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1. Inledning 

På dagens möte deltog ersättare Elin Boström från Energimarknadsinspektionen, Fredrik Svedberg 

från Axpo samt Morgan Andersson från Bixia. 

Till följd av reserestriktioner deltog fem av Elmarknadsrådets medlemmar per telefon. 

Dagordning 
Dagordning fastslogs. Punkt 4.1 Pilot Energilager utgick till följd av sjukdom.   

Föregående mötesanteckningar 
Tidigare kommentarer har införts i anteckningarna. Inga ytterligare kommentarer inkom och 

mötesanteckningarna godkändes.  

Översyn av råden 
Malin redogjorde för den översyn som Svenska kraftnät avser att göra av Elmarknadsrådet. Översynen 

sker bland annat mot bakgrund av att representationen i rådet behöver ses över då alla relevanta 

aktörer inte finns representerade idag samtidigt som rådets storlek behöver begränsas. 

Elmarknadsrådets syfte och vilka frågor som rådet ska diskutera (sakorienterade vs strategiska) 

behöver klargöras.  

Ambitionen är att skicka ut ett förslag på arbetsordning för diskussion på nästa elmarknadsråd i maj. 

Efter Svenska kraftnäts beslut kan den nya ordningen träda ikraft inför septembermötet. 

Översynen bör göras med hjälp av en arbetsgrupp där Malin, Anna och Tania ingår liksom utvalda 

rådsrepresentanter. Workshops vid 1-2 tillfällen bör vara tillräckligt men om det blir fysiska eller 

digitala beror av utvecklingen av Corona-viruset och de eventuella restriktioner som kan finnas. Det 

överenskoms att Magnus samt Stig ingår i gruppen samt att Svenskt Näringsliv tillfrågas om de kan 

delta. Efter rådet har Lina Håkansdotter meddelat att hon deltar. 

2. Status för NBM och 15-min avräkning 

Anna Jäderström fördrog punkten som handlade om den nya nordiska balanseringsmodellen och 

status i leveranserna. I mötesunderlaget finns NBMs roadmap presenterad samt huvudområdena. Vad 

gäller nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR så ska metodförslagen prövas av ACER. I underlaget 

till ACER presenteras de brister som tillsynsmyndigheterna anser att förslagen har, 

tillsynsmyndigheternas bedömning samt vad de inte kunnat enas om. Dokumentet kan läsas här: 

http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2020/03/Annex1_Non-

paper_AFRR_.pdf 

ACER behöver senast ha lämnat svar inom 6 månader men beslutet väntas komma före den 

europeiska semesterperioden startar.  Elin kommenterade att det inte är klart hur processen kommer 

att se ut men att förväntan är att ACER kommer att initiera dialog och diskussioner under deras 

framtagande av beslut. Avseende själva IT-plattformen är TSO:ernas målsättning att komma med 

besked om idrifttagande av så snart som möjligt. 

http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2020/03/Annex1_Non-paper_AFRR_.pdf
http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2020/03/Annex1_Non-paper_AFRR_.pdf
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Avseende single-price (enprisavräkning) har de nordiska TSO:erna dragit tillbaka sitt förslag om att 

använda tvåprissättning i vissa situationer. Detta efter ytterligare analys och feedback från 

marknadsaktörerna. Detta innebär således att 1-prisavräkning införs utan undantag. Det som dock 

måste säkras är att det fortsatt finns goda incitament för kvalitativa produktionsplaner. Fortsatta 

diskussioner och dialog med aktörerna kommer att ske såväl nordiskt som nationellt. Närmast ligger 

den nordiska telefonkonferensen den 11 mars. Information om nationell dialog återkommer Svenska 

kraftnät med. 

För 15-minutersavräkning (ISP) är inriktningen att ta fram underlag för att begära undantag för 

implementering enligt tidplan i EBGL. Detta behöver lämnas senast den 18 juni 2020 men ambitionen 

är att skicka in det tidigare. Bakgrunden är att TSO:erna inte ser att det är rimligt att hinna med alla 

förändringar som krävs hos såväl TSO:er som hos elmarknadens aktörer. En kortare diskussion om 

schablonen ska hanteras av Svenska kraftnät eller branschen, vilka mätare som omfattas etc fördes. 

Mer information kommer att komma. Anna informerade om att det kommer att hållas publikt samråd 

inom kort. Planen är att specifika frågor kommer ställas och att inte samråda hela begäran som helhet. 

Det finns ett gemensamt nordiskt arbete men begäran om undantag måste göras nationellt.).  

3. BA-avtal och nya villkor 

Zarah Andersson föredrog punkten. Se vidare mötesunderlag för föreslagna förändringar. Avtal 4620 

träder i kraft den 1 maj.  

Bland de förändringar som inte har remissats kan nämnas en justering av huvudavtalet som avser att 

ta bort skrivningen om att ”information från balansansvarig får lämnas ut till elbörs för att bevaka eller 

utreda elmarknadens funktion” eftersom sådan information numera finns tillgänglig på andra 

plattformar. Därtill kommer en justering avseende regleråtagandet där begreppet Systemtjänst har 

ersatts med FCR-balanskapacitet och FRR-balanskapacitet i definitionen samt i resten av avtalet. 

Utöver en del förtydliganden har även merparten av den text som idag står i regeldokument för FCR 

flyttats in i avtalet. De delar som handlar om prissättning kommer att fogas ihop till ett regeldokument 

och färdigställas i tid för avtalets ikraftträdande.  

Zarah informerade om behovet av en ny diskussionsgrupp som ska diskutera Balansansvarigas 

framtida avgifter. Avgifterna kommer att behöva justeras med anledning av införandet av en-

prisavräkning. Gruppen bör omfatta ca 10 personer och Energiföretagen ombeds att utse ungefär 

hälften av deltagarna. Andra intresserade får höra av sig till Svensk kraftnät. Möten planeras under 

april-maj.  Sista datum för anmälan är 20:e mars 2020. 

Magnus påpekade att BA-avtalet idag hänvisar till Elmarknadsrådet och att definitionen behöver ses 

över. Zarah tar med sig frågan.  

Nya villkor för BRP/BSP ska föreslås till Ei. Arbete pågår och en aktörsdialog kommer föras under 

våren, men komma behöva anpassas efter rådande förutsättningar och begränsningar p.g.a. corona-

viruset. Information kommer att skickas ut till intressenter. Avseende tidplan för arbetet 

konstaterades att det inte finns någon tidsgränsangiven för artikel 18 i EBGL. Det innebär att det är 

oklart när Svenska kraftnät kommer att vara klara för inlämning av ändringarna som mottogs den 31 

januari från Ei liksom hur lång tid Ei kommer att använda för att svara på ändringarna.  
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Torbjörn undrade när en uppdelning i två avtal kan bli aktuell. Zarah sa att det var svårt att säga men 

gissningsvis efter sommaren 2021. Stig undrade om aggregatorerna ska ha ett eget regelverk. Det 

konstaterades att såväl NordReg som Ei lämnat rapporter föregående vecka som berör frågan om 

aggregatorer.  Zarah menade som svar på Stigs frågeställning att alla anläggningar (enheter/grupper) 

som ska lämna bud på balansmarknaden måste ha genomgått en förkvalificering och i den sätts hur 

aggregerade eller enskilda anläggningar ska hanteras. Svenska kraftnät perspektiv på aggregering är 

en strukturhantering och inte en roll. För att lämna bud på balansmarknaden så måste du vara BSP 

eller anlita en sådan.  

Magnus undrade om det skett någon synkning mellan NordRegs och Ei:s arbete. Elin förklarade att 

det har det men att arbetet gått i olika takt och haft olika fokus. Ei:s arbete har inriktats på vad Sverige 

behöver göra medan det nordiska arbetet bedrivits i lugnare takt och med ett nordiskt fokus. 

4. Stödtjänster 

Anna informerade om att Svenska kraftnät arbetar med att förtydliga förutsättningarna för deltagande 

med energilager på marknaderna för stödtjänster samt att ett faktablad kommer publiceras på Svenska 

kraftnäts hemsida i mars, eller senast i början av april. 

Pilotprojekt Energilager 
Information om piloten utgick till följd av sjukdom men se mötesunderlag samt bifogat länk till nyhet 

för ytterligare information: https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-

allmant/2020/pilot-for-okad-leverans-av-stodtjanster-fran-energilager/ 

4.2 FCR-D Nedregleringsprojekt 
Mikael Winai informerade om det pågående FCR-D nedregleringsprojektet.  Projektet startas upp med 

syftet att etablera en ny stödtjänst. På nordisk nivå finns ett koordineringsprojekt för de lokala 

nationella projekten. 

Bakgrunden till att införandet är behovet av att hantera överfrekvenser som exempelvis kan uppstå i 

situationer då det uppstår ett fel som exempelvis kan orsakas vid fel på HVDC-förbindelser. Idag finns 

ingen stödtjänst som kan användas vid dessa tillfällen utan lösningen blir att vattenkraften får leverera 

detta gratis. Mot bakgrund av detta behov samt krav i SOGL artikel 154.2 ska den nya stödtjänsten 

vara införd senast i slutet av år 2021. De tekniska kraven kommer att tas fram nordiskt men 

godkännas av Energimarknadsinspektionen.  

Det konstaterades att de nya kablarna, NordLink och North Sea Link, kommer att utgöra det 

dimensionerade felfallet. Vidare kommer kablarna att tas i provdrift innan stödtjänsten 

implementerats vilket innebär att Statnett får hantera det på egen hand från start. 

Mikael förklarade att projektet är omfattande och spänner över avtal, rutiner, IT-kravspecifikationer 

och hur förkvalificeringarna ska hanteras etc. Förändringar av Balansansvarsavtalet krävs avseende 

tekniska krav och marknadsregler medför 8 månaders ledtid. Även EDIEL-anvisningar behöver 

uppdateras. Förkvalificeringsdokument för FCR-D nedreglering måste tas fram och därefter ska själva 

förkvalificeringen genomföras.  För tidplan, se presentationen. 

 

https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2020/pilot-for-okad-leverans-av-stodtjanster-fran-energilager/
https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2020/pilot-for-okad-leverans-av-stodtjanster-fran-energilager/
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5. Upphandling av mFRR-kapacitet 

Jakob Helbrink informerade om att Svenska kraftnät är mitt i upphandlingen av mFRR 

uppregleringskapacitet i SE3 och SE4 och att frågor som rör upphandlingen kommer att hänvisas till 

e-avrop. Perioden som mFRR-kapacitet upphandlas för är 1 juni 2020 till 31 maj 2021. Beslut om 

tilldelning kommer ske i april och avtalen kommer att undertecknas i maj. Se presentation för närmare 

detaljer om tidplanen. 

Tidigare har denna upphandling benämnts som kompletterande kapacitet Störningsreserv, men 

ersätts från och med nu med kompletterande mFRR- kapacitet. Skälet är att dagens störningsreserv 

(som består av gasturbiner) innefattar många andra förmågor (icke-frekvensrelaterade) så som ö-drift, 

dödnätsstart etc. 

 

Den mFRR-kapacitet som kommer att handlas upp kommer budas in på reglerkraftmarknaden, men 

kan först avropas efter att samtliga frivilliga bud på reglerkraftmarknaden har nyttjats (likt processen 

för effektreserven). Detta för att ha så liten prispåverkan som möjligt.  

Därefter följde en diskussion om när bortkopplingspris börjar gälla. Bortkopplingspriset börjar gälla 

då faktiskt bortkoppling sker (d.v.s. inga andra åtgärder finns kvar att vidta). Bortkopplingspris sätts 

endast då Svenska kraftnät börjar koppla bort last och de balansvariga som är underbalanserade 

erhåller detta pris. I syfte att förtydliga vad som gäller har information från balansansvarsavtalet lyfts 

in i anteckningarna.  

Regler för prissättning av Balanskraft vid normaldrifttillstånd och skärpt drifttillstånd sker enligt 

villkor i Avräkningsavtalet. I systemdrifttillståndet nöddrift där manuell förbrukningsfrånkoppling 

har tillämpats prissätts Balansansvarigs Balanskraft med Bortkopplingspris om 5 000 EUR/MWh 

då denne varit Underbalanserad. Bortkopplingspriset gäller för innevarande Leveranstimme och 

fram till dess att den bortkopplade förbrukningen återställts. Vid nöddrift då manuell 

förbrukningsbortkoppling ej har tillämpats gäller vanliga regler för prissättning av Balanskraft.  

Diskussionen berörde även effektreserven och hur aktivering och prissättning relaterar till mFRR.   

Balansansvarig som levererar mFRR och som har lämnat mFRR-bud och avtalat med Svenska 

kraftnät att reglera upp under Leveranstimmen får betalt för den avtalade energin enligt 

Uppregleringspriset då Uppregleringen utnyttjas för Balansreglering.  

Störningsreserv 
(många förmågor)

mFRR kapacitet =

idag gasturbiner + 
kompletterande 

upphandling

Kapaciteten motsvarar N-1

mFRR-
energiaktiveringsmarknad = 

frivilla bud på 
reglerkraftmarknaden
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Under perioden 16 november till 15 mars, om kommersiella tillgängliga bud saknas, kommer 

Svenska kraftnät att bjuda in Effektreservens produktionsresurser som mFRR-balansenergi i 

Balansregleringen. 

I de fall Effektreserven nyttjas för Balansreglering sätts Uppregleringspriset till det högsta av 

följande bud: 

> Det högsta avropade kommersiella Uppregleringsbudet 

> Den högsta rörliga kostnaden, minst 3 000 EUR, för avropade produktionsresurser i 

Effektreserven 

Jakob nämnde att befintlig störningsreserv har aktiverats vid 25 tillfällen med en varaktighet på 

ungefär 20 minuter. Det konstaterades att effektreserven i vissa fall kan behöva aktiveras (förberedas 

för start) före mFRR, då aktiveringstiden är lång. Det konstaterades även att de långa kontrakt som 

finns idag för störningsreserven löper vidare men att en plan för hur förmågorna långsiktigt ska 

säkerställas kommer att tas fram. Anna bekräftade att de gamla avtalen ligger utanför den 

kommersiella budstegen och att årets upphandling är en komplettering av kapacitet, efter samma 

principer som föregående års upphandling. Buden kommer att flaggas i en särskild kategori för att 

kunna hanteras separat från övriga bud på reglerkraftmarknaden. 

Ambitionen är att upphandla upp till ca 300 MW inom SE3 och SE4. Resurserna ska vara tillgängliga 

inom 15 min. Både produktion och förbrukning kan delta och volymen ska vara minst 5 MW med en 

uthållighet om en timme med repeterbarhet inom sex timmar. Sammansatta bud kommer att tillåtas 

och de behöver då inte ligga under samma balansansvar. 

En diskussion följde om att gasturbiner har många nyttor och skulle kunna nyttjas på flera marknader. 

Skulle en modell kunna vara att resurserna budas in till en marknad för att sedan delas upp? Det 

påtalades även att det finns många olika delar och att det är svårt att se helheten, vad som prissätter 

vad och när. Jonas undrade om samma prisregleringsprinciper kommer att gälla på 

nedregleringssidan för FCR-D. Svenska kraftnät bad att få återkomma i frågan. 

Det förtydligades att det är leverantören som ska lägga buden och inte Svenska kraftnät. Detta finns 

beskrivet i upphandlingsdokumenten och vad som gäller för tex rapportering av otillgänglighet.  

6. Elområdesöversyn - status 

Christina Simón informerade om senaste nytt kopplat till de europeiska kraven kring 

elområdesöversyn och metoder för indelning.  

De systemansvarigas förslag som skickades till alla tillsynsmyndigheter och ACER i oktober 2019 har 

prövats av ACER. ACER meddelade i december 2019 att de fann förslaget otillräckligt då det inte var 

alla TSO;er som inkommit med områden som skulle ses över. Därmed uppmanades samtliga TSO;er 

att inkomma med alternativa elområdesindelningar som ska värderas i den kommande översynen 

inom 2 månader.   

Mot denna bakgrund har ett reviderat förslag till metod för indelning av elområden tagits fram och 

skickats in till Energimarknadsinspektionen den 18:e februari 2020. Förslaget har uppdaterats genom 
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att förtydliga att referensåret som avses är 2023. För Svenska kraftnät spelade året inte så stor roll 

men bland annat Tyskland föredrog år 2023 framför 2025. Fördelen med referensår 2025 hade varit 

att implementationen av flowbased och datainsamling skulle ha hunnit längre. Vidare har förslaget 

kompletterats med att se över möjligheten att slå samman SE1 och SE2 efter synpunkter från 

marknadsaktörerna. I övrigt ser förslaget likadant ut som det ursprungliga. För Norden så kommer nu 

även områden i norra Norge respektive Finland ses över. Svenska kraftnäts nyhet om det reviderade 

förslaget finns på denna länk: https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/europeisk-

elmarknad/2020/omarbetat-forslag-till-metod-for-elomradesindelning-antaganden-och-

analysunderlag-framtaget/   

Liksom nämnts tidigare avser förslaget enbart förslag som ska utredas i den översyn som ska göras 

enligt den nya Elförordningen (2019/943), det är inte förslag till indelningar för implementering. 

Besked väntas i augusti 2020 och därefter har Svenska kraftnät ett år på sig att genomföra studien. 

Efter frågan om gränsöverskridande elområden ska utredas konstaterade Cristina att TSO:erna i den 

nordiska översynen är villiga att se över gränsöverskridande områden och att det är ju också därför 

som TSO:erna har föreslagit att man ska utgå från ett regionalt perspektiv när det gäller översynerna 

som tillsammans ska utgöra europeiskt förslag. Detta har ACER gett medhåll till. TSO:erna är dock 

skyldiga enligt regelverket att göra en nationell översyn. Christina tar med sig frågan om SE4 och DK2 

borde vara med om NO-FI är med.  

Avseende aktörsdialog framöver är det ännu inte klart hur den kommer att se ut men vi återkommer 

med information. En nordisk referensgrupp skulle vara ändamålsenligt.  

7. Short term markets 

Christina Simón informerade om att de nordiska systemansvariga har tagit fram en rapport, Short 

Term Markets som handlar om möjlig utveckling av kortsiktiga elmarknader med hänsyn till 

förväntade framtida ändringar i kraftsystemet (t.ex. ökad intermittent produktion, flera plattformar 

ökad integration och förändrade handlingsmönster). Nyhet om detta samt rapporten, föregående 

”discussion paper” och sammanställning av synpunkter från elmarknadens aktörer finns här: 

https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2020/prioriterade-omraden-for-

utveckling-av-kortsiktiga-marknader/ 

Systemoperatörerna har med gott stöd från marknadsaktörernas synpunkter färdigställt rapporten 

som omfattar syfte, mål och prioriterade områden för fortsatt utveckling av de framtida kortsiktiga 

marknaderna i det nordiska kraftsystemet. 

Rapporten identifierar behov, mål och prioriterade områden att utveckla kring marknadsstruktur, 

plattformar och ny modell för kapacitetsallokering för att möta framtidens behov av kortsiktiga 

marknader närmare leveranstimman med fortsatt driftsäkerhet i det nordiska kraftsystemet.  

Rapporten pekar på att det sannolikt blir behov för kortare tidsfönster för handel och handelsenheter 

och att stängningstid för de olika marknaderna behöver närma sig leveranstimmen (realtid) samt att 

det kan krävas en ny modell för allokering av överföringskapacitet för att tillgodose allt fler plattformar 

för att kunna säkerställa en säker drift av nät och system och att de sammantagna resurserna kan 

nyttjas på ett effektivt sätt. Allt detta kan innebära att det europeiska regelverket behöver förändras 

https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/europeisk-elmarknad/2020/omarbetat-forslag-till-metod-for-elomradesindelning-antaganden-och-analysunderlag-framtaget/
https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/europeisk-elmarknad/2020/omarbetat-forslag-till-metod-for-elomradesindelning-antaganden-och-analysunderlag-framtaget/
https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/europeisk-elmarknad/2020/omarbetat-forslag-till-metod-for-elomradesindelning-antaganden-och-analysunderlag-framtaget/
https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2020/prioriterade-omraden-for-utveckling-av-kortsiktiga-marknader/
https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2020/prioriterade-omraden-for-utveckling-av-kortsiktiga-marknader/
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och de nordiska TSO:erna kan tillsammans med marknadsaktörerna försöka påverka den framtida 

utvecklingen i önskvärd riktning. Se vidare mötesunderlag samt rapport för mer detaljer. 

Kristian menade att samhällsnettot av de planerade förändringarna som Flowbased (FB) kanske är 

positivt men inte gigantiskt. Borde det inte vara dags att överväga en annan väg särskilt för 

intradagmarknaden. Christina menade att lagstiftningen är tydlig i att det är en omvänd bevisbörda för 

att kunna välja bort FB. Vi måste kunna bevisa att FB inte ger samhällsnytta och att vår alternativa 

lösning skulle vara mer effektiv. Diskussion följde. Det konstaterades att FB rent teoretiskt är 

effektivare jämfört med NTC men frågan är om det går ihop med en fungerande intradagmarknad. Det 

finns metoder men implementeringen är utmanande och blir komplex i driftskedet. Det kommer att bli 

tuffare att beräkna och tilldela kapacitet för respektive delmarknad.  

Vad gäller det fortsatta arbetet med att utveckla framtida kortsiktiga marknader bortom 2030 vill de 

nordiska TSO:erna fortsatt ha en nära dialog med aktörerna men kommer att återkomma om när och 

hur.   

8. Baltic Cable 

Christina Simón och Stefan Svensson föredrog punkten. Christina började med att informera om att 

Baltic Cable AB i november 2019 blev certifierad som oberoende systemansvarig, en så kallad ITO, av 

den tyska tillsynsmyndigheten Bundesnetzagentur. Det innebär att vi har ett svensk företag med ett 

norskt moderbolag (Statkraft) som numera är certifierad i Tyskland men inte i Sverige eftersom den 

svenska lagstiftningen inte medger fler TSO:er i Sverige. Certifieringen innebär att det ställs nya krav 

på Baltic Cable AB som i sin tur innebär att nuvarande hantering behöver förändras. Bland annat 

måste Baltic Cable AB visa på legal och funktionell åtskillnad gentemot Statkraft. Statkraft har tidigare 

hanterat avräkning och balansering men den lösningen kan inte fortgå men BNetzA har gett anstånd 

tills åtskillnadskravet ska uppfyllas. Nu pågår arbete för att kunna hantera drift, balansering och 

avräkning. Baltic Cable Ab kan inte själva vara balansansvariga eftersom de är ett nätbolag men 

Svenska kraftnät skulle kunna tillhandahålla en balanseringstjänst under en övergångsperiod. Efter 

övergångsperioden ska Baltic Cable AB ha implementerat EU:s regler och metoder och villkor för 

gemensamma dagen före- och intradagsmarknaderna i likhet med övriga TSO:er. 

Stefan Svensson tog vid och informerade om Baltic Cable och garanterad kapacitet. Kravet på att 

lämna 70% av tillgänglig kapacitet på alla sammanlänkningar gäller såvida inget annat beslutats. 

Svenska kraftnät har fått undantag av Energimarknadsinspektionen för de gränser som påverkas av 

västkustsnittet och undantaget gäller för ett år. Svenska kraftnät arbetar med en åtgärdsplan, en så 

kallad action plan som börjar gälla år 2021. Den tyska åtgärdsplanen gäller dock redan från januari 

2020 och den berör Baltic Cable. 

Magnus undrade vad som gäller för hanteringen av Hasle eftersom Norge anammat det tredje paketet 

och där var kravet 100 %. Vad gäller egentligen? Kravet i tredje paketet gäller för Norge men kravet i 

tredje paketet är inte lika tydligt mätbart som det nya kravet på minst 70%. Statnett och Svenska 

kraftnät har uppfyllt kravet i det tredje paketet.  

Kristian undrade vad påföljden blir om man inte tilldelar 70 %. Stefan menade att det blir en fråga för 

tillsynsmyndigheten, böter skulle kunna vara en möjlig påföljd men framförallt ska indelningen i 
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budområden göras om det inte finns en handlingsplan som följs vilken säkerställer att 70% av 

kapaciteten görs tillgänglig till marknaden 2025 . Däremot måste TSO:er rapportera varje gång vi går 

under 70 %. 

Stefan informerade även elmarknadsrådet om att det varje dag sedan årsskiftet kommit ut ett UMM på 

Baltic Cable om att kapaciteten är lägre än vad den ska vara (enligt de nya kraven på garanterad 

kapacitet). Meddelandena ger dock en skev bild då de indikerar att problemet ligger på den svenska 

sidan men så är inte fallet. De tyska TSO:erna måste nu börja garantera kapacitet på respektive gräns. 

Det innebär för svenskt vidkommande att Tennet och Baltic Cable AB inledningsvis ska garantera 248 

MW på Baltic Cable. Tyskland ville använda mothandel i intradag på respektive sida av gränsen för att 

nå den garanterade kapaciteten men Svenska kraftnät menar att det måste finnas fysiska resurser för 

att kunna garantera att mothandeln kan ske. 

9. Status för Flowbased, intradag-auktioner mm 

Stefan Svensson informerade om framtagandet av kapacitetsberäkningsmetoden (CCM) för dagen före 

(DA) och intradag (ID) för den nordiska kapacitetsberäkningsregionen(CCR).  De nationella 

reglermyndigheterna inom den nordiska CCR:en godkände den senaste metoden i december 2019. 

Omarbetning av metoden pågår nu efter ACERS beslut(oktober 2019) för kommande år där 

förändringen främst avser hur indata ska behandlas (tydliggörande av ansvarsfördelning). Det nya 

förslaget planeras att lämnas in i april och därefter förväntas reglermyndigheten godkänna eller begära 

ändringar inom sex månader.   

Ett implementeringsprojekt för den nya kapacitetsberäkningsmetoden, FlowBased (FB), för DA och ID 

pågår hos den Nordiska RSC, TSO:er och NEMOs i Nordiska CCR:n. Enligt beslut av ACER ska 

flowbased vara implementerad i intradag till juni 2023. Fram till dess kommer den interimslösning, 

ATC-extrahering från FB-kapacitetsparametrarna, som beskrivs i den Nordiska metoden att användas. 

Tidplanen för utveckling och implementering är behäftad med stor osäkerhet då det finns många 

beroenden. Implementeringen av den nya kapacitetsberäkningsmetoden är indikerad till december 

2021/början av 2022. En intern (enbart NRSC och TSO:er) parallelldrift av FB-verktyget för dagen 

före planeras genomföras i perioden maj till november. En extern parallelldrift där även NEMOs 

omfattas är tänkt att pågå under ett år med start i december 2020. Efter de första sex månaderna av 

den externa parallelldriften planeras även Intradag att köras parallellt. Parallelldriften ska pågå tills de 

i metoden fördefinierade KPI:erna är uppfyllda.  

Kristian undrade varför intradag enbart ska köras under 6 månader. Han ansåg att det sannolikt finns 

mest bekymmer på intradagsidan. Stig menade att Nord Pool anser att tidplanen är orealistisk i och 

med att projektet inte är helt överenskommet i dagsläget och att utvecklingsresurserna hos Nord Pool 

redan är allokerade i år. 

 

Stefan svarade att han är medveten om detta men att denna tidplan är den som presenterats för och 

godkänts av NRA:erna vilket innebär att denna tidplan är den officiella. Med det sagt är det ett 

komplext projekt med många parter som involverar IT vilket innebär en risk för förseningar. 
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Stefan fortsatte med att informera om att ACER i januari 2020 beslutade om priskopplingsalgoritmen 

för DA och matchningsalgoritmen för ID utifrån börsernas förslag för dessa. Beslutet kommer att 

påverka Svenska kraftnäts arbetsprocesser och marknaden. I beslutet konstateras att det inte finns 

något legalt stöd för att priskopplingsalgoritmen får innehålla ett krav på intuitiv lösning, dvs att 

flöden ska gå från lågpris- till högprisområde då gränskapaciteterna beskrivs av FB-parametrar i 

algoritmen. Inga begräsningar som hämmar maximeringen av det ekonomiska överskottet får införas i 

algoritmen, sådana begränsningar bedömer ACER inte ha legal grund. 

Kristian frågade vad som händer vid negativa kapaciteter och konstaterade att flöde mot prissignalen 

blir underlig i den kontinuerliga handeln. Ska marknaden då stängas eftersom marknaden kommer att 

handla tillbaka om inte intradag-marknaden stängs. Vad är den samhällsekonomiska kostnaden för 

det? Kristian menade att det saknas någon som tar ansvar för helheten och ser till att modeller och 

metoder faktiskt är genomförbara. Diskussion följde. 

Stefan fortsatte med att presentera vad som händer inom området för intradag-auktioner. Senast i jan 

2023 ska kvarts-, halvtimmes- samt timkontrakt kunna handlas. På frågan om även kapaciteterna ska 

ges på 15-minuter svarade Stefan att så blir det på sikt men till en början sannolikt entimmes-

beräknade men uppdelade på kvart.  

Enligt CACM, artikel 55, ska minst två intradag auktioner tillhandahållas men i det pågående arbetet  

har de Europeiska TSO:erna överenskommit om tre auktioner. När dessa ska hållas tidsmässig kan 

komma att justeras. Enligt ACERs beslut ska det i den slutliga lösningen som längst gå att stoppa den 

kontinuerliga handel under 20 minuter innan GCT och 20 minuter efter. Men ACER har även tillåtit 

en interrimsläsning om 1 år då det är tillåtet att kontinuerlig handel kan stoppas 30 minuter innan 

GCT och 30 minuter efter. Se mötesunderlag för mer detaljer och illustration över hur auktionerna är 

tänkta att fungera. Utmaningen är att säkerställa att auktionerna kan genomföras utan att bryta mot 

tillåtna tidsramen om 20min+20min, särskilt i samband med flödesbaserad allokering. 

Flera olika auktioner medför att TSO:erna måste räkna om efter dem. Nu väntas fyra auktioner varav 

en är på DA. En diskussion följde om man hinner få resultatet efter den sista auktionen och det går att 

handla för timme 11 där det konstaterades att det ska gå. 

Torbjörn menade att det kan komma många prognoser 9.30 där man inte kan handla i auktionen. En 

nedstängning 09.30-10.30 (i princip kanske 09.00-11.00, eftersom aktörerna måste få tid att fundera 

på bud och resultat) skulle hämma likviditeten och möjligheten att handla sig i balans både innan kl 

12.00 och timmarna närmast efter. Det behöver även samordnas med den vanliga DA-handel kl. 

12:00. 

En annan frågeställning som dök upp var om möjligheter för marknadsmanipulation med alla dessa 

nya marknader har utretts. Har ACER eller reglermyndigheter sett över detta? Ingen i rådet kände till 

att någon sådan utredning gjorts. 

Stefan förklarade att hur systemintegrationen av auktionerna och den kontinuerliga handeln sker 

kommer att påverka hur marknader upplevs av aktörerna. Den knappa tiden mellan resultat från 

intra-dagauktionen och att den kontinuerliga handeln öppnar innebär att t.ex. hantering av bud i två 

separata orderböcker kan bli utmanande. Som marknadsaktör kan det därför vara bra att fundera över 

vilken nivå av integration som föredras. Vidare så har intradagsauktioner fördelen att möjliggöra bud 
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närmare leveranstimmen än dagen före auktionerna vilket är särskilt önskvärt för vind-och 

vattenkraftproduktion. Hur ser elmarknadsrådets aktörer att deras budvolymer i dagen före kan 

komma att flyttas över till en eller flera av intradagauktionerna? 

Morgan svarade att Bixia sannolikt kommer att ha sina bud på DA eftersom priset till kund baseras på 

detta pris. Om de flyttar volymerna introduceras en prisrisk. 

Torbjörn menade att priset på dagen före kan komma att luckras upp då det är sannolikt att volymer i 

ökad mängd läggs över i senare auktioner då prognoserna är säkrare. För deras del vore det rimligt att 

flytta en stor del av handeln till den tredje intradagauktionen.  

Stig undrade över hur prissättningen kan komma se ut med ytterligare tre auktioner samtidigt som de 

lokala systemen är öppna. Stefan tar med sig frågan för intern diskussion. 

Stefan informerade om att go live för MNA-planerad har skjutits upp från tidigare aviserat datum 10 

mars 2020 till följd av att tester inte visar tillfredsställande resultat. Det är nu även officiellt att 

Nasdaq inte kommer att kunna vara med från start i närtid då de saknar erforderligt tillstånd. Så snart 

vi har mer information om när go live blir så kommer det att kommuniceras ut. 

Stefan informerade vidare kort om att SwePol link aktiverades för intradaghandel den 21 jan med 

leverans den 22 januari.  

10. Elmarknadshubben 

Martin Olin inledde med att nämna att Elmarknadshubbens nyetablerade branschråd hade sitt första 

möte den 4 mars. Martin repeterade kort hubbens syfte, projektets organisation och vilka arbets- och 

referensgrupper som finns knutna till projektet. Se mötesunderlag för mer information. 

Vidare informerades om att Svenska kraftnät haft dialog med departementet för att få besked om deras 

tidplan då det är ytterst viktigt för det fortsatta arbetet att vi vet vilka förutsättningar som råder. Det 

som står klart är att uppdraget till Svenska kraftnät ligger fast, regelverket är som alla känner till 

försenat och Svenska kraftnät anpassar sitt projekt efter förutsättningarna och beslut om nästa 

projektfas sker under våren.  

Hittills har projektet byggt en prototyp för Elmarknadshubben som nu kommer att användas för att 

färdigställa den kompletta Elmarknadshubben. Därtill har inventering av strukturdata hos aktörerna 

och projektet har publicerat en inventeringsinstruktion i oktober 2018 samt följt upp inventeringen i 3 

enkäter under 2018 och 2019. Därefter har ett migreringssystem upphandlats. 

Nu närmast fortsätter utvecklingen av kärnfunktionalitet i Elmarknadshubben. De aktörer och 

systemleverantörer som vill kommer också att ges möjlighet att påbörja frivillig utveckling av sina 

systemanpassningar för meddelandehantering med Elmarknadshubben. Detta kommer att ske baserat 

på underlag och specifikationer som hubbprojektet publicerar i API-portalen. Vidare ska 

migreringssystemet implementeras och målsättningen är att det ska vara på plats i höst. Tanken är att 

aktörerna därefter ska kunna börja använda migreringssystemet för att validera strukturdata på 

frivillig basis fram till dess att lagstödet är beslutat. En driftssättningsstrategi för Elmarknadshubben 

förväntas vara framtagen till före sommaren. 
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Se mötesunderlag för den övergripande tidplanen. En diskussion följde om att det är mycket 

förändringar som ska genomföras vid samma tidpunkt. Sebastian menade att det i Finland blivit 

mycket tydligt att det finns en flaskhals i och med att det finns så få systemleverantörer och dessa ska 

hinna hjälpa alla aktörer. Martin svarade att det är vi fullt medvetna om och det är också något som vi 

har dragit lärdomar av från andra nordiska hubbprojekt. Just därför kommer vi att involvera 

systemleverantörerna i ett tidigt skede i driftsättningen för att få till ett så smidigt införande som 

möjligt.  

Martin redogjorde för vilka aktiviteter som aktörerna behöver utföra inför go live och det omfattar 

bland annat utbildning, anpassa och testa system, att validera och ladda upp strukturdata och ren 

administrativ onboarding i Elmarknadshubben. Driftsättningsplanen, som kommer att vara juridiskt 

bindande, kommer att koordinera alla dessa förberedelser och innehåller tydliga milstolpar som 

definierar när förberedande aktiviteter måste vara klara. Milstolparna kan vara kopplade till t.ex. 

utbildning av användare, systemtester och kvalitetsnivåer för strukturdata. 

Under våren arbetar hubbprojektet med att ta fram en förändringsledningsplan. I detta arbete 

analyserar vi bland annat en utbildningsportal för aktörernas användare. Vi utvärderar också ett 

förändringsnätverk i branschen och vi gör en översyn av vilka digitala plattformar som aktörerna 

behöver för att ta del av information och interagera med hubbprojektet i samband med införandet av 

Elmarknadshubben. Givet det stora antalet aktörer som ska förbereda sig för Elmarknadshubben, 

totalt ca 350 elhandels- och elnätsföretag, krävs också en tydlig och genomarbetad 

kommunikationsplan som anger hur information ska nå ut från projektet på ett tydligt sätt.  

Det nyetablerade branschrådet ersätter den tidigare referensgruppen som startades upp år 2015. Syftet 

med rådet är exempelvis att kunna ge rekommendationer till Svenska kraftnät inför projektbeslut och 

rådet antas bestå fram till driftsättning. Därefter kommer det säkerligen att finnas behov av ett 

förvaltande råd och branschrådet kan komma att förvandlas till förvaltningsråd. Martin konstaterade 

att det varit svårt att hitta deltagare men nomineringen är fortfarande öppen. Förväntningen på rådets 

storlek var 15-20 personer men är just nu drygt 10 representanter. Tanken är att rådet ska bestå av 

ledare och chefer från branschaktörer. När lagen finns på plats är förhoppningen att intresset ökar. 

Projektet efterfrågar således deltagare från elhandels-, elnäts- och energitjänsteföretag. Nominering 

sker till hubb@svk.se  

Martin informerade även om att NordReg ska se över vilka förutsättningar de nordiska hubbarna har 

att på sikt kan utbyta information sinsemellan. 

11. Framtida hantering av västkustsnittet och 
genomförande av 70%-kravet  

Niclas Damsgaard föredrog punkten och informerade om att en ny projektledare för Framtida 

hantering av västkustsnittet precis börjat och återkommer med projektplan framöver. Se även 

föregående råds anteckningar för mer bakgrund. Niclas påpekade att vi har två separat regleringar att 

förhålla oss till som samtidigt är sammankopplade. Det handlar dels om Elmarknadsförordningens 

70%-regel, dels om Svenska kraftnäts undantag för västkustsnittet hos DG Comp. Energimarknads-

inspektionen har beviljat Svenska kraftnät undantag från 70%-regeln under ett år men med ett 

mailto:hubb@svk.se
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rapporteringskrav vid avsteg. En nationell handlingsplan ska tas fram som visar hur målet ska uppnås 

(linjärt mot 70 %) och Svenska kraftnät deltar i detta arbete.  

Niclas påminde om att undantaget för hantering av västkustsnittet löper ut i april och ska därefter 

hanteras som alla andra förbindelser. Under möten med konkurrensdirektoratet förra året 

efterfrågades en bredare rapportering om hur Svenska kraftnät hanterat vissa frågor och vad Svenska 

kraftnät anser ska göras framöver. Svenska kraftnät skickar dels en så kallad ”Monitoring Report” om 

hur vi uppfyllt åtagandet att inte begränsa utlandsförbindelser för interna flaskhalsar med undantag 

för Västkustsnittet och dels skickas en totalrapportering vad Svenska kraftnät gjort och vad som 

kommer göras efter att åtagande och undantag löper ut i april 2020. Rapporten förklarar varför 

västkustsnittet fortsatt är ett problem och tar upp vad som händer i framtiden avseende tex 

nedläggning av kärnkraften (R1,  R2 och den positiva inverkan det har på västkustsnittet) , ny ledning 

samt införandet av flowbased. Rapporten redovisar även vad Svenska kraftnät gjort inom ramen för 

ökat finansiellt risktagande då det varit möjligt och slutligen går igenom potentialen i planerade 

förbättringar och koppling till 70%-regeln. 

Se mötesunderlag för mer detaljer kring det finansiella risktagandet med ökad kapacitetstilldelning 

utan att ta en driftsäkerhetsmässig risk. Svenska kraftnät har tilldelat mer kapacitet mellan DK2 och 

SE4. Vi har under perioden 1 jan 2019 till 31 maj 2019 en snittkapacitet som ligger över 70% men det 

gäller inte alla enskilda timmar. Från juni 2019 har vi implementerat en optimerad kapacitets-

allokering med ökad användning av mothandel vilket resulterat i ökad kapacitetstilldelning men 

metoden behöver justeras in. Uppföljningen visar 34 h under andra halvåret där det inte fanns 

tillräckligt med bud för att hantera n-1 för västkustsnittet, dvs Svenska kraftnät hade tilldelat för 

mycket kapacitet under dessa timmar. Förväntningen är att vi gradvis ska kunna öka 

importkapaciteten genom att få in fler bud i DK2, SE3 och SE4. Merparten av buden på Jylland nyttjas 

för tysk garanti. 

Niclas gick därefter igenom de åtgärder som finns under övervägande som handlar om bland annat 

reviderad kapacitetstilldelning för SE3. En möjlig förändring skulle kunna vara en kombination av 

exportrestriktioner till södra Norge och importrestriktioner enbart från DK1 samt restriktioner på 

flödet SE4-SE3. Vid stora nordliga flöden kan SE3 få högre priser jämfört med SE4. Det skulle även 

innebära mer korrekta priser för konsumenterna i SE4 då priset oftare kommer att sammanfalla med 

låga DK2 priser. Innan en eventuell implementering krävs konsultationer med såväl marknadsaktörer 

som Energimarknadsinspektionen.  

En annan åtgärd som övervägs är upphandling av nedregleringsbud i söder, dvs att skapa en 

kapacitetsmarknad för mFRR nedregleringsbud. I dagsläget måste Svenska kraftnät förlita sig på 

frivilliga bud för nedreglering. En marknadsdesign behöver utvecklas kring området. De tre 

alternativen som övervägs är:  

1. Kapacitetsmarknad med långa kontrakt (år/säsong). Upphandling där 

marknadsaktören åtar sig att lägga nedregleringsbud vid tidpunkter då de producerar. 

Kapacitetsbetalning utgår enbart när de är tillgängliga för nedreglering.  

2. D-1 mFRR nedregleringsmarknad. Pågående nordiskt arbete för mFRR 

kapacitetsmarknad i gemensamt IT-system som i ett första steg drivs nationellt men 

med en harmoniserad marknadsdesign.  
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3. Vid tidpunkter då en situation med problem kopplat till Västkustsnittet väntas 

erhåller alla nedregleringsbud (potentiellt med en volymgräns) en kapacitetsbetalning 

oavsett om de aktiveras eller ej. 

Den nuvarande bedömningen är att börja med alternativ 1 med ett-åriga kontrakt för att därefter 

övergå till D-1 så snart det låter sig göras men sannolikt inte före mitten/slutet av 2021. I det längre 

perspektivet kommer Svenska kraftnät att upphandla nedregleringsresurser utifrån den nya metoden 

för dimensionering. 

Kristian konstaterade att Svenska kraftnät tycks ha gått mot ”mera morot” än ”piska” vilket är positivt 

och det sågs potential i de planerade förbättringarna.  Rådet kommenterade att en mFRR-upphandling 

kan ta tid eftersom många resurser inte är förkvalificerade vilket påverkar tiden för när en lättnad kan 

ses.  

Avseende 70%-regeln konstaterades att såväl Tyskland som Polen ska lämna högre kapacitet än deras 

nät klarar av. Frågan ställdes om den tyska planen är offentlig.[Svenska kraftnät har kontrollerat detta 

och planen återfinns hos Bundesministerium für Wirschaft und Energi på länken: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/a/action-plan-bidding-

zone.pdf?__blob=publicationFile&v=6]. Det konstaterades vidare att Polen också kommer att vilja 

mothandla i södra Sverige. Det innebär att såväl Tyskland som Polen kan komma att kontraktera 

produktion i södra Sverige för att säkra produktion dagen före. Svenska kraftnät kommer dock inte att 

vara involverade i en sådan lösning. Svenska kraftnät har varit tydliga med att det inte är acceptabelt 

att deras risker skjuts över på Sverige.  

12. Övriga frågor: pågående samråd för publicering av 
enskilda bud, NUCS mm 

Samråd enskilda bud 

Anna informerade om det pågående samrådet för publicering av enskilda bud. Se vidare under länk: 

https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/natkoder/2020/offentligt-samrad-om-publicering-

av-enskilda-bud/ 

Svenska kraftnät avser att söka undantag för viss publicering som vi anser röjer enskilda företag då 

likviditet saknas i vissa områden men även för att det kan leda till marknadsmissbruk. Samrådet pågår 

till 20 mars 2020 kl. 10.00. 

Rådet påpekade att Fingrid publicerar enskilda bud och undrade hur de förhåller sig till detta. Det 

konstaterades att det är ett större elområde men att Fingrid även är transparanta med vilka som är 

aktiva i elmarknaden. 

a-FRR 

För närvarande är krav på aktiveringstid för aFRR två minuter men det kommer i framtiden bli 5-min 

så standardprodukter införs som ett led i anpassningen mot de Europeiska plattformarna. Anna 

uppmanade till att om man har aFRR-resurser med aktiveringstid som inte klarar dagens krav på två 

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/a/action-plan-bidding-zone.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/a/action-plan-bidding-zone.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/natkoder/2020/offentligt-samrad-om-publicering-av-enskilda-bud/
https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/natkoder/2020/offentligt-samrad-om-publicering-av-enskilda-bud/
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minuter, ta kontakt med Svenska kraftnät via aFRR@svk.se för att se om en förkvalificering ändå kan 

vara möjlig.  

NUCS – erfarenheter sedan driftsättning 3:e december 

Linn Fröström föredrog punkten och förklarade att de meddelanden som finns på NUCS-plattformen 

är dels meddelanden som ursprungligen skapats i NUCS dels de meddelanden som automatiskt 

hämtats från Transparensplattformen och som ursprungligen skapats i andra system. NUCS hämtar 

meddelanden, exempelvis Nord Pools UMM, från Transparensplattformen för samtliga nordiska 

gränser och återpublicerar dessa för att ge en nordisk överblick. Stig påpekade att dessa meddelanden 

ibland kan innebära att det blir en dubblering och Linn svarade att det pågår ett arbete för att ta fram 

ett filter för att möjliggöra bortfiltrering.  

Det kan konstateras att systemet sedan start inte haft något oplanerat avbrott. Det har däremot 

förekommit synkningsproblem med transparensplattformen. Det har inneburit att tomma filer har 

levererats i transparensplattformens API. Det finns även en bugg som utreds för närvarande där 

felaktig informations sänts från transparensplattformen till NUCS. Därtill har inte NUCS hämtat 

information som i transparensplattformen har status ”Withdrawn” vilket innebär att sådana 

meddelanden saknats i NUCS och fått konsekvensen att Transparensplattformen kan ha tagit bort 

meddelanden som NUCS inte justerat. Anledningen till detta är att det i NUCS kravspecifikation inte 

uppmärksammats att transparensplattformen hade denna typ av status då vi i Norden historiskt 

använt oss av ”cancelled”. Detta är nu åtgärdat i NUCS. Kort sagt finns det en del barnsjukdomar att 

arbeta bort men det har fungerat bra överlag. 

De lärdomar som dragits hittills är att presentationen av en täckande nordisk överblick i NUCS kräver 

övervakning och uppföljning och det pågår ett arbete med att ta fram process för detta. Vidare bör det 

framgå vilket källsystem den publicerade informationen kommer från. 

Övrigt 

Kristian påpekade att det var en olycklig tidpunkt för publicering av systemutvecklingsplanen precis 

före jul men konstaterade även att detta enbart var en justering av tidigare plan. Rådet undrade över 

hur man ska arbeta med nästa systemutvecklingsplan. Malin svarade att det kommer att finnas en 

aktörsdialog men att arbetet med omarbetningen bir mer omfattande och att tidplanen ännu inte är 

helt spikad eftersom projektplanen är under framtagande.  

Rådet undrade över när solutionsrapporten skulle komma. Rapporten ska godkännas på ett möte i 

april och kommer att publiceras den 28 april. 
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