 
balanskapacitet, artikel 41(1) EBGL



• Ytterligare analys av ”uplift” 

• Matematisk beskrivning ska inkluderas

• Motiveringar varför inte intradagpriser ingår

• Inkludera precisa avräkningsregler

• Förändringar kan behövas beroende på om det blir pay as bid eller pay as clear

• Inkludera precisa regler för delning av flaskhalsintäkter

• Genomförandetidpunkt ska justeras baserat på ändringar i förslaget för 

artiklarna 33 och 38 EBGL

Marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden för utbyte av 
balanskapacitet, artikel 41(1) EBGL



• Reviderade förslag från systemansvariga senast 2019-12-17

• Beslut av tillsynsmyndigheter senast 2020-02-17

• Förslagen hänger ihop men det är teoretiskt möjligt med olika beslut för respektive metod

Nästa steg



11. Kompletterande upphandling effektreserven

Elmarknadsrådet 2019-11-13



Ny elhandelsförordning

> Ny elhandelsförordning trädde ikraft i juni 2019 och tillämpas i de flesta delar från och med 1 
januari 2020.

> Effektreserven = strategisk reserv

> Leveranssäkerhetsmål och bedömning av tillräcklighet krävs för anskaffning av strategisk reserv 
efter årsskiftet

> Designkrav för strategiska reserver som utesluter nuvarande hantering av förbrukningsreduktion



Nationell lagstiftning om effektreserv

> 750 MW fram till 2025 

> Med befintliga kontrakt uppstår därmed ett underskott från och med vintern 2020/2021

> Förordning om effektreserv ställer krav på minst 25 % förbrukningsreduktion



Vår strategi på kort sikt

> Svenska kraftnät ser ett fortsatt behov av en effektreserv

> Arbetar med en kompletterande upphandling av 188 MW åren 2020/2021 – 2024/2025 innan 
årsskiftet.

> Kvalificeringsinbjudan 31 oktober – 17 november

> Alla frågor hanteras i e-Avrop



Vägen framåt

> Största vikt att vi får ett mål för leveranssäkerhet. Behövs för att utvärdera våra analyser av 
resurstillräcklighet mot.

> Förbrukningsreduktion har möjlighet att delta på andra marknader



12. Elmarknadshubben – dialog och samarbete 
med branschen

Elmarknadsråd 2019-11-13

Martin Olin



ELNÄTS-

FÖRETAG

ELHANDELS-

FÖRETAG

ENERGITJÄNSTEFÖRETAG

MÄTPUNKT KUND

Ei, ENERGIMYNDIGHETEN, 

SVK, SCB ETC
BALANSAVRÄKNING

FAKTURA
(EL + NÄT)

AVTALMÄTVÄRDEN

MÄTPUNKT
MÄTVÄRDEN
TARIFF
NÄTAVGIFTER

RAPPORTER
STATISTIK NÄTAVRÄKNING

KUND
AVTAL
MÄTVÄRDEN

ENERGITJÄNSTER

KUND
AVTAL

MÄTPUNKT
MÄTVÄRDEN
TARIFF
NÄTAVGIFTER

KUND
AVTAL

ELMARKNADS-

HUBBEN

Stöd för marknadens 

processer



Vi utvecklar och implementerar i nära dialog med 
våra intressenter

Systemleverantörer

Departement
och

myndigheter

Aktörer
Verksamhetsgruppen
Migreringsgruppen
Integrationsgruppen

Referensgruppen
Ref grupp för avgiftsmodell
Branschråd



Verksamhetsgruppen

> Verksamhetsgruppen utvärderar och kommer med synpunkter på Elmarknadshubbens 
processer och funktioner utifrån ett regelverks- och marknadsperspektiv

> Verksamhetsgruppen är kopplad till hubbprojektets delprojekt Verksamhetskrav

> Deltagare är verksamhetsexperter från elnäts- och elhandelsföretag

> Gruppen hette tidigare ”Expertgruppen”



Migreringsgruppen

> Migreringsgruppen utvärderar och kommer med synpunkter på aktiviteter, specifikationer och 
system som rör migrering av strukturdata inför Elmarknadshubbens driftsättning

> Migreringsgruppen är kopplad till hubbprojektets delprojekt Migrering

> Deltagare är verksamhets- och informationsexperter från marknadsaktörerna och 
systemleverantörer

> Gruppen hette tidigare ”Pilotgruppen för migrering”



Integrationsgruppen (ny)

> Integrationsgruppen utvärderar, testar och ger återkoppling på Elmarknadshubbens 
funktionalitet

> Integrationsgruppen är kopplad till hubbprojektets delprojekt Systemutveckling

> Deltagare är IT- och verksamhetsexperter från marknadsaktörerna och systemleverantörer

> Första möte 2019-11-13



Ref grupp för avgiftsmodell (ny, tillfällig grupp)

> En tillfällig grupp med branschrepresentanter som ger synpunkter på föreslag avgiftsmodell för 
Elmarknadshubben 

> Möte 2019-12-04



Branschråd (ny)

> Ersätter den nuvarande referensgruppen

> Är verksam fram till Elmarknadshubbens driftsättning (tidigast slutet av 2022) 
> Svenska kraftnät kommer att återkomma avseende behov och utformning av branschråd för Elmarknadshubben efter driftsättning

> Branschrådets möten planeras att genomföras minst 4 ggr/år

> Det första mötet planeras till januari 2020



Branschråd, syfte och huvudsakliga uppgifter

> Ge synpunkter och återkoppling till projektet avseende Elmarknadshubbens övergripande 
funktionalitet och införande

> Ger återkoppling till projektet av status från aktörernas förberedande aktiviteter och milstolpar för 
hubbens införande

> Bidrar till projektets omvärldsbevakning 

> Medverkar till att skapa en förankring och förståelse i branschen för Elmarknadshubbens 
funktionalitet och införande



Branschråd, nominering deltagare

> Nominering till branschrådet sker via branschorganisationer november – december 2019

> Deltagare, tänkta organisationer:
> Stora, mellanstora, små elnäts- och elhandelsföretag (t.ex. VD, marknads-/kundchef)

> Energitjänsteföretag (t.ex. VD, marknads-/kundchef)

> Representanter för kunderna 

> Energimarknadsinspektionen 



13. Övriga frågor

Malin Stridh



Systemutvecklingsplanen – status och fortsatt arbete

> Statusuppdatering av Systemutvecklingsplanen, publicering på www.svk.se i slutet av 
december. 

> Nästa Systemutvecklingsplan kommer:

> se närmare på vilka långsiktiga nätutvecklingsbehov som är nödvändiga för ett transmissionsnät som kan möta samhällets behov 
på längre sikt. 

> fördjupa sig i ytterligare utmaningar som identifierades under arbetet med Systemutvecklingsplan 2018-2027. 

http://www.svk.se/


Förslag på Mötesdatum för år 2020

> 1: Mars 5:e eller 11:e

> 2: Maj: 27:e (få interna möteslokaler)

> 3: September 24:e eller 30:e

> 4: November 18:e, 19:e, 25:e 

Mötesdoodle skickas ut om beslut om mötesdatum inte hinns med.


