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1. Inledning

Malin Stridh



Digitalt möte

> 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.



2. Avhjälpande åtgärder sommaren 2020

Elmarknadsrådet den 30 september 2020

Erik Ek Strategisk Driftchef

Skype-möte
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> Sommaren 2020

> Inför sommar 2020

> Inplanerade arbeten i nätet

> Åtgärder

> Flöden, kapaciteter och priser

Innehåll
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Nät- och produktionsförändringar 

> Ombyggnationer sommaren 2020

> Skogssäter (ny station) 

> Midskog (ny station) -> Pågående hösten 2020

> Hedenlunda (ny station)



Nät- och produktionsförändringar 

> Vindkraft under 2020

> 9061 MW -> 10826 MW (+ 1763 MW)

> Kärnkraft under 2020

> Ringhals 2 stängdes 2020-01-01

> Ringhals 1 stängs 2020-12-31



Åtgärder sommaren 2020

> Perioden 1 juni – 31 sept

> Förlängda revisioner p.g.a. 

marknadsskäl eller 

pandemiåtgärder

R1

R4

O3

F3

R3

F2

F1



Åtgärder sommaren 2020

> Förväntad hög belastning i snitt 2 och snitt 4 pga:

> Dels mindre produktion i SE3

> Dels ombyggnation i Skogssäter, Hedenlunda

 Utmanade import/export transit flöde bl.a. NO1, DK1 och DK2



Åtgärder sommaren 2020

> Behov av förebyggande åtgärder

> Spänningsstabilitet och spänningshållning

> Ökad kortslutningseffekt

> Ökad förmåga att hantera N-1 fel

> (svängmassa)



Åtgärder sommaren 2020

> Avtal om tillgänglighet för R1 (spänningsstabilitet)

> Avtal om tillgänglighet för Ryaverket (ca 170 MW)

> Avtal om tillgänglighet för Karlshamnsverket (ca 330 MW)

> Samverkan kring spänningsstrategier

> Omplanering av HVDC revisioner (Baltic och NordBalt)



Åtgärder sommaren 2020

> Kapacitetsprognoser för sommaren, snävare normalintervall



Utfall sommaren 2020

> Avtal med R1 + försenad R3 

gav liknande utgångsläge

> Fler bortfall i slutet på juni och 

i mitten på augusti

> Som lägst 2,5 block i drift 

R3

R1 R4

F2

F3F1 F3
O3

R1

F1



Utfall sommaren 2020

> Mindre belastning i nätet tack vare:

> Marknaden gav import från DK1, DK2 och DE dagtid

> Möjligt med högre kapacitet i Hasle och snitt 2

> Export DK1 och DK2 nattetid 

> God vattentillgång gav ofta fulla snitt 24 h/dygn

> hög belastning pga lägre gräns vid höga temperaturer (ca 30°C)



Utfall sommaren 2020

Lågt snitt 2 i juni/juli pga varmt 
väder + Forsmark störningar

Lågt snitt 4 i augusti pga varmt 
väder + Ringhals störningar



Utfall sommaren 2020

> Generellt nettoexport söder om snitt 2

Nettoimport som mest ca 1 500 
MW (25 juni)

Nettoimport som mest ca 1 000 
MW i augusti



Lite om spänningar

> Spänningsreglering har diskuterats tidigare

> Sammanfattning:

> Spänningar mot eller över tillåten maxgräns

> Bortfall av enstaka reaktorer gör läget mer kritiskt

> Fortsatt investeringsbehov. Regionnät ligger efter i 

investeringsplanerna inmatning för reaktiv effekt

> Avhjälpande åtgärder vidareförs till berörd part
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Extramaterial

> Priser

> Interna snitt

> Externa snitt

> FFR, Fast frequency response



Extramaterial lite mer om elpriser

> Högre priser i augusti under avbrott-

och revisionstider

> Uppemot 2 kr/kWh 15 september



Slutligen om elpriser

> Låga genomsnittliga priser
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SE2>SE3

> Begränsningar för projekt Midskog och 

Skogssäter (jmf skaplig kapacitet)

> Påverkas bl.a. av 

omgivningstemperaturer och 

kärnkraftsrevisioner



SE3>SE4

> Begränsat för projekt Hedenlunda

> Påverkas bl.a. av 

omgivningstemperaturer och 

kärnkraftsrevisioner



SE3>NO1

> Begränsat för projekt Skogssäter

> Kapaciteten varierar med tillgänglig 

Hasle PFK

> Förstärkning sker i november/december



Övrigt: STATCOM i Stenkullen, SVL och Regionnät

> STATCOM installeras i Stenkullen 

(hösten)

> Bidrar med spänningsreglering i 

sydvästra Sverige



FFR 2020, ny stödtjänst

> Fast Frequency Reserve

> Nordiskt estimerad maxbehov: 

300 MW

> Svenska kraftnäts del: 

72 MW

Får som 
lägst vara 
49,0 Hz



FFR 2020, framtid

• Perioden förlängs på samma sätt från 

oktober 2020 – april 2021

• Diskussioner av tekniska krav pågår på 

nordisk nivå

• Svenska kraftnät ser över möjligheterna 

att övergå till D-1 avrop 



Driftläget sommaren 2020

Tack för att ni lyssnat



3. Kort om pågående arbete 
Nordisk Balanseringsmodell

Anna Jäderström och Pär Lydén

Elmarknadsrådet 30 sep





Uppdatering status på aktiviteter

> 15-min ISP – Gällande begäran om uppskov med implementering till 22 maj 2023. Vi 
har precis mottagit en begäran om ändring (RfA) från Ei . Vi har ej hunnit analysera hur 
omfattande Ei:s begäran är.

> Nordisk mFRR energiaktiveringsmarknad

> Pilot för elektroniska avrop startas 22 sep.

> Nordiskt Webinarium vecka 43. Svenskt webinarium under november.   

> aFRR CM– IT-implementering pågår

> Uppstart av strategi för aFRR energiaktiveringsmarknad pågår (leverans Q2 2021). 



En-pris och en-position

> För närvarande pågår arbete med specifikation av;

> Beräkning av obalansprisberäkning inklusive referenspris (VoAA)

> BRP avgiftsstruktur

> ”Mitigation measures” (i syfte att begränsa incitament till självreglering)

> Nordiskt gemensamt Designdokument. Publiceras i oktober

> Nationell konsultation med fokus på BRP avgiftsstruktur. Publiceras i oktober

> Därefter kommer motsvarande ändringsbegäran av BRP villkor överlämnas till Ei



☕ Paus



4. Elmarknadshubben – vad händer nu?

Camilla Rubinstein



Styrelsebeslut projektpaus Elmarknadshubben

> Svenska kraftnäts styrelse beslutade 22 september, 2020, att projekt Elmarknadshubb pausas 

från 1 oktober till dess att lagstiftning är beslutad i riksdagen (uppskattningsvis 2022)

> Lagstiftningen har försenats vid ett flertal tillfällen och projektet har löpande tvingats till 

omplanering och uppdatering av projektets tidplan

> Regeringsuppdraget kvarstår, men beslutet motiveras av avsaknad av förutsättningar för fortsatt 

projektarbete givet försening av regelverket



Budgetproposition med ny information

> Den 21 september, presenterade regeringen budgetproposition 2021 med ny information om att 

lagstiftning för hubben och införande av elhandlarcentrisk modell är uppdelade

> Proposition till lagstiftning planeras 2021. Därefter ska lagen om Elmarknadshubb beslutas i 

riksdagen, vilket Svenska kraftnät bedömer ske om minst två år från idag.

> När Elmarknadshubben är i drift kommer regeringen återkomma med om och när 

elhandlarcentrisk modell ska tas vidare

> Uppdelningen påverkar Svenska kraftnäts regeringsuppdrag och behöver analyseras vidare



Svenska kraftnäts arbete framöver
> Arbetet med Elmarknadshubben på Svenska kraftnät kommer nu att bedrivas i linjen av fast anställda 

som tidigare var medlemmar i projektet. 

> Deras uppgifter blir att på deltid hantera fortsatt dialog med bransch, Ei och departement för att 

vara behjälplig/stötta arbetet med lagstiftningen för att kunna återstarta projektet.

> Konsultuppdragen i projektet avslutas vid månadsskiftet september/oktober.

> Hittills har Svenska kraftnät investerat 140 MSEK i Elmarknadshubben

> När lagstiftning finns på plats återstartas projektet och bedömningen att merparten av det som har 

utvecklats kommer att kunna återanvändas. Det finns dock risk för att en del upparbetad kompetens 

går förlorad. 

> Ramavtal finns med upphandlade systemleverantörer vilket förenklar återstart



Hur påverkar detta marknadsaktörerna?

> Enligt tidigare plan skulle aktörernas involvering öka under hösten 2020 genom möjligheter att 

påbörja anpassningar av system och validering av data

> Att fortsätta utveckla Elmarknadhubben utifrån rådande omständigheter är varken ansvarsfullt 

eller effektivt med risk att arbete görs i onödan

> Svenska kraftnät avser inte att fortsätta eller initiera några aktiviteter tillsammans med 

marknadsaktörerna under projektpausen



Projektets arbetsgrupper

> Projektets 4 arbetsgrupper med involvering av branschrepresentanter kommer att pausas

> Migrerings- och Integrationsgruppen kommer att avvecklas 

> Verksamhetsgruppen och Branschrådet kommer att vara vilande under pausen



Tack!

> Stort tack för ert engagemang och medverkan i projektets arbete!

> Frågor?



5. Information runt balansansvar

Zarah Andersson, Balansmarknad
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> Balansansvarsavtalet

> Beslutad balansansvarsavgift 2021

> BSP/BRP-projektet

> Framtagandet av ny struktur för balansansvarsavgift

Agenda



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!



Balansansvarsavtal 4620

> aFRR-kapacitetsmarknad (planerad Q2 2021) 

> Remiss

> Publicering två månader före

> Informationsblad – uppdateras med fakturering av FCR och aFRR
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> Balansansvarsavtalet

> Beslutad balansansvarsavgift 2021

> BSP/BRP-projektet

> Framtagandet av ny struktur för balansansvarsavgift

Agenda



Balansansvarigas avgifter för 2021 

Balansansvarsavgift 2020 2021

Grundavgift för förbrukning 0,720 €/MWh 0,940 €/MWh

Grundavgift för produktion 0,360 €/MWh 0,470 €/MWh

Balanskraftavgift för 
förbrukningsbalanskraft

0,50 €/MWh 0,50 €/MWh

Fast avgift 30 €/vecka 30 €/vecka

Effektreservsavgift

Tilläggsavgift för förbrukning 0,31 €/MWh 0,27 €/MWh

Gäller fram till 
1 nov 2021
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> Balansansvarsavtalet

> Beslutad balansansvarsavgift 2021

> BSP/BRP-projektet

> Framtagandet av ny struktur för balansansvarsavgift

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

Konsultation
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> Balansansvarsavtalet

> Beslutad balansansvarsavgift 2021

> BSP/BRP-projektet

> Framtagandet av ny struktur för balansansvarsavgift

Agenda



Diskussionsgrupp
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Peter Ström, Fortum
Torbjörn Forsberg, E.ON
Jonas Holmgren, Vattenfall
Morgan Andersson, Bixia
Per Lundström, Jämtkraft
Martin Sällberg, Modity
Magnus Thorstensson, Energiföretagen
Per Almbladh/Jonas Melin, Markedskraft

• Tre möten
• Bra inspel

TACK!



Enprisprojektet

SPM@Svk: High-level Master Time Schedule
Q1 Q2

Jul Feb Mar Apr May Jun Jul Sep Oct … Dec

Main project tasks until GoLive
Single Price Model (SPM) and National BRP fee
- Preliminary Nordic harmonization of the future BRP fee structure X
- Preliminary Reference price determination (VoAA) X
- Preliminary Mitigation measures X
- Preparation for National market consultation  
- National market consultation
- Final Nordic harmonization of the future BRP fee structure X
- Final Reference price determination (VoAA) X
- Final Mitigation measures X
- National TSO board decision process (on BRP fee structure) X
- Preparation for National NRA approval process
- National NRA approval process  
- National TSO board decision process (on BRP fee levels) X
- Preparation for National Mandatory publication period
- Nationally mandatory publication period of the future BRP fee
- GoLive for SPM and new BRP fee structure and level: Monday 2021-11-01 X
- Legal deadline ISHM X

SPM National IT-changes and adaptation of processes & routines
- Analysis based on Probable change scope
- Analysis based on Preliminary change scope
- Analysis and implementation of changes based on "Finalized" change scope

2022

Q3 Q4
JanAug

2021

Q3
DecNovAug Sep Oct Nov Dec

Q4
Jan

2020



TACK!

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

TACK!



Några bra e-postlådor

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

balansansvarsavtalet@svk.se - frågor om framtida balansansvarsavgift och om avtalet.
(ni som önskar få information om balansansvarsavtalet samt ändringar runt balansansvar kan anmäla er till infoutskick på ovan adress) 



6. Flowbased: rekapitulering/slutsatser från 
Flowbased-seminarium 27/8

Stefan Svensson



Flowbased-seminarium 27/8
Presenterat material

> Ca 90 anmälda och ca 70 deltog från branschen

> Svenska kraftnät presenterade:

> grundläggande koncept i FB

> Jämförelse mellan FB och CNTC

> Resultat från simuleringar med FB prototyp 

> Plan för införande av FB marknadskopplingen

> Ei deltog och presenterade det legala ramverket och processen



Flowbased-seminarium 27/8
Återkoppling

> Svenska kraftnät har fått återkoppling från några aktörer att de uppskattade seminariet

> Inför och under seminariet fick Svenska kraftnät ca 100 frågor från branschen

> En del besvarades under seminariet

> De som inte besvarades under seminariet har besvarats per mail

> Svenska kraftnät tar gärna emot synpunkter och diskuterar frågor om FB beträffande marknadspåverkan och drift av 

systmet men inte legala frågor, dessa diskuteras bäst med Ei

> Svenska kraftnät genomför gärna ytterligare seminarier om branschen önskar

> Gärna kring specifika frågor från branschen



☕ Lunch



7. Elområdesöversyn – statusuppdatering

Mikaela Sjöqvist



Elområdesöversyn - status

> Förslag på gemensam metod för översynen samt på 
alternativa elområdesindelningar att utvärdera har 
hänvisats till ACER

> Svenska kraftnät deltar i pågående dialog om metod 
och tidslinje för översynen med övriga europeiska 
TSO:er, ACER och NRA:er

> ACERs beslut förväntas tidigast i oktober

> Tidsplanen för genomförande kommer att förtydligas i 
samband med ACERs beslut



Nästa steg – efter ACERs beslut

> Start på utvärdering och analys
Alternativa elområden, baserade på förekomsten av 
strukturella flaskhalsar, ska utredas med hjälp av 
metodens kriterier för att bedöma påverkan på 
driftsäkerhet, marknadseffektivitet etc. 

> Flera informationsmöten under utredningsfasen – håll 
utkik på svk.se 

> Kontakta oss gärna via elomradesoversyn@svk.se
vid frågor eller funderingar

SE 1

SE 5SE 3

NO 3

NO 5NO 1

NO 2

NO 6

NO 4

FI

DK 1
DK 2

Svenska kraftnäts förslag på 
alternativa elområden att utreda.



8. Publicering av data hos eSett

Elmarknadsrådet

Robert Thelander

2020-09-30



eSett har sedan starten i mitten av 2017 fortsatt att vidareutveckla den 
nordiska harmoniserade modellen för balansavräkningen.

> eSett hanterar sedan första maj 2017 balansavräkningen för Sverige, Norge och Finland. Från och med 
början av 2021 kommer Danmark att inkluderas. eSett har sedan starten i mitten av 2017 fortsatt att 
vidareutveckla den nordiska harmoniserade modellen för balansavräkningen.

> Ett steg i den utvecklingen är att eSett nyligen lanserade en ”Public data portal” (https://opendata.esett.com) 
där information om exempelvis vilka aktörer som finns aktiva i respektive land, vilka nätområden som finns, 
mm.

> En väsentlig strukturdatainformation i NBS-modellen är den så kallade ”Retailer-Balance-Responsibilities” 
(RBR). Det är alltså den strukturinformation som tydliggör vilka balansansvariga som har avtal med vilka 
leverantörer i respektive nätområde. Finland och Norge har gett sitt godkännande till att denna information 
publiceras, Svenska kraftnät har dock sagt att vi vill stämma av med aktörerna på den svenska marknaden 
innan denna information offentliggörs (historiskt har Svenska kraftnät inte offentliggjort denna typ av 
information då det står varje aktör fritt att ingå avtal utan att det offentliggörs).
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Ett steg i utvecklingen av modellen är att eSett nyligen lanserade en 
”Public data portal” (https://opendata.esett.com)
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En viktig information i NBS-modellen är den så kallade ”Retailer-Balance-
Responsibilities” (RBR). Norge och Finland har godkänt denna publicering.
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Vad tycker Elmarknadsrådet om publicering av 

denna data?
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robert.thelander (at) svk.se

010 - 475 86 71

Tack!



9. Övrigt



10. Avslutning

Malin Stridh


