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Agenda
Punkt

1 Inledning Malin Stridh

2 Status NBM och 15-min avräkning Anna Jäderström

3 BA-avtal och nya villkor J Lagerkvist/Z Andersson

4 Stödtjänster
4.1 Pilot energilager

4.2 FCR-d nedregleringsprojekt

Lisa Pettersson

Mikael Winai

♨ Lunch@Eatery Ca 11.15

5 Upphandling av mFRR-kapacitet Jakob Helbrink

6 Elområdesöversyn - status Christina Simon

7 Short Term Markets Christina Simon

7 Granskning av prissättningen FCR –
lärdomar och slutsatser

Mikael Winai

8 Baltic cable C Simon/ Stefan Svensson

9 Status för Flowbased, intradagauktioner mm Stefan Svensson

10 Elmarknadshubben Martin Olin

☕ Kaffepaus Ca 14:00

11 Framtida hantering av västkustsnittet och 
genomförande av 70% kravet

Niclas Damsgaard

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



1. Översyn av Elmarknadsrådet

Malin Stridh



Bakgrund till varför översyn

> Alla relevanta aktörer är inte representerade

> Syftet med rådet har varit något oklart

> Olika nivå på representation, strategisk vs sakorienterad

> Stort råd, många deltagare

> Ojämn könsfördelning



Syfte & mål med en översyn

> Syftet är att tydliggöra Elmarknadsrådets syfte, och utifrån det, representation

> Målet är att ta fram en ”utvidgad arbetsordning” och vägen dit 



Tillvägagångssätt

> Mindre arbetsgrupp

> Malin, Tania, Anna och två representanter från rådet

> 1-2 workshops

> Förslag till arbetsordning skickas ut inför mötet 27 maj – synpunkter på mötet

> Svenska kraftnät beslutar

> Målet är att ny arbetsordning och representation gäller from mötet 30 sept



Beslut

> Elmarknadsrådet utser två personer att delta i arbetet med översyn av rådet



2. Ny nordisk balanseringsmodell
- Status i de ingående leveranserna

Anna Jäderström



Road-Map NBM
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Innehåll i denna presentation

1

2

3



Nordisk aFRR-marknad



Vad har skickats till ACER?

> Förslagen i sin helhet

> Tillsynsmyndigheternas bedömning

> Vilka tillsynsmyndigheter som inte kunnat enas

> Finns att läsa här: 
http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2020/03/Annex1_Non-
paper_AFRR_.pdf



Vad innebär detta för Nordisk aFRR-kapacitetsmarknad

> Försening av planerad go-live Q3 2020

> Samhällsekonomisk nytta av en gemensam marknad försenas

> Fortsatt upprampning av antalet timmar, trots nationella marknader

> TSO:erna återkommer med plan för när den nordiska IT-plattformen kan börja användas (med 
nationella marknader) – arbete pågår

> Nytt Go-live (efter besked från ACER) 



Single price

> Förslaget att använda 2-pris då regleringar skett i bägge riktning under timmen konsulterades 
med intressenter. TSO:erna har tagit in synpunkter och också analyserat metoden vidare, vilket 
har lett till att förslaget ändrats till ett renodlat en-pris-förslag.

> Fortsatt Dialog med marknadsaktörer 

> Nordiskt 11 mars telco (inbjudan via www.nordicbalancingmodel.net)

> Nationellt – vi återkommer



15-min ISP

> Vi arbetar på en begäran om undantag som behöver lämnas in senast 18 juni 2020

> Det är viktigt att tidpunkten som föreslås är realistisk, men fortsatt ambitiös, då 15-min ISP är en 
förutsättning för full implementering av den nya balanseringsmodellen och framtida anslutning till 
de europeiska plattformarna för balansenergi

> Många aktörer som berörs och alla behöver vara redo

Vi kommer göra ett publikt samråd (konsultation) inom kort 



3. BA-avtalet samt information om BSP/BRP

Zarah Andersson och Jenny Lagerkvist
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BA-avtalet

BSP/BRP-projektet

Översiktlig tidplan - avtal

Agenda



Balansansvarsavtal Avtal 4620 - tidsplan

18 sep 2019

• Info om 
ändringar till 
EMR.

28 nov 2019

• Info till EMR

16 dec 2019 –
31 jan  2020

• Remiss 

28 feb 2020

• Utskick av 
Avtal 4620.

1 maj 2020

• Avtal 4620 
träder i 
kraft.



Ändringar till Avtal 4620 som ej remissats

> Huvudavtal: Svenska kraftnäts åtaganden

> Tar bort villkoret att ”information från balansansvarig får lämnas ut till elbörs för att bevaka eller utreda elmarknadens funktion” då 
sådan information elbörs kan behöva, finns tillgänglig på andra plattformar idag.

> Bilaga 1: Definitioner

> Regleråtagande 

Begreppet Systemtjänst har ersatts med FCR-balanskapacitet och FRR-balanskapacitet i definitionen liksom i resten av avtalet.



Ändringar till Avtal 4620 som ej remissats

> Bilaga 3: FCR

> Momentan aktiv effekt samt börvärde, aktiv effekt ska rapporteras per enhet/grupp – förtydligande.

> Total reglerstyrka ändras till aktuell reglerstyrka – förtydligande.

> Regeldokument för FCR – kvarvarande text slås ihop till ett dokument och byter namn till ”Regeldokument för FCR”.

> Den största delen av informationen från Regeldokumenten för FCR har i och med remissen införts i avtalet.

> ”Regeldokument för FCR” färdigställs tills senast 1 maj då avtalet träder i kraft.

> Förtydligande att ingen energiersättning utgår för aktiverad balansenergi för FCR-D.



Anmälan till en diskussionsgrupp för framtida BA-avgift

> Att ta fram ett förslag till en ny avgiftsmodell inför införandet av enpris och en 
position.

> Möjlighet till skype eller fysiska möten.

> Max 2-3 tillfällen som kommer att ske under april/maj månad.

> Man bör ha god förståelse för dagens BA-avgift och insikt i hur enpris och en 
position kommer att påverka avgiften.

> Gruppen ska bestå av cirka 10 personer. 

> Energiföretagen anmäler 5-6 deltagare. Andra intresserade kan anmäla sig till 
balansansvarsavtalet@svk.se. 

> Sista datum för anmälan är 20 mars 2020.

Syfte

Möten

Vilka

Deadline
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BA-avtalet

BSP/BRP-projektet

Översiktlig tidplan - avtal

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

> Nya villkor ska föreslås till Ei

> Ingen deadline enligt EB GL

> Arbete pågår

> Aktörsdialog under våren

> Kommunicera målbild för BSP/BRP

> Input från aktörer

> Internt arbete med fokus på IT

> Dialog med Ei

Arbete pågår
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BA-avtalet

BSP/BRP-projektet

Översiktlig tidsplan - avtal

Agenda



Road-Map NBM
Uppdatering av avtal



Andra förändringar som kräver uppdatering av BA-avtalet

> Förändrade villkor för nationell aFRR-kapacitetsmarknad

> Utkomsten av diverse projekt, t.ex gällande tekniska krav 

> Införande av FCR-D nedreglering



Några bra e-postlådor

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

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



4. Stödtjänster



4.1 Pågående arbete kring energilager

Lisa Pettersson
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Pilot kopplad till energilager

Faktablad energilager

Agenda



Pilot för ökad leverans av stödtjänster från energilager

> Syfte: öka likviditeten på marknaden och att 
höja kunskapen om hur resurser med 
begränsad energireserv (LER) samspelar 
med kraftsystemet.

> Beskrivning: resurser med begränsad 
energireserv (LER) får delta på marknaden 
för FCR-D alla timmar på dygnet. 



Pilot för ökad leverans av stödtjänster från energilager

> Tidplan: 

> 20 MW (Q1 2020 -Q2 2020)

> 40 MW (Q3 2020 - Q4 2020)

> 60 MW (Q1 2021- Q4 2021)

> Krav på deltagande:

> Beskrivning av återhämtningsmetod godkänns av Svenska kraftnät

> Aktören sparar data för återstående energimängd som skickas på begäran

> Övriga tekniska krav uppfylls och godkänns vid förkvalificering



Faktablad energilager

> Svenska kraftnät arbetar med att förtydliga 
förutsättningarna för deltagande med 
energilager på marknaderna för stödtjänster 

> Faktablad publiceras på vår hemsida i mars



Innehåll faktablad

> Uthållighet & tillgänglighet

> Återhämtning

> Budgivning

> Avräkning 



Uthållighet & tillgänglighet

> Krav på hur länge en enhet eller grupp som 
levererar FCR måste kunna aktivera 
reserven definieras i SOGL och baseras på 
Systemdrifttillstånden. FCR-N ska dimensioneras för full aktivering 

och kontinuerlig tillgänglighet under minst 
en timme

FCR-D ska dimensioneras för full aktivering 
i minst 20 minuter



Återhämtning

> Krav på återhämtningstid beskrivs i SOGL 
och avser tiden som krävs för att återhämta 
energireserverna 

För FCR-N ställs inget specifikt krav på tid 
för återhämtning men hänsyn till 
återhämtningstid ska tas i samband med att 
bud lämnas.

För FCR-D ska återhämtning ske så snart 
som möjligt, inom två timmar.



Lämna bud

> FCR-N måste vara kontinuerligt tillgänglig under alla timmar 
som resursen avropats. Hänsyn tas till uthållighet och 
återhämtningstid – exempel 1

> För FCR-D kan bud lämnas enligt pilot eller exempel 2

Exempel 1

Uthållighet 1 timme

Återhämtningstid 2 timmar

Bud lämnas var tredje timme

Exempel 2

Uthållighet 20 min

Återhämtningstid 2 timmar

Bud lämnas var tredje timme



Avräkning - kortsiktig lösning för rena energilager

> Balanskraft beräknas separat för produktion och förbrukning. 

> Fall A: Det är känt i förväg att den energi som levereras till följd av FCR-aktivering kommer 
medföra förbrukning eller produktion.

> Korrekt balanskraft

> Fall B: Det är inte känt i förväg om energin som levereras till följd av FCR-aktivering kommer 
medföra förbrukning eller produktion.

> Felaktig balanskraft (ca 1 % av kapacitetsersättningen för FCR-N)

> Schablonmässig ersättning



Frågor?

> Kontakta fcr@svk.se



4.2 FCR-D nedregleringsprojekt 
Information på EMR

Mikael Winai, Balansmarknad



Innehåll

• Projektets syfte och bakgrund
• Omfattning och kopplingar till andra aktiviteter
• Tidplan (indikativ)



Projektets syfte och bakgrund

> Projektet syftar till att införa FCR-D nedreglering som en ny stödtjänst i Sverige (liknande implementationer i övriga Norden). 

> FCR-D nedreglering ska hantera de överfrekvenssituationer som ibland uppstår i det nordiska synkrona kraftsystemet i 
samband med fel på exempelvis en HVDC-förbindelse som går på export eller som innebär att tappa mycket förbrukning på 
en och samma gång. I nuläget finns ingen liknande stödtjänst, och dessa situationer hanteras bland annat genom 
överleveranser från vattenkraft som levererar detta gratis. 

> Projektet genomförs i enlighet med artikel 154.2 i SO GL, och av tillsynsmyndigheterna godkänt motsvarande förslag från de 
nordiska TSO:erna. Enligt förslaget ska FCR-D nedreglering vara införd som stödtjänst senast i slutet av 2021. 

> Enligt nuvarande tidplan för de nya HVDC-förbindelserna NordLink och North Sea Link från Norge kommer 
dimensionerande felfallet och behovet av FCR-D nedreglering öka redan under slutet av 2020.



Omfattning
> Ändringsbegäran till Balansansvarsavtalet 

(tekniska krav, marknadsregler, etc.)
> Förkvalificeringsdokument för FCR-D ned
> Genomföra förkvalificeringar motsvarande 

svenskt krav (40 % av dimensionerande 
felfall) 

> Uppdatera EDIEL-anvisningar 
> Uppdatera och publicera externa 

stöddokument
> Interna förberedelser (avtal, rutiner, 

stöddokument, kravspecifikation för IT-utveckling och 
förvaltningsorganisation, kostnadsuppskattning för 
upphandling av FCR-D ned)

> Nordiskt FCR-D nedreglering-projekt koordinerar 
implementationen

> Tekniska krav (spegling av FCR-D upp) tas fram nordiskt 
och godkänns av Ei

> Marknadsregler under utredning och eventuell uppdatering 
avseende prissättning, D-2/D-1, utbyte mellan TSO:er etc. 

> Balansansvarsavtalet tar ca 8 mån från ändringsbegäran 
till ikraftträdande

Koppling till andra aktiviteter 



Tidplan
(indikativ)

> Q1-2020: Projektstart 

> Q4-2020: Ändringsbegäran till Balansansvarsavtalet

> Q1-2021: Förkvalificering påbörjas (senast) 

> (Q1-2021: NordLink i provdrift upp till 1400 MW)

> Q4-2021: FCR-D nedreglering införd (senast)

> (Q4-2021: North Sea Link i drift upp till 1400 MW)



5. Upphandling av störningsreserv mFRR
uppreglering för leverans 2020-2021

Jakob Helbrink



Upphandling sker genom en tvåstegsraket, för att underlätta 
för såväl anbudsinlämnare som Svk

MajApr MajJan Feb Mar Jun Aug Okt DecJul Sep Nov Jan Feb Mar Apr

1 jun 2020

Annonsering, 
kvalificeringsinbjudan via e-Avrop

Annonsering, 
kvalificeringsinbjudan via e-Avrop

TilldelningTilldelning

31 jan 2020

Kvalificeringsanbud inkomna till
Svenska kraftnät

Kvalificeringsanbud inkomna till
Svenska kraftnät

KontraktstecknandeKontraktstecknande

AvtalsperiodAvtalsperiod

19 feb 2020

apr 2020

maj 2020

31 maj 2021

Annonsering, anbudsinbjudan via 
e-Avrop

Annonsering, anbudsinbjudan via 
e-Avrop 3 mar 2020

Anbud inkomna till Svenska 
kraftnät

Anbud inkomna till Svenska 
kraftnät 29 mar 2020

Vi är alltså inne i upphandlingen just nu, alla 
frågor gällande upphandlingen hänvisas 
därför till E-avrop

S
te

g 
1

S
te

g 
2



mFRR kapacitetsmarknad för uppregleringskapacitet ersätter 
den tidigare ”störningsreserven”. Aktivering sker likt övriga 
”reserver”, dvs efter ”den frivilliga” budstegen är uttömd
> Namnbyte förvirrar kortsiktigt, men förhoppningsvis förtydligar långsiktigt

> ”Störningsreserv”: för tankar till Störningsreservkontrakten (ö-drift, blackstart, faskompensering, etc.) vilket alltså är felaktigt

> mFRR kapacitet: mer ändamålsenligt 

> Upphandlad kapaciteten aktiveras först efter att de frivilliga buden på reglerkraftmarknaden är 
slut – dvs likt effektreserven ”utanför” den frivilliga marknaden.  



Upphandlingsförfarande förväntas bestå till 2026, tekniska 
krav ställs liknar föregående år, sammansatta anbud tillåts 
(förtydligat)
> Ambitionen är att teckna upp till ca 300 MW

> Avser endast uppregleringsresurser inom SE3 och SE4

> Minst 5 MW (såväl produktion som förbrukningsreduktion)

> Tillgänglig inom 15 minuter

> Uthållighet minst en (1) timme, Repeterbarhet inom 6 timmar

> Sammansatta anbud tillåts, behöver dessutom ej vara under samma balansansvar

> Dessutom! mFRR nedregleringskapacitet skall handlas upp inom kort



6. Elområdesöversynen - status

Christina Simon



Elområdesöversynen - status

> Ett reviderat metodförslag skickades till Ei den 18 februari som inkluderade följande 
ändringar:

> Förtydligande om att 2023 ska gälla som referensår

> En sammanslagning av SE1 – SE2 ska utredas efter synpunkter i aktörsdialogen

> Gränsen NO4-FI utreds om den ska inkluderas i marknadskopplingen

> Sedan tidigare har Svk föreslagit att utreda en sammanslagning av SE3-SE4 och ett 
elområde kring Storstockholm

> Mer information finns här: 

> Nästa steg: 

> Godkännande av ACER/tillsynsmyndigheterna väntas senast i augusti  Svk har då ett år på sig att genomföra studien

> Insamling av data till modellering

> Utveckla en plan för aktörsdialog

SE1

SE2

SE3

SE4



7. Rapport Short term markets: Future 
developments 

Christina Simon

Christina Simón



Dokumenten finns här:



Market platforms for future markets

Require tighter coordination of the transmission capacity allocation in the form of common transmission capacity management



Huvuddragen i rapporten 

> 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 leverenstimman med fortsatt driftsäkerhet. 

Kortare tidsfönster för handel och handelsenheter?

Gate closures närmare realtid?

Ny modell för allokering av överföringskapacitet för att tillgodose allt fler plattformar?

> Ovan kan innebära behov av förändringar det europeiska regelverket. 
?



Objectives and priority topics to be explored for the future 
short-term markets

Areas Objectives Topics

1
Market structures and 

platforms 

Deliver all available transmission capacity 

for different market timeframes

Common transmission capacity management to facilitate co-
existence of and participation in several market platforms

2
Ensure robustness and diminish entry 

barriers for market participants

Increase transparency: additional information from the Nordic 
market in the ENTSO-E Transparency Platform and 
measures to tackle ownership and sensitivity of data in the 
future

3 Ensure simple access for market participants
Interaction between individual market platforms taking 
available transmission capacity into account

4 Flexibility markets 
Facilitate easy market access for flexibility 
resources

Market structure for flexibility markets and coordination with 
other platforms

5 Locational information Ensure operational security
More detailed locational information of generation and 
consumption resources for capacity allocation in different 
timeframes

6
Intraday timeframe closer to 
real time 

Facilitate market participants to balance 
themselves as near real-time as possible

Intraday gate closure closer to real-time

7 Market design 
Ensure good liquidity and proper market 

design

Monitoring developments in the day-ahead and intraday 
markets after implementation of intraday hybrid model and 
changes in intra-day gate closure time, and follow up with 
suitable measures if necessary



Vad händer härnäst?

> Färdplanerna för den Nordiska Balanseringsmodellen och Nordiska Region Coordination Centre 
fullföljs

> Vad gäller det fortsatta arbetet med att utveckla framtida kortsiktiga marknader bortanför 2030 
önskar de nordiska systemoperatörerna fortsatt ha en nära dialog med aktörerna 

> Hur denna dialog kommer att se ut och när i tiden den kan äga rum ber vi att få återkomma till 

> För flera av de identifierade frågorna kan arbete pågå parallellt med redan pågående 
implementering. För vissa krävs erfarenheter från pågående pilot projekt.



Tack!

christina.simon@svk.se



8. Baltic Cable AB

Certifierad som systemansvarig för överföringssystem i Tyskland

Christina Simón



Baltic Cable AB 

> Certifierad som oberoende systemansvarig för överföringssystem enligt EU:s regelverk

> Svenskt företag, tysk systemansvarig, norskt moderbolag



Certifieringen innebär bl.a. åtskillnadskrav 

> Svenska kraftnät har idag huvudsakligen kontakt med Baltic Cables AB:s moderbolag Statkraft 
och Nord Pool som rör Baltic Cable

> Statkraft sköter balansering och avräkning gentemot Svenska kraftnät

> Efter certifieringen ska Baltic Cable AB åtskiljas från Statkraft och i övrigt följa EU:s regelverk för 
TSO:er



Certifiering Övergångsperiod Integrering med 
DA och ID

BNetzA har gett anstånd 
tills åtskillnadskravet ska 
uppfyllas.

Övergångshantering av 
Baltic Cable avseende 
balansering, avräkning 
och effektkraftsaffärer. 

Baltic Cable AB har 
implementerat EU:s 
regler och metoder och 
villkor för gemensamma 
dagen före- och 
intradagsmarknaderna i 
likhet med övriga 
TSO:er.



8. Baltic Cable

Garanterad kapacitet

Stefan Svensson



70 procent min-kapacitet på all sammanlänkningar

> Svenska kraftnät har fått undantag av Ei (för gränser som påverkas av västkustsnittet)

> DK1 - SE3, DK2 – SE4, DE/LU – SE4, PL – SE4, (NO1-SE3)* och LT – SE4

> Undantaget gäller i ett år

> Svenska kraftnät arbetar med en åtgärdsplan (action plan) som börjar gälla from 2021

> Tyska åtgärdsplanen började from 1 januari 2020 (berör Baltic Cable)

* Norge har formellt inte kravet på 70% min kapacitet förens 2019/943 antagits 



Tennet DE hantering av 70 procent min kapacitet på BC



9. Status för Flowbased, intradag-auktioner mm

Stefan Svensson



Kapacitetsberäkningsmetod för DA och ID
Nordic CCR DA/ID CCM (CACM)

Metod framtagande
• Nationella reglermyndigheterna (NRA) i Nordic CCR godkände senaste 

metoduppdateringen i december 2019
• Uppdatering av denna godkända CCM:en pågår utifrån ACER beslut i oktober 

2019 om Nordic CCR kapacitetsberäkningsmetod för kommande år 
• Förändringar gäller främst indata till metoden

• Offentlig konsultation och NRA kommentarer mottogs 17 feb
• Omarbetning av metoden utifrån kommentar pågår
• Inlämning av metodförslag till NRA:er under april
• NRA godkänner eller begär ändringar inom sex månader från inlämnandet



Kapacitetsberäkningsmetod för DA och ID
Nordic CCR DA/ID CCM (CACM)

Implementering av CCM
• Implementerings projekt för den nya kapacitetsberäkningsmetoden, 

FlowBased (FB), för DA och ID pågår hos Nordiska RSC, TSO:er och 
NEMOs i Nordiska CCR:n

• Utveckling och implantering av FB-verktyget: 
• Intern (NRSC och TSOer) parallelldrift av FB-verktyget för DA är 

planerad mellan maj och oktober 2020
• Extern parallelldrift (NEMOs tillkommer) är planerad att pågå i ett år 

med start i december 2020
• Under de avslutande sex månaderna körs även ID parallellt
• Parallelldriften pågår tills de KPI:er som är definierad i metoden är 

uppfyllda
• Planerad implementering är december 2021 eller början av 2022



Priskopplingsalgoritm för DA och ID
Nordic CCR DA/ID CCM (CACM)

Metod framtagande
• ACER beslutade i januari 2020 om priskopplingsalgoritmen för DA och 

matchnings algoritmen för ID utifrån NEMOs förslag för dessa.
• Beslutet påverkar inte direkt Svk:s metoder men kommer påverka Svk:s

arbetsprocesser och marknaden.
• En central del i ACERs beslutet var:

• Det finns inte något legalt stöd för att priskopplingsalgoritmen får innehålla 
ett krav på intuitiv lösning – alltså att flöden ska gå från lågpris- till 
högprisområde då gränskapaciteterna beskrivs av FB parametrar i 
algoritmen. 

• För att uppnå en intuitiv lösning erfordras begräsningar  som hämmar 
maximeringen av det ekonomiska överskottet, sådan begränsning av det 
ekonomiska överskottet har ingen legal grund.

*Se paragraf 123 i ACER decision No 04/2020, 30 January 2020



Intra-dag Auktion, IDA



Intra-dag aktioner. Varför, när och hur?

• Varför?

• Enligt CACM regulativet artikel 55 från 2015 ska det tillhandahållas minimum 2 intra-dag 
auktioner under intra-dag marknads kopplingen. I pågående utredningar har de Europeiska 
TSOarna överenskommit om 3 intra-dag auktioner. När i tid dessa auktioner ska inträffa kan 
komma att ändras/justeras enligt ACER’s krav på konfigurerbarhet.
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Intra-dag aktioner. Varför, när i tid och hur?

• När i tid?

• Enligt ACER beslut ska IDA senast januari 2023 erbjuda marknads bud I MTUs kvarterskontrakt, halvtimmeskontrakt och
timmeskontrakt.

• Senast augusti 2023 skal IDA hantera flödes baserad allokering ’’Flow Based’’.
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Intra-dag aktioner. Varför, när i tid och hur?

• Hur?

• Enligt ACER decision Article 5.19 I Algorithm methodology kan den kontinuerlig handel stoppas 
maximalt 20 minuter innan GCT och maximalt 20 minuter efter, I den slutliga 
implementationen (’’enduring solution’’). För en period på 12 månader har ACER på förfrågan 
från NEMO kommitteen tillåtit att kontinuerlig handel kan stoppas 30 minuter innan GCT och 30 
minuter efter.
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Intra-dag aktioner. Varför, när och hur?

• Hur?

• Vidare har ACER bestämt genom Annex II Algorithm methodology: ‘’The IDA algorithm shall be 
reliable, thus able to find a solution within the allowed time limit, including the potential to extend 
the calculation time in case the allowed calculation time is exceeded.’’

• Kommentar: Detta innebär att IDA algoritmen måste komma till ett resultat inom tillåtna ram för 
maximala tilldelade tiden 20min+20min, även i fall beräkningstiden måste förlängas. Kommer 
inte IDA fram till ett resultat inom given tid avbryts därför IDA och den kontinuerlig 
handel återupptas.
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Intra-dag aktioner. Varför, när och hur?
Interims lösning  
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Intra-dag aktioner. Största utmaning vi ser med IDA

• ACER decision Annex II Algorithm methodology: ‘’The IDA algorithm shall be reliable, thus 
able to find a solution within the allowed time limit ….’’

• Kommentar: Att säkerställa att IDA fortfarande kan genomföres, utan att bryta mot den 
maximala tillåtna tidsram (20min+20min), kommer blir en utmaning inte minst när flödes 
baserad allokering ska hanteras augusti 2023.
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Intra-dag aktioner. Saker att tänka på, samt en fråga till 
rådet 
• System integrationen av IDA och den kontinuerliga handel påverkar hur de två marknader kommer upplevas av 

marknads aktörerna. Som det framgår av sida 6 så kommer där inte finnas tid mellan IDA resultatet publiceras och 
den kontinuerliga handel öppnar, varför det att hantera bjud i två separata orderböcker kan bli en utmaning. 

• - Man bör därför som marknadsaktör fundera på nivån av integration man föredrar

• Med IDA blir det möjligt att bjuda in sig i marknaden närmare leveranstimmen vilket kan ha sin fördel för de 
produktionsslag (vind och vatten) där antigen prognostisering eller regleringsmöjlighet kan förbättras jo närmare 
leveranstimmen man kommer. 

• - Fråga: hur ser marknadsaktörerna att deras budvolymer i dagen före kan komma flytta till en eller flera 
av de 3 IDAs?
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Nordic MNA
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Tidplan för Nordisk MNA

• Planerad go-live 2020-03-10 uppskjuten pga utmaningar i testerna.

• Nytt datum kommer beslutas när tester av system och processer är klara.
• Nordiska tester av system och processer: tom vka 10 om inga nya fel hittas

• Europeiska (MCR) tester: vka 11-12

• NEMOs tester med marknadsaktörer: vka 13

• Tid för förberedelse av produktionsmiljöer



SwePol Link på intradag
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SwePol Link aktiverad för intradaghandel den 21 januari 

Den gemensamma europeiska plattformen för intradaghandel utökades den 19/11 2019 med sju 
ytterligare länder, däribland Polen. SwePol Link, länken mellan Sverige och Polen, hade dock en 
inaktiv status för intradaghandeln från start.

> Tester slutfördes den 15 januari 2020 med godkända resultat och Svk och den polska 
systemansvarige PSE överenskom om aktivering den 21/1 2020 med 22/1 som första 
leveransdag.



10. ELMARKNADSHUBBEN STATUS

Martin Olin

2020-03-05
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Aktuell status projekt Elmarknadshubb

Aktörernas förändringsresa inför driftsättning

Nytt branschråd

Agenda 



Projektet tar sin grund i de Nordiska Regulatorernas (NordRegs) rapport 
Projektet tar sin grund i de Nordiska Regulatorernas (NordRegs) rapport 
från 2009 och det regeringsuppdrag Svenska kraftnät mottog under 2015
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2014
Rapport från Ei

2015
Regeringsuppdrag

2016
Förstudie-

rapport från Svk

Juni 2017
Rapport från Ei

2009
Rapport från 

NordReg

2013
Rapport från Ei



Varför införs Elmarknadshubben
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1. Aktiva kunder – Kunden ska välja

2. Konkurrens på lika villkor

5. Effektivisering av informationsutbytet 
mellan samtliga aktörer

3. Elmarknaden ska kunna möta 
framtida utmaningar

4. Elmarknaden ska ha en enhetlig 
källa för giltig information

6. Centralisering av viktiga processer

7. Centralisering av nätavräkning

8. Möjliggöra innovation och nya 
typer av energitjänster

9. Elmarknaden blir mer lik andra 
branscher med liknande struktur

10. Lägre inträdesbarriärer



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



Projektets organisation 
Avdelning Elmarknad
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Styrgrupp

Projektledare
Systemutveckling

Branschråd
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Projektledare
Etablering

Verksamhetskrav
Systemutveckling

Migrering
Inköp

Förändringsledning & 
kommunikation

IT-drift & förvaltning
Affärsmodell
Bemanning

Verksamhets-
grupp

Integrations-
grupp

Migrerings-
grupp



Det här vet vi

Uppdraget ligger fast

§ Regelverket är försenat

Vi anpassar vårt projekt därefter



Vad har vi åstadkommit fram till nu

> Byggt en prototyp för Elmarknadshubben

> Prototypen är klar och används nu för att färdigställa en komplett Elmarknadshubb

> Inventerat strukturdata hos aktörer

> Tog fram och publicerade en inventeringsinstruktion oktober 2018

> Uppföljning av inventering genomfördes med tre enkäter (nov 2018, mars 2019, nov 2019) 

> Upphandlat migreringssystem
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Vad ska vi göra i närtid ?

> Bygga funktionalitet i Elmarknadshubben

> Kärnfunktionalitet

> Ge aktörer förutsättning och möjlighet att påbörja utveckling av meddelandehantering med 
hubben

> Implementera migreringssystem

> Planera driftsättningsstrategi



Projektets övergripande tidplan

Tidplan

2018

Q1 Q2 Q3 Q4

Implementering

2021

Q1 Q2 Q3 Q4

2020

Q1 Q2 Q3 Q4

2019

Q1 Q2 Q3 Q4

Kravställning

Driftsättning

Upphandling

Migrering –
strukturdata

2022

Q1 Q2 Q3 Q4

Prototyp Bygga funktionalitet Färdigställa funktionalitet Test
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Aktörernas förändringsresa



Validera och ladda upp 
strukturdata

Anpassa och testa 
system

Utbilda personal

OnBoarding hubben
(administrativ)

Elmarknadshubben i drift
Go
Live

A

B

C

D

Aktörernas förberedande aktiviteter 



Driftsättningsplan

> Hubblagen föreslås innehålla en paragraf om att Svenska kraftnät ska ha rätt att ställa ut en 
Driftsättningsplan

> Driftsättningsplanen innehåller bland annat krav på aktörerna att utföra vissa 
förberedelseaktiviteter till angivna tidpunkter (milstolpar) 

> Driftsättningsplanen blir juridiskt bindande för aktörerna som ska använda hubben



Milstolpar

Milstolpar

Milstolpar

Validera och ladda upp strukturdata

Anpassa och testa system

Utbilda personal

Onboarding till hubben (admin)

Elmarknadshubben i drift
Go
Live

A

B

C

D

Obligatoriska milstolpar

Milstolpar



Driftsättningsplan
Elmarknadshubben i drift

Go
LiveMilstolpar:

Samtliga milstolpar för aktörer – juridiskt bindande

MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 MS9

Milstolpar sammanställs i driftsättningsplanen 



Fokusaktiviteter i arbetet med en 
förändringsledningsplan under våren 2020

Förändrings-
ledningsplan
Förändrings-
ledningsplan

UtbildningsportalUtbildningsportal

FörändringsnätverkFörändringsnätverk Digitala plattformarDigitala plattformar

KommunikationsplanKommunikationsplan



Marknadstester

Systemutveckling

Anpassa och testa system

ELMARKNADSHUBBEN

DriftsfasMarknadstestfas

Migreringsystem
implementation

Utbilda personal

Onboarding hubben
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Etablering branschråd



Bakgrund

> Tidigare referensgrupp
> Gemensam grupp för Ei och Svenska kraftnät som startade 2015

> Referensgruppen fokus var att säkerställa att projekten behandlar frågor som är viktiga för branschen och elanvändarna

> Medlemmarna representerades av myndigheter, aktörer på elmarknaden och kundföreträdare

> Mot bakgrund av den stora förändring som införandet av Elmarknadshubben innebär ser 
Svenska kraftnät ett behov av ett branschråd 
> Bestående av ledare och chefer från branschaktörer

> Säkerställa införandet av Elmarknadshubben

> Dialog och återkoppling från branschen

> Ersätter den tidigare referensgruppen



Syfte och aktiviteter

> Ge synpunkter och återkoppling avseende Elmarknadshubbens införande:
> Elmarknadshubbens uppfyllnad av nuvarande och kommande regelverk 

> Driftsättningsförfarande

> Projektets tidplan (även i förhållande till andra pågående förändringar på marknaden)

> Utveckling av funktionalitet på både kort och lång sikt

> Förankring av områden som inte är direkt kopplade till Elmarknadshubbens funktionalitet som t.ex. förvaltningsorganisation/roller, 
arbetssätt och utbildning

> Ge återkoppling avseende status från aktörernas förberedande aktiviteter och milstolpar för 
hubbens införande - bidra till omvärldsbevakning 

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

> Branschrådet kan fungera som en beredande grupp som ger sin rekommendation inför vissa 
beslut i projektets styrgrupp på Svenska kraftnät



Omfattning och pågående nominering

> Det nuvarande branschrådet avser tiden fram till Elmarknadshubbens driftsättning 
> Svenska kraftnät kommer att återkomma avseende behov och utformning av ett branschråd för Elmarknadshubben efter 

driftsättning

> Branschrådets möten planeras att genomföras minst 4 ggr/år i Svenska kraftnäts lokaler i 
Sundbyberg

> Nomineringen till branschrådet är fortsatt öppen - det finns ytterligare platser i branschrådet att 
fylla med ledare och chefer från 
> Elnätsföretag

> Elhandelsföretag

> Energitjänsteföretag

> Nominera kandidater genom att skicka e-post till: hubb@svk.se



Tack!

www.svk.se/hubb

hubb@svk.se



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

Presentation för Elmarknadsrådet

2019-03-05

Niclas Damsgaard



Två formellt separata men i praktiken sammankopplade 
frågor

• Elmarknadsförordningen (2019/943) föreskrivs att en överföringskapacitet  på minst 70% ska 
göras tillgänglig för marknadsaktörer. Detta krav gäller från 1 januari 2020. 

• I en nationell handlingsplan (från medlemsstaten) med en konkret tidsplan för åtgärder ska 
tillgängligheten öka till senast 31 december 2025 då 70% kravet senast ska vara uppfyllt. 

• EI har gett ett undantag på 1 år och en Nationell Handlingsplan tas fram i år.

”70% regeln”

• Svenska kraftnäts undantag för hanteringen av Västkustsnittet i åtagandet gentemot 
Europeiska Kommissionen löper ut i april 2020. 

• Därefter gäller inte längre undantaget som medger att flaskhalsar i Västkustsnittet kan flyttas 
till gräns. 

• Generella regelverket gäller därefter för Västkustsnittet

Svk’s
undantag för 

Västkustsnittet



Agenda

> Hantering av västkustsnittet efter åtagandet löper ut

> Status avseende 70% kravet



Avslut av åtagandet gentemot kommissionen 

1. Svk skickar in normal ”Monitoring Report” om hur vi uppfyllt åtagandet att inte begränsa 
utlandsförbindelser för interna flaskhalsar. Undantaget Västkust.

2. Samtidigt skickar Svk en totalrapportering vad Svk gjort och vad som kommer göras efter att 
åtagande och undantag löper ut april 2020.



Rapportens innehåll

> Aktiviteter som genomförts (alla 4 åtaganden gjorda)

> Varför det fortfarande är ett problem med VK

> Vad händer i framtiden. Nedläggning R2, R1 och ny ledning, Flowbased

> Vad har vi redan uppnått? Finansiellt risktagande (när det varit möjligt)

> Potential i planerade förbättringar och koppling till 70% regeln. Marknadslösning.



> Från juni 2019 har Svk implementerat en optimerad 
kapacitetsallokering med ökad användning av mothandel

> Specifikt: Justering av antaganden som ligger till grund för 
kapacitetsallokering i relation till Västkustsnittet.

> Det finns potential för att gradvis ökade kapacitetstilldelningen dagen-
före

> Resulterat i ökad tilldelning. Dock inte tillräckligt för att uppfylla 70% 
regeln under alla timmar på alla förbindelser

> Svk arbetar med att vidareutveckla denna ansats med syftet att 
kunna öka kapacitetstilldelningen

Genom ett ökat finansiellt risktagande har Svk tilldelat mer 
kapacitet andra halvåret 2019 jmf med första halvåret 2019.



> Den rätta balansen mellan att tilldela mer kapacitet och 
upprätthålla leveranssäkerheten måste hittas

> Ex-post utvärdering har visat att vi hade totalt 34 timmar 
med otillräckliga nedregleringsbud för att hantera ett N-1 fel

> Svk måste noggrant följa detta för att undvika sådana 
situationer framöver

> Vi förväntar oss att gradvis kunna öka 
importkapaciteten med ökat utbud reglerbud i DK2, SE3 
och SE4

Den nya kapacitetstilldelningen har dock resulterat i 34 timmar då det 
saknats tillräckliga nedregleringsbud för att hantera ett N-1 fel för 
Västkustsnittet



Åtgärder under överväganden

1. Reviderad kapacitetstilldelning för SE3

> För närvarande hanteras Västkustsnittet genom en kombination av export restriktioner till södra Norge och 
importrestriktioner från Danmark, Tyskland och Polen. Pro-rata regel tillämpas för att undvika diskriminering.

> Västkustsnittet ligger i SE3. Reviderat kapacitetstilldelning för SE3 kan vara bättre både utifrån att få effektiv 
konkurrens och korrekta prissignaler

> Möjlig förändring: Kombination av exportrestriktioner till södra Norge och importrestriktioner enbart från DK1 
samt restriktioner på flödet SE4-SE3

> Vid stora nordliga flöden split mellan SE4 och SE3 med högre priser i SE3 jämfört med SE4. Mer korrekta 
priser för konsumenter i SE4 som oftare kommer att vara lika med låga DK2 priser vid dessa tillfällen.

> Konsultationer med marknadsaktörer och Energimarknadsinspektionen innan implementering av en 
eventuell förändring



Åtgärder under överväganden

2. Upphandling av nedregleringsbud i söder
> Skapa en kapacitetsmarknad för mFRR nedregleringsbud. I dagsläget måste Svk förlita sig på frivilliga bud för nedreglering.

> Marknadsdesign behöver utvecklas. En utmaning är att för att kunna nedreglera en viss volym krävs att marknadsaktören producerar minst den 
garanterade nedregleringsvolymen under den aktuella timman. Svårigheter för exempelvis vindkraft – särskilt vid långa kontrakt.

> Tre alternativ:

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 första skedet opereras som nationella 
marknader men med en harmoniserad marknadsdesign. 

3. Vid tidpunkter då Svk förväntar sig en situation med problem kopplat till Västkustsnittet erhåller alla nedregleringsbud (potentiellt med en volymgräns) en 
kapacitetsbetalning oavsett om de aktiveras eller ej.

> Nuvarande bedömning. Inled med alternativ 1 med ett-åriga kontrakt och gå därefter över till D-1 så snart som möjligt (sannolikt inte före 
mitten/slutet av 2021).

> I ett längre perspektiv kommer Svenska kraftnät att behöva upphandla nedregleringsresurser utifrån dimensioneringskrav



Agenda

> Hantering av västkustsnittet efter åtagandet löper ut

> Status avseende 70% kravet



Nuvarande status avseende 70%-kravet

> Svenska kraftnät har gjort bedömningen att vi inte kommer att uppfylla 70% kravet för samtliga 
timmar (”market time units”) kopplat till Västkustsnittet.

> Svenska kraftnät lämnade därför 27 november 2019 in en ansökan om undantag från kravet till 
Ei. 19 december 2019 godkände Ei ansökan för fem sammanlänkningar (SE3-Jylland, SE4-
Själland, SE4-Tyskland, SE4-Polen, SE4-Litauen).
> Undantaget begränsat till vad som är nödvändigt för driftsäkerheten

> Gäller för maximalt ett år (1 jan 2020 – 31 dec 2020)

> Rapporteringsskyldighet till Ei när undantaget nyttjas



Utarbetande av handlingsplan

> Svk kommer ta fram ett underlag till EI för en nationell handlingsplan under året

> Stora överlapp med de åtgärder som presenterats ovan för västkustsnittet

> Preliminärt innehåll:
> Ledningen Skogssäter- Stenkullen

> Nedläggning R2, R1 minskar flödet på Västkustsnittet.

> Ny kapacitetsberäkning (flowbased)

> Öka nedregleringsvolym (primärt vindkraften)

> Justera kapacitetstilldelningsprincip och ta hänsyn till VK för Snitt 4. 



Tysklands och Polens handlingsplaner

> Tyskland har redan utarbetat en handlingsplan där de kommer att lämna högre kapacitet än 
deras nät klarar. Förfarandet är villkorat från Svk att det finns garanterade mothandelsbud i SE4.

> Polen har fått ett undantag på 6 månader och kommer efter detta att vilja mothandla på samma 
sätt som Tyskland för att kunna ge ut mer kapacitet.

> Det kan bli aktuellt att Tyskland eller Polen kontrakterar produktion i SE4 för att kunna delta på 
intradag handeln som mothandel
Detta kan vara positivt för kraftbalansen i södra Sverige



12. Övriga frågor



NUCS – Erfarenheter sedan driftsättning 3 december 

Linn Fröström

Elmarknadsrådet 2020-03-05 



Typer av meddelanden publicerade i NUCS

1. Meddelanden ursprungligen skapade i NUCS

2. Meddelanden automatiskt hämtade från Transparensplattformen, ursprungligen skapade i 
andra system

NUCS hämtar meddelanden från Transparensplattformen för samtliga nordiska gränser och 
återpublicerar dessa, för att ge en nordisk översyn.



Tillgänglighet

NUCS driftsattes i Norden den 3 december. Sedan dess har vi haft

> Ett antal planerade, korta avbrott för driftsättning av uppdateringar och ändringar

> Inga oplanerade avbrott



Sammanställning av fel sedan driftsättning

> Fel i synkronisering med Transparensplattformen

> Tomma filer levererade i TP API

> Bugg/felaktig information i sändning från TP till NUCS (fortsatt under utredning)

> NUCS inkluderade inte hämtningar av information från TP med status ”Withdrawn”. Därmed saknades sådana meddelanden i 
NUCS

> Inga identifierade fel i driften av NUCS



Lärdomar sedan driftsättning

> Presentation av en täckande nordisk översyn i NUCS kräver övervakning och uppföljning 

> Pågående arbete med att ta fram process för detta

> Tydliggörande om vad som är faktiskt källsystem för publicerad information krävs

> Överenskommelse kring återpublicering av information hämtad från NUCS bör tas fram
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Status: översikt

Status

RR IF(19.1) Godkänd jan 2019

IN IF(22.1) TSO:erna lämnade nytt förslag i okt. NRA:erna
hänvisade förslaget till ACER i jan 2020

aFRR IF(21.1)
NRA hänvisade förslagen till ACER jul 2019. ACER tog 
beslut den 23 jan 2020

mFRR IF(20.1)

Pricing (30.1)

Activation purposes (29.3)
TSOerna lämnade nytt förslag i nov. NRA:erna
hänvisade förslagen till ACER i jan 2020

TSO-TSO Settlement (50.1)

ISH (Harmonisering av avräkningsregler 52.2)

Asynchr. connected TSOs Intended exch. (50.4) Ändringsbegäran från NRA:erna dec 2019

Asynchr. connected TSOs  Unintended exch.(51.2) Godkänt förslag dec 2019

SPBC (Standardprodukt balanskapacitet 25.2) TSOs lämnade förslag dec 2019. NRA:erna hänvisade
förslaget till ACER jan 2020

CZCA  CO (40.1) TSO:erna lämnade förslag i dec 2019. NRA:erna
hänvisade förslaget till ACER i jan 2020


