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1. Inledning

Malin Stridh



Digitalt möte

> Malin leder mötet, Artur hanterar presentationerna

> Vi följer agendan. Ytterligare frågor läggs till under ”Övriga frågor”. Skriv i chatten sådant som 
önskas läggas till om det dyker upp under mötets gång. 

> Sätt mikrofon i tyst läge när du inte pratar.

> Tilltala personer vid namn vid specifika frågor, samt säg ditt namn när du pratar.

> Säg till direkt om det uppstår problem med presentation av material eller ljud.

> Övrigt?



Dagordning

1 Inledning 09.30 Malin Stridh

2 Information runt balansansvar Zarah Andersson & 

Jenny Lagerkvist

3 Begäran om undantag för 15 min 
avräkningsperiod

Mats Elmér

4 Upphandling av FFR: hur gick 
det?

Stina Gustafsson

5 Rapport: Granskning av FCR-
leverantörer 2018-2019

Jakob Helbrink

☕ Paus ca 10:30

6 Tarifföversyn – förslag och 
remissvar med mera

Tania Pinzón

7 Elmarknadshubben – nästa fas Camilla Rubinstein & Martin Olin

8 Resultat av 
kapacitetstilldelningsprinciper
på västkustsnittet

Erik Ek

9 Övriga frågor

10 Avslutning 11:50 Malin Stridh



2. Information runt balansansvar

Zarah Andersson & Jenny Lagerkvist
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> BA-avtalet

> Framtagandet av ny BA-avgift

> BSP/BRP-projektet

Agenda



Balansansvarsavtal 4620

> Publicerades 1 mars 2020

> Började gälla 1 maj 2020

> Informationsblad - uppdateras vid behov

> Tryckfelsnisse varit framme



Tryckfel som är ändrat

Innehållsförteckningen

Avtalet- avtalsbilaga 4



Kommande uppdateringar av avtalet (2021/2022)

> En-pris och en position

> aFRR nordisk kapacitetsmarknad

> FCR-D nedreglering

> Uppdelning i BSP- respektive BRP-avtal

Vi återkommer med tidplan för kommande uppdateringar på EMR efter sommaren!
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> BA-avtalet

> Framtagandet av ny BA-avgift

> BSP/BRP-projektet

Agenda



Diskussion om framtida BA-avgift

Diskussionsgrupp Svenska kraftnät

> Peter Ström, Fortum Jenny Fridström

> Torbjörn Forsberg, E.ON Jenny Lagerkvist

> Jonas Holmgren, Vattenfall Zarah Andersson

> Morgan Andersson, Bixia Åsa Johed

> Per Lundström, Jämtkraft Markus Mårline

> Martin Sällberg, Modity

> Magnus Thorstensson, Energiföretagen

> Jonas Melin, Markedskraft



Diskussionsgrupp
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Få inspel på hur en ny avgift bör 
utformas och vad som är viktigast 
utifrån de balansansvarigas perspektiv

Förankra det kommande arbetet med 
de balansansvarigas avgifter.



Diskussionsgrupp

Avgiften ska vara:

> Enkel, förutsägbar, robust och rättvis. 

> Strukturen bör vara nordiskt harmoniserad även om inte nivåerna är det.

> Lika för producenter och förbrukare

Helst bestående av endast två komponenter: 

> En som aktören inte kan påverka (socialiserad grundavgift).

> En som aktören kan påverka genom sin balansering 
(obalansavgift/polluter pays). 
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Vad händer nu? 

> Svenska kraftnät diskuterar med de nordiska TSO:erna gällande harmonisering av 
avgiftsstrukturen 

> Ny avgiftsstruktur ska tas fram (oavsett harmonisering)

> Ny avgiftsstruktur – konsulteras 1 mån – lämnas till Ei för godkännande

> Fredag 29/5 Aktörsmöte – webbinarium

https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-
allmant/2020/paminnelse_webbinarium_om_forandringar_i_balanseringsmodellen/



BA-avgift innan enpris och en position införs

> Prognosen för balanskraft mellan elområden ökar fyrfaldigt 

> Svenska kraftnät behöver täcka de kostnaderna till dess en 
ny avgiftsstruktur är på plats

> Möjlig diskussion med den tidigare diskussionsgruppen i 
denna fråga
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> BA-avtalet

> Framtagandet av ny BA-avgift

> BSP/BRP-projektet

Agenda



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.

31 januari 2020

Ändringsbegäran 
från Ei

Arbete pågår
Svenska kraftnät 
lämnar reviderat 

förslag.

Godkännande 
från Ei ?

Implementering

+12 mån 

Status för BSP/BRP-villkoren

BSPBRP



BSP/BRP – arbete pågår

> Arbete pågår

> Aktörsdialog under hösten

> Kommunicera målbild för BSP/BRP

> Input från aktörer

> Implementeringsplan som säkerställer datautbyte, processer och IT-utveckling

> Dialog med Ei

Arbete pågår



Några bra e-postlådor

bsp_brp@svk.se - frågor angående BSP/BRP (obs! understreck bsp_brp) 

balansansvarsavtalet@svk.se frågor om framtida BA-avgift och frågor om avtalet.



TACK!

Frågor
zarah.andersson@svk.se
jenny.lagerkvist@svk.se



3. Begäran om undantag för 15 min 
avräkningsperiod

Mats Elmér



Status begäran

> Begäran ska senast lämnas till Energimarknadsinspektionen den 17 juni

> Begäran ska innehålla ett specifikt datum för implementering

> Ei har 6 månader på sig att fatta beslut

> Samtliga nordiska TSO:er kommer att lämna en begäran om undantag



Konsultation

> Konsultation under perioden 29 april-18 maj

> Samtliga nordiska länder har nu genomfört konsultation

> Antal svar: 6

> Återkoppling av konsultationen



Konsultationssvar, ett urval:

> Behov av ett tydligt beslut om vilka mätare som omfattas av krav på 15 min och hur
avräkning ska genomföras

> Risk för att svenska (och nordiska) aktörer med flexibla resurser får en försämrad
konkurrenssituation med en försenad anslutning till plattformarna MARI och PICASSO

> Behov av en detaljerad långsiktig plan (utan ytterligare förseningar) som omfattar
samtliga marknadsaktörer

> Implementation av 15 min ska vara harmoniserad i norden

> Elmarknadshubben bör implementeras före 15 min



4. Upphandling av FFR: hur gick det?

Stina Gustafsson



Första upphandlingen av FFR

> FFR är en ny reserv som ska användas vid situationer av låg rotationsenergi i kraftsystemet. För att 
klara att hålla 49,0 Hz vid bortfall av största produktionsenhet. En typisk situation med låg tröghet är 
helger på sommaren då (tung) produktionen i kraftsystemet är låg

> Svenska kraftnät ska upphandla totalt 24 % av det nordiska behovet, det motsvarar upp till 72 MW. 

> Ramavtalen sträcker sig mellan juni – september 2020 med möjlighet till förlängning tom april 2021.

> Förutsättning för tecknande ramavtal är godkänd förkvalificering (pågående)



Marknadslösning

> Ramavtal med leverantörer. 

> Utvärdering baserat på pris och precision i leverans. 

> En budlista skapas för hela perioden.

> Avrop sker sedan två gånger i veckan, per timme,  baserat på prognostiserat behov. 

> Högsta avropade bud sätter pris för alla avropade bud för den aktuella timmen 
(marginalpris).



Svenska kraftnät har upphandlat 

Ägare Effekt

Fortum Sverige AB 5,3 MW

Sydkraft Thermal Power AB 5,0 MW

Vattenfall AB 60 MW

Förutsätter godkänd förkvalificering!



5. Granskning av FCR-leverantörer 2018-2019

Jakob Helbrink



Agenda

> Bakgrund till studie och metod

> Resultat och slutsatser

> Sammanfattning och avslutande kommentarer



> Bakgrund till studie och metod

> Resultat och slutsatser

> Sammanfattning och avslutande kommentarer

Agenda



Uppdragsbeskrivning (anno H1 2019)

• Kostnaderna för FCR-N och FCR-D har ökat sedan 2017.

• Svk önskar nu utreda vad som orsakat kostnadsökningen för 
stödtjänsterna. 

Bakgrund PwC:s uppdrag

PwC:s uppdrag är att:

1. Genomföra en granskning av Leverantörerna och deras 
prissättning av stödtjänsterna

2. Genomföra analys av orsakerna till kostnadsökningen under 
den senaste treårsperioden.

Syftet är både att öka kunskapen kring hur prissättningen görs och
vad som är de stora påverkansfaktorerna samt att säkerställa att
den instruktion för prissättning som finns följs.

+69%

+163%

jan-sep

Uppdraget genomfördes under 
hösten 2019, baserat på dåtidens 
priser och förväntan om framtida 
priser



Tillvägagångssätt studie

• Längre intervjuer (2-4 timmar) med Leverantörerna

• Sammanlagt har 22 representanter från Leverantörerna träffats.

Intervjuer med Leverantörerna Analys av buddata från Svk

• Analys av buddata per timme och Leverantör över perioden 
januari 2016 – september 2019. Denna data har tillhandahållits 
av Svenska kraftnät.

Skriftlig material från Leverantörerna

• Skriftliga beskrivningar av hur Leverantörerna prissätter 
stödtjänsterna har tillhandahållits av Leverantörerna. 

Analys av extern data

• Kompletterande analys av data från externa källor, exempelvis 
priser för elspot och elfutures samt vattentillrinning.



> Bakgrund till studie och metod

> Resultat och slutsatser

> Sammanfattning och avslutande kommentarer

Agenda



Ökning av normalläge - generell ökning som
påverkar prisbilden hela året. Exempel på detta
är en generell höjning av spotpriser vilket leder till 
högre kostnader generellt sett för Leverantörer

Kostnadsökningen från 2017 till 2018 och 2019 har 
drivits både av en ökning av normalläget och ökning
av extremlägen

Totalkostnad för FCR-N och FCR-D 2016-2019

Ökning av extremlägen - plötslig ökning som
påverkar isolerade sekvenser Exempel på detta
är hydrologiskt ansträngda situationer, 
exempelvis under vårflod. 

F
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F
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R
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’Extremläge’ definieras strikt kvantitativt som leveransperioder (timme) med kostnad 
överstigande 250 000 SEK i anskaffningskostnad. 



Grafen är justerad för extremvärden, >250 kSEK/timme

Då de dyraste timmarna för FCR-D (kostnad över
250 kSEK/timme) exkluderas så följer ökningen av

kostnaden för FCR-D ökningen av spotpriset. 
Motsvarande jämförelse för FCR-N följer samma

monster.

PwC noterar att den högre prisnivån för FCR 
korrelerar med ökningen av spotpriset, om de 
högsta pristopparna för FCR exkluderas
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Även prisvariationerna inom dygnet har ökat
för perioden 2018-19 jämfört 2016-17

• PwC noterar att prisökningen är större nattetid än dagtid, vilket 
har resulterat i en ökad variation av FCR-N-priset inom dygnet. 

Ökad prisvolatilitet inom dygnet Variationer av FCR-priset inom dygnet

• PwC noterar att spotprisvariationer även inom dygnet har ökat 
under perioden 2016-2019. Spotpriset har ökat mer under 
högpristimmar (dag) än under lågpristimmar (natt).
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Timme på dygnet

2019 avser januari-september

Spotpriset har ökat

Prisvariationer inom 
dygnet har ökat

Priset på FCR-N har ökat

Prisvariationer inom 
dygnet har ökat



Överslagsmässigt står ökningen av normalläget för
störst del av kostnadsökningen för FCR-N
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FCR-D

Även för FCR-D har ökningen av normalläget haft 
störst påverkan överslagsmässigt, även om 
extremlägena var betydande 2018

FCR-D
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> Bakgrund till studie och metod

> Resultat och slutsatser

> Sammanfattning och avslutande kommentarer

Agenda



Ökad medvetenhet om slitagekostnader

• Vissa Leverantörer uppger att de har blivit mer medvetna 
om slitagekostnaden och därför ökat den parametern i 
prissättningen av stödtjänsterna. 

• I första hand drivs denna förändring av att Leverantörerna 
har lärt sig mer och omvärderat sin syn på slitage, och inte 
av externa förändringar som har ökat slitaget.

• Leverantörerna har inte tydligt kunnat svara på hur stor del 
av kostnadsökningen som beror på en uppvärdering av 
slitagekostnaderna.

Ökat riskpåslag från minskad flexibilitet

• Flera aktörer menar att den ökade prisvolatilitet (se 
Prisdifferens) till följd av en större andel intermittent 
kraftproduktion har gjort det svårare att göra träffsäkra 
prisprognoser, vilket har motiverat ett större riskpåslag. 

• Därtill innebär den ökade prisvolatiliteten att större 
möjligheter kan uppstå på andra marknader efter att 
stödtjänsterna har budats in, vilket innebär att den 
förlorade flexibilitet åsätts ett högre värde.

Större elprisdifferenser

• Variationer i elpriset gör att elproducenterna kräver en 
ersättning för att erbjuda stödtjänster under lågpristimmar, 
för att kompensera för att elproduktion sker vid lägre 
elpris. 

• Den ökade prisvolatilitet innebär högre 
spotförädlingsförluster under fler timmar. 

• Det bör förtydligas att spotpriset inte varierar mer 
relativt, utan enbart i absoluta termer

Ökat spotpris

• Spotpriset har ökat under perioden 2016-2018, med viss 
nedgång under 2019.

• Nivån på spotpriset har en påverkan på bland annat 
kostnad för verkningsgradsförluster. 

• Därtill kan även de spotförädlingsförluster som drivs av 
variationer i elpriset antas öka om elpriset är högre i 
absoluta tal. 

• Nivån på spotpriset vägs även in i flera av de riskpåslag 
som flera av Leverantörerna gör.

Ökningen av normalläget bedöms ha drivits av
ett antal huvudsakliga faktorer



Tre kommentarer till dåtid, nutid och framtid inom FCR-
produkter

1. Förändringen är 
konstant

2. Vattenkraften 
dominerar, men kan/bör 
kompletteras av andra 

teknologier och nya 
leverantörer

3. Svk arbetar för att 
utveckla marknadsregler 

och handelsavtal 
nordiskt



Volatiliteten har inte ökat relativt, utan enbart absolut till följd av 
högre spotpris i SE2



☕ Paus



6. Tarifföversyn – förslag och remissvar med mera

Tania Pinzón



Innehåll

1. Tarifföversyn – status

2. Förslag till justering av Transmissionsnätstariffen jan 2021

3. Kort om remissvar

4. Nytt: Hantering av interna kapacitetsavgifter
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2. Tarifföversyn - status 



Tarifföversyn 2020 – status
> Svenska kraftnäts översyn tar utgångspunkt i den översyn som startades hösten 2018 

samt Themas rapport (maj -19) samt de synpunkter som inkom från aktörer på Themas
rapport.

> Mindre justeringar föreslås införas till 2020 

> Nästa steg innebär fortsatta analyser samt dialog med referensgrupp för att identifiera rimliga tariffutformningar.

> Ei:s pågående arbete ska resultera i föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att 
främja ett effektivt nyttjande av elnätet.  

> Ei kommer att presentera ett förslag till föreskrifter i slutet av 2020. 
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2. Förslag till justering av transmissionsnätstariffen jan 2021



De två remitterade förslagen

Svenska Kraftnät remitterade följande förslag under tre veckor i april.

> Att korrektionskoefficienten i dagens energiavgift tas bort. 

> Att utöka möjligheten att teckna summaabonnemang till att även omfatta anslutningspunkter där den 
anslutande parten abonnerar på maximal effekt och har nekats ökat abonnemang. Detta under förutsättning 
att:

> det är drifttekniskt möjligt 

> det finns ett anslutningsavtal i alla punkter där villkoren för detta regleras.  

Denna lösning blir temporär och bör så småningom ersättas med en långsiktig lösning som bygger på en eventuell ny tariffstruktur.  

Förändringarna är avsedda att träda i kraft per den 1 januari 2021.



Förslaget att ta bort korrektionskoefficienten

Motiv till förslag

> Korrekta styrsignaler allt viktigare. Ett effektivt nyttjande 
av nätet uppnås genom att låta prissätta nätförlusterna 
till marginalkostnad enligt ekonomisk teori. Dagens 
ordning dämpar signalen och riskerar att leda till icke 
samhällsekonomiska beslut. 

> Dagens modell innebär en mindre intäkt från 
energiavgiften vilket innebär att residualkostnaden i 
effektavgiften blir onödigt hög. Residualkostnaden bör 
inte påverka nätkundens agerande och  bör därför 
hållas så låg som möjligt.

> Verket har nu ett avkastningskrav över en 
konjunkturcykel (istället för ett årligt) och därmed kan 
variationer i intäkter hanteras bättre.

Om energiavgiften & bakgrund

Energiavgiften beror av var inmatning resp uttag sker. För varje 
anslutningspunkt finns en marginalförlustkoefficient beräknad som 
återspeglar hur överföringsförlusterna påverkas av energiutbytet i 
punkten. 

> Energiavgift = Marginalförlustkoefficient * korrektionskoefficient * rörligt 
förlustelpris (inkl Svks riskpåslag). 

> Korrektionskoefficienten på 0,8 är en skalfaktor som  omvandlar 
marginalförluster till genomsnittsförluster.

Historiska skäl till införandet av korrektionskoefficienten.

> Marginalförlustkoefficienterna gav större variationer i intäkter än 
medelförluster.

> Årligt avkastningskravet innebar att ett stort intäktsöverskott ett år inte 
kunde överföras till nästa år. 



Konsekvenser av att ta bort korrektionskoefficienten

> Nätkunden kommer att nås av korrekta prissignaler från 
energiavgiften. => möjliggör mer effektivt nyttjande av 
nätet

> Ingen ökad kostnad för kundkollektivet, men medför en 
omfördelning av kostnader mellan energi- och 
effektavgiften. 

> Genom att ta bort korrektionskoefficienten kommer 
energiavgiften generera en ökad vinst med cirka 200 
mnkr per år. Intäktsbehovet från effektavgiften kommer 
därmed att minska med motsvarande belopp.

Tabell visar årlig kostnad i respektive elområde för två olika 
typfall där dagens modell med genomsnittsförluster jämförs 
med den föreslagna modellen med marginalförluster. 

Elpriset = medelårspriset i resp elområde under de fem senaste åren i 

respektive elområde. 

Inmatning/uttag 100 MW Totalt Effektavgift Energiavgift Effektavgift Energiavgift Effektavgift Energiavgift

SE1 inmatning
Nyttjandegrad 100% 2 906 470 -400 000 3 306 470 7 500 000 13 225 880 7 100 000 16 532 350
Nyttjandegrad 35% 757 264 -400 000 1 157 264 7 500 000 4 629 058 7 100 000 5 786 322
SE1 Uttag
Nyttjandegrad 100% -3 706 470 -400 000 -3 306 470 7 700 000 -13 225 880 7 300 000 -16 532 350
Nyttjandegrad 35% -1 557 264 -400 000 -1 157 264 7 700 000 -4 629 058 7 300 000 -5 786 322
SE2 Inmatning
Nyttjandegrad 100% 1 182 311 -300 000 1 482 311 5 800 000 5 929 244 5 500 000 7 411 555
Nyttjandegrad 35% 218 809 -300 000 518 809 5 800 000 2 075 235 5 500 000 2 594 044
SE2 uttag
Nyttjandegrad 100% -1 982 311 -500 000 -1 482 311 10 000 000 -5 929 244 9 500 000 -7 411 555
Nyttjandegrad 35% -1 018 809 -500 000 -518 809 10 000 000 -2 075 235 9 500 000 -2 594 044
SE3 Inmatning
Nyttjandegrad 100% -1 571 142 -300 000 -1 271 142 4 700 000 -5 084 566 4 400 000 -6 355 708
Nyttjandegrad 35% -744 900 -300 000 -444 900 4 700 000 -1 779 598 4 400 000 -2 224 498
SE3 uttag
Nyttjandegrad 100% 571 142 -700 000 1 271 142 11 600 000 5 084 566 10 900 000 6 355 708
Nyttjandegrad 35% -255 100 -700 000 444 900 11 600 000 1 779 598 10 900 000 2 224 498
SE4 Inmatning
Nyttjandegrad 100% -3 184 455 -200 000 -2 984 455 3 300 000 -11 937 819 3 100 000 -14 922 274
Nyttjandegrad 35% -1 244 559 -200 000 -1 044 559 3 300 000 -4 178 237 3 100 000 -5 222 796
SE4 uttag
Nyttjandegrad 100% 2 184 455 -800 000 2 984 455 13 500 000 11 937 819 12 700 000 14 922 274
Nyttjandegrad 35% 244 559 -800 000 1 044 559 13 500 000 4 178 237 12 700 000 5 222 796

Skil lnad mellan modellerna Med korrekt ionskoeff. Utan korrektionskoeff.

Positiva värden för energiavgiften motsvarar en kostnad medan negativa värden motsvarar en intäkt. I kolumnerna som redovisar skillnaden mellan modellerna betyder ett positivt värde en ökad 
kostnad medan ett negativt värde motsvarar en ökad intäkt/minskad kostnad. OBS! Årspriset är ej viktat utifrån vardag/helg eller dag/natt. 



Förslaget om att utöka summaabonnemang 1(2)

Om effektavgiften och bakgrund

Effektavgiften: Årsabonnemang i var anslutningspunkt samt tillfälliga 
veckoabonnemang. Part vars uttag och inmatning påverkas av 
transitering från transmissionsnätet kan ansöka om summaabonnemang
för påverkade punkter. Summaabonnemangets effekt = summan av de 
enskilda abonnemangen. 

Brist på kapacitet i delar av transmissionsnätet tvingar Svenska kraftnät att 
neka ansökningar om höjda abonnemang. Samtidigt utvecklas flexibilitets-
marknader där kapacitet kan utbytas och lätta situationen.

Dagens abonnemang knyts till en specifik anslutningspunkt i transmissionsnätet. 
Medför att det inte alltid är möjligt att via en flexibilitetsmarknad utnyttja kapacitet 
som har frigjorts i en annan anslutningspunkt på ett enkelt/kostnadseffektivt sätt 
även om det skulle vara drifttekniskt möjligt. 

Motiv till förslag

> Främjar utvecklingen av flexibilitetsmarknader då den föreslagna 
lösningen möjliggör för berörda nätkunder att flytta effekt mellan de 
olika abonnemangspunkterna för att kunna nyttja lokal flexibilitet i de 
områden där det råder effektbrist. 

> Då utvecklingen sker i snabb takt finns ett behov av att anpassa 
tariffen redan till nästa år. Anpassningen bör därmed rymmas inom 
befintlig tariffstruktur och medföra en så liten påverkan på icke 
berörda parter som möjligt vilket innebär att utöka möjligheterna att 
teckna summaabonnemang ses som den enda framkomliga 
lösningen.



Utökade kriterier för summaabonnemang

Förslag på skrivning i nyttjandeavtalet som tillägg till befintlig text om summaabonnemang för transitering (punkt 9):

”Svenska kraftnät kan även bevilja summaabonnemang i abonnemangspunkter där Anslutande part blivit nekad höjd abonnemangsnivå. 

Anslutande part ska ansöka om summaabonnemang och ange vilka abonnemangspunkter ansökan avser. Svenska kraftnät avgör om ansökan beviljas. 
Avgörandet baseras på om Anslutande part fått avslag på ansökan om höjd abonnemangsnivå för samtliga abonnemangspunkter i summaabonnemanget för 
det år som summaabonnemanget ska gälla samt att anslutningsavtal finns för samtliga abonnemangspunkter. Vidare baseras avgörandet på resultatet av en 
utredning om driftsäkerhet.

Abonnemangsnivån i de ordinarie abonnemangen ligger till grund för summaabonnemanget.

Om Anslutande part begär en sänkning av ordinarie abonnemangsnivå i en abonnemangspunkt som omfattas av summabonnemanget kommer 
summaabonnemanget att upphöra. ”

Notera!

En sådan lösning blir temporär och bör så 
småningom ersättas med en långsiktig lösning 
som bygger på den nya tariffstrukturen.
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3. Remissvar



Remissvar från 9 remissinstanser

Borttagande av korrektionskoefficient

Majoritet av svar: positiva alternativt inga invändningar

Ett svar var negativt. Lyftes att åtgärden borde analyseras 
ytterligare då förslaget medför konsekvenser.  

Utökning av Summaabonnemang

Majoritet av svar: positiva alternativt inga invändningar.

Ett svar var negativt. Nätet bör i första hand byggas ut istället 
för att nödlösningar införs. Önskar att Svenska kraftnät visar 
att åtgärden inte medför kostnader för andra kundkategorier.

Övriga kommentarer i remissvaren berörde:

1) Att befintliga summaabonnemang inte bör påverkas.

2) Förslag till förtydligande skrivning i nyttjandeavtalet

3) Förslag till förenklad process 

4) Förtydliga vad som sker vid överskridande av den totala 
effektgränsen för summaabonnemanget? Hur sätts avgiften? 
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4. Nytt: Hantering av interna kapacitetsavgifter



Hantering av interna kapacitetsavgifter 

Kapacitetsavgifter används för mothandel och investeringar 
(öka/bibehålla kapacitet).

> Externa går i första hand till mothandel. I andra hand 
till att bibehålla kapacitet/öka kapaciteten mellan 
länder

> Interna nyttjas för att bibehålla och öka kapaciteten 
mellan elområden

> Resterande kapacitetsavgifter fonderas på internt konto 
för att kunna nyttjas för ovanstående ändamål

Arbete med gemensam metod för hantering av externa 
kapacitetsavgifter pågår i enlighet med förordning. 

Tidigare angav verkets regleringsbrev att externa och interna 
kapacitetsavgifter ska hanteras på samma sätt. Efter justering 
finns en större flexibilitet för nyttjandet av interna 
kapacitetsavgifter. Riktlinjen för hantering av kapacitetsavgifter 
har därmed uppdaterats. 

Det innebär att Svenska kraftnät i tillägg till nuvarande 
hantering, vid behov och om så är möjligt, kan använda 
pengarna för att:

> begränsa höjningen av tariffen till 15%. 

> begränsa resultatunderskottet (för nätverksamheten) under 
året till 15%. 



7. Elmarknadshubben – nästa fas

Camilla Rubinstein & Martin Olin
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> Status och aktiviteter projekt Elmarknadshubb

> Driftsättningsplan – grundläggande principer

Agenda 



Elmarknadhubbens införande är beroende av ett nytt regelverk

Uppdraget ligger fast

§ Regelverket är försenat

Vi anpassar vårt projekt därefter



Kravställning Elmarknadshubben

> Större delen av kravmassan färdigställd 
och publicerad på API-portalen
> https://api-portal.emh.svk.se/public/api-portal/

> Leveransdomänen

> Mätpunktsdomänen

> Mätvärdesdomänen

> Nätavgifter

> Nättariffer

> Ej ännu färdiga domäner
> Nätavräkning – planerad för publicering innan 

sommaren



Exempel på aktiviteter i närtid

> Bygga funktionalitet i Elmarknadshubben

> Kärnfunktionalitet i följande domäner: Leverans, Mätpunkt och 
Mätvärde  

> Implementera migreringssystem

> Planera driftsättningsstrategi

> Inriktningsbeslut sekventiell driftsättning av funktionalitet

> Nytt regelverk ”Ren energi inom EU” – utreda påverkan 
för Elmarknadshubben 



Nästa steg - möjliggöra frivilliga 
förberedelseaktiviteter för aktörer

> Systemanpassningar:

> Lansering av beta-API:er för kärnfunktionalitet

> Målet är att systemleverantörerna ska kunna påbörja sin 
systemutveckling till hubbens API:er till sommaren 

> Validering strukturdata:

> Lansering av migreringssystemet planeras i nuläget till årsskiftet 
2020/2021



Förändringsledningsplan
Grundläggande principer för interaktion med marknadsaktörer fram till hubbens driftsättning

• Det primära verktyget för att 
driva aktörernas 
förändringsaktiviteter

Driftsättnings-
plan 

• Projektets primära 
kommunikationskanaler

Digitala 
plattformar  

• Gentemot både primära 
målgrupper och övriga 
intressenter

Fortsatt fokus 
på 

kommunikation

• Nyttja befintliga nätverk och 
användargrupper för att nå ut 
med information och få feedback

Nätverk i 
branschen

• Grundläggande utbildning om 
hubben och den nya 
marknadsmodellen

• Obligatoriskt för aktörernas 
personal via utbildningsportal

Utbildning

• Chefer och ledare från 
marknadsaktörer

• Kompletterar de befintliga 
arbetsgrupperna med 
branschrepresentanter

Branschråd 



Tack!

www.svk.se/hubb

hubb@svk.se



8. Resultat av kapacitetstilldelningsprinciper på 
västkustsnittet 

Erik Ek

Uppföljning nr.3 med EM

Svk har gjort Elmarknadssimuleringar på de olika utfallen och bjuder in till genomgång den 
9 juni



Summering

> Elmarknadsrådet har tidigare lämnat in synpunkter på förändring av principer för 
hantering av Västkustproblematiken.

> Sverige kommer fortsatt (även 2021) tvingas ansöka om undantag för hanteringen för 
att klara driftsäkerheten (CEP och 70%)

> Föreslagen förändringen ökar samhällsnyttan och minskar nuvarande risk för 
driftsäkerhet. 



Metod
> Urval: Alla timmar under 2019

> Verktyg: Simulation Facility används för att undersöka tilldelade kapaciteter hade 
påverkat flödet i västkustsnittet.

> Resultat med marknadsflöden används med driftläget i kärnkraft, vindkraftsproduktion, 
temperaturer, och last och ger flödet i det västkustsnittet



Analyserade fall

> Principer:
- Dagens hantering
- Utan begränsningar
- Endast snitt 4 begränsning norrut (ned till noll)
- Snitt 4 samt NO1 och DK1 ned till 70 % (angränsande Elområden till SE3)



Resultat: Driftsäkerhet

VKN (Historiskt 
utfall)

VKN 
(Max kapacitet på 
alla snitt)

VKN 
(Max kapacitet på alla 
snitt , SE4>SE3=0 )

VKN (70% på DK1>SE3; 
SE3>NO1 , SE4>SE3=0)

Max 2475 2614 2449 2201

Antal tillfällen > 2200 MW 29 h 348 h 283 h 1 h
Antal tillfällen > 2100 MW 83 h 543 h 542 h 61 h
Antal tillfällen > 1500 MW 1325 h 1837 h 1992 h 1521 h
Medel flödet > 2200 MW 2301 MW 2372 MW 2286 MW 2201 MW

Dessa fall är intressanta i jämförelse, 
dock är de ej möjliga pga för låg 
driftsäkerhet. C:a 300 timmar med 
lastbortkoppling vid ett fel.



Effektflöde över VK vid de olika principerna
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Skillnaden mellan 
röd och blå linje är 
det ökade 
handelsutbytet 
och samtidigt 
acceptabel 
säkerhet  mot N-1



Påverkan på Samhällsnyttan, små skillnader.



Påverkan på samhällsnyttan vid olika principer i relation, små 
eller mycket små.



9. Övriga frågor



10. Avslutning

Malin Stridh


