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1. Principer för Förbrukningsreglerobjekt  

2. Deadline för korrigering 

3. Villkor för Bortkopplingspris 

4. Text gällande Särskilda Driftförhållanden 
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2. Deadline för korrigering 

> I en tidigare remissomgång av avtalet föreslogs ändrad deadline för rättade 
värden för Handel (stycke 2.4.3) i enlighet med NBS-projektets 
överenskommelse: deadline kl 12.00 nästkommande dag. 

> Åsikter framfördes att detta inte var önskvärt från aktörernas håll. 

> Svenska kraftnät identifierade problem att ha olika deadlines för olika typer av korrigeringar 
varför detta behövde ses över. 

> NBS-projektet föreslog därför att återgå till ursprungliga deadlines: kl 12.00 
nästkommande Vardag. 

> Förändringsförslaget innebär att deadline i nuvarande avtal behålls även i 
det nya avtalet: kl 12.00 nästkommande Vardag. 

> Gäller för alla korrigeringar (Handel, FCR, FRR-A, FRR-M). 

 



3. Villkor för Bortkopplingspris 

Villkor idag 

•Bortkopplingspriset kan aktiveras vid 
Kritisk effektbrist. 

 

•Bortkopplingspriset prissätter 
Balansansvarigas obalanser vid 
underbalansering till ett pris om 20 
000 SEK/MWh. 

 

•Undantag: 

•Undantag för produktionsobalanser 
orsakade av tekniska problem kan 
medges. 

•Vid nedreglering av systemet under 
Kritisk effektbrist så ska den del av 
Balansansvarigs förbruknings-
överbalans orsakad av Svenska 
kraftnäts frånkoppling prissättas 
med Balansgrundpris. Övrig del av 
eventuell förbruknings-överbalans 
prissätts med Nedregleringspris. 

Villkor enligt förslag 

•Bortkopplingspriset gäller alltid vid 
Kritisk effektbrist. 

 

•Bortkopplingspriset prissätter 
Balansansvarigas obalanser vid 
underbalansering till ett pris om 5 000 
EUR/MWh. 

 

• Inga undantag. 

Motivering 

•Tydligt, enkelt och konsekvent 
regelverk. 

 

•Samhällets uppskattade kostnad för 
icke-levererad el är 66 000 
SEK/MWh. Rimligt och logiskt att 
sätta nivån till takpriset på RKM. 

 

•Tydligt, enkelt och konsekvent 
regelverk. 

•Orsak till situationen Kritisk effektbrist 
är all underbalans – oavsett orsak. 
Inte rimligt med undantag, särskilt då 
det endast gäller produktion. 

•Vid frånkoppling kan en 
Balansansvarigs obalanser påverkas 
både negativt och positivt. Inte rimligt 
att specialprissätta delar av 
obalanser. 



Agenda 

> Extra remiss 

> Nästa steg 



Nästa steg nya Balansansvarsavtalet 

2 – 30 nov 2015 

•Extra remiss 

•Mailutskick till BA 
och EMR. 

3 nov 2015 

• Information på 
Elmarknadsrådet.  

Vår 2016 

• Information om 
slutliga 
förändringar. 

•Slutgiltigt nytt 
avtal. 

Höst 2016 

•Nytt avtal börjar 
gälla i samband 
med NBS-
projektets go live. 



Tack. 

 

Jenny Lagerquist 
jenny.lagerquist@svk.se 

mailto:jenny.lagerquist@svk.se


Avgifter för Balansansvariga 

företag 

Elmarknadsråd 2015-11-03 

Tania Pinzón 



Verksamhetsgren systemansvar för el 

> Kostnader förknippade med frekvenshållning och driftsäkerhet 

> Reserver 

> Resurser på Svenska kraftnät 

> Intäkter genom balansavräkning och avgifter 

> Avräkning produktionsbalanskraft ger intäkt (2-pris) 

> Avgiftsstruktur harmoniserad inom Norden 



Resultatutveckling 2012-2016 

> Balansering av senaste årens underskott 

> Fortsatt ökade kostnader, främst för reserver 

> Högre resultat än beräknat 2015 p.g.a. vattenläget vilket gett 

kraftigt minskade kostnader för FCR-N 

 

 

> Ackumulerat resultat 2012-2016: -31 mnkr 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 

(prognos) 

2016 

(prognos) 

Resultat -62 mnkr -180 mnkr -131 mnkr 257 mnkr 86 mnkr 



Avgiftsutveckling 2013 - 2015 

Produktion Förbrukning Förbr.bal.kraft 

2013 0,80 1,60 2,50 

2014-01-01 1,00 2,00 4,50 

2014-08-01 1,40 2,80 4,50 

2015-02-01 2,00 4,00 4,50 

> Ökning med 150% 

> Avgift förbrukning har ökat med 0,24 öre/kWh 

> Avgift produktion har ökat med 0,12 öre/kWh 

> Ingen avgiftsförändring föreslås från 1 feb 2016 



Framåtblick 

> Efter flera år av underskott genereras ett överskott 2015 

> Även 2016 planeras ge ett överskott 

> Ökade reservkostnader förväntas fortfarande i framtiden 

> Beslut om eventuell avgiftsförändring från 1 februari 2017 tas i 

oktober/november 2016 

 



Workshop om Balansfrågor  

2015-11-03 

 

Jenny Lagerquist 



Bakgrund 

> Svenska kraftnät har bett marknadens aktörer inkomma med 

problembeskrivning i ämnen de önskar framföra sin syn kring i 

en framtida workshop 

> När tillräckligt många problembeskrivningar inkommit 

arrangerar Svenska kraftnät en workshop 



Status 
> Sedan senaste Elmarknadsråd har följande aktörer inkommit med 

problembeskrivningar kring följande ämnen: 

> Svensk Energi 

> Reglerkraftmarknadens priser i realtid 

> Balans inför timmen 

> Vattenfall 

> Reglerkraftmarknadens priser i realtid 

> Balans inför timmen 

> Kvartsavräkning 

> Restriktioner kring ramping 

> Produktionsförflyttningar 

> Fortum 

> Prissättning av FCR 



Framtiden 

> Svenska kraftnät tackar för inkommit underlag. 

> Svenska kraftnät ämnar att gå vidare med workshopen under 

våren 

> Skicka ut ämneslistan för att få återkoppling av intresse från marknaden att 

inkomma med problembeskrivning och presentera sin syn. 

> Därefter spikas workshopens tidpunkt och ämnen. 

> Svenska kraftnät uppmuntrar marknadens aktörer att inkomma 

med ytterligare problembeskrivningar om de önskar diskutera 

ämnen som inte finns med i ämneslistan snarast. 



Tack. 



Status i europeiska nätkoder inom 

marknad  

– FCA GL 
 

 

2015-11-03 

Jenny Lagerquist 



Forward Capacity Allocation Guideline 

(FCA GL) 

> Forward: Long term, dvs före Day ahead 

> Syfte: Lagstifta om effektiva säkringsprodukter på lång sikt för 

producenter, konsumenter och elhandlare gällande prisrisk i det 

område de verkar. 

> Fokus: Transmissionsrätter 

> Kapacitetsallokering (long term) 

> Harmonised allocation rules 

> Single allocation platform 



Artikel 30 

> Innehåll 

> Beslut gällande transmissionsrätter eller andra säkringsprodukter 

> Element för utvärdering och marknadskonsultation 

> Process för beslut 

> Viktigt för Norden att kunna anpassa en lösning för långsiktig 

säkring som är lämplig för vår marknad. 

> Tidigare: beslut sker av alla NRA:er inom en CCR för varje Bidding zone border 

> Önskan: beslut sker av berörda NRA:er per Bidding zone border 



Senaste nytt 

> FCA GL röstades igenom i Cross-border Committee 29 oktober 

med stor majoritet 

> Ändring i artikel 30 har skett i linje med Sveriges önskemål 

> Beslut sker av berörda NRA:er 

> Dock ska NRA inom CCR konsulteras inför beslut 

> Även ändringar gällande tidsfrister, firmness, HAR, etc. 

 

 



Nästa steg 

> Koden ska härnäst röstas igenom i Parlamentet och Rådet 

> Därefter träder den i kraft. 

> Implementering på flera nivåer 

> ENTSO-E, CCR och per Bidding zone border. 

> Interna analyser och diskussioner. 

 



Tack. 



Finare tidsupplösning 

planering/balansavräkning 

Anna Guldbrand 

Elmarknadsråd 2015-11-03 

 



Kortare avräkningsperiod: en del av en 

mer effektiv marknadsdesign 



Europeisk harmonisering av avräkningsperiod 

snabbar på nordisk process 

> Balanskoden, artikel 24; 

> “No later than 1 July 2019, the Imbalance Settlement Period shall be set to [X] minutes 
in all Control Areas…” 

> ACER rekommenderar en 15 min avräkningsperiod, men anser att beslutet bör baseras 
på en kostnads/nytta-analys som ENTSO-E skall genomföra  

> ENTSO-Es kostnads/nytta-analys skall leverera en preliminär 
rekommendation i slutet av mars 2016 

> Under perioden (preliminärt) 10 nov till 15 jan kommer intressenter att beredas möjlighet 
att besvara en enkätundersökning som kommer att ligga till grund för analysarbetet 

> I enkätundersökningen ombeds intressenterna att kvantifiera kostnader samt leverera 
indata till beräkning av nyttor med kortare avräkningsperiod   

 



Nordiskt projekt för implementeringskoncept 

Identifiera marknader, aktörer och process 



Avtalsöversyn – allmänna 

avtalsvillkor 

Anna Guldbrand 

Elmarknadsråd 2015-11-03 

 



Gemensamma allmänna avtalsvillkor för 

samtliga ”nätavtal” 

> Redan vid de första kontakterna kunna visa hela processen för 

en anslutning inklusive de generella avtalsvillkor som kommer 

gälla 

> I såväl dagens anslutnings-, bygg- och anläggningsavtal finns 

samma avtalsvillkor och dessa finns även i viss mån i de 

allmänna avtalsvillkoren för nyttjandeavtalet 

 



Nordiska gemensamma strategier 

Ulla Sandborgh 

Elmarknadsråd 2015-11-03 
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A Nordic vision for 2025 

 
Nordic TSO Cooperation – 

more focused and effective 



40 

Trends that challenge the security of the power system 

Inertia to support 

system stability 

Adequacy of generation 

capacity 

System flexibility to 

back-up RES 



Why Nordic approach is needed? 

41 41 

In EU, more emphasis is given to regional 

approach to bring the internal market and 

SoS forward 

Possibilities to build on existing strong 

Nordic cooperation 

Already achieved Nordic harmonization 

facilitates further development  

Potential to be forerunner in various areas 

and influence development elsewhere  



  

42 

Priority areas for Nordic cooperation 



Ensuring a future robust Nordic power system 

43 43 

Existing 

Under construction/Planning 

 Optimize the use of the existing Nordic 

system 

 

 From grid planning to system planning 

 

 Take advantage of new technologies 

to develop smart solutions 

 

 Pursue solutions that have socio- 

economic benefits for the Nordic 

region as a whole 

 

 



  

44 

 

 

 

 Strong Nordic cooperation in 

daily system operation 

 

 Centralising key functions of 

operative planning 

 

 Joint solutions and advanced 

use of modern technology 

 

 

Maintaining current high level of security of supply 

 



  

45 

Strengthening wholesale market 

Empowering consumers 

Wholesale market Retail market 

Get incentives 

and  prices right 

Nordic reserve 

markets 

Linking retail 

and wholesale 

Open access 

to data 

Improve current design 

(Market 2.0) 

Facilitate active 

demand response 



Four principles for Nordic cooperation 

46 46 

Efficient decision making 

1 

Focus on high impact issues 

Socio-economic benefits for Nordic 

region as a whole 

Open flexible approaches together with 

stakeholders 

2 

3 

4 



What is in it for our stakeholders? 

47 47 

Transparency and 

openess  

to allow for co-

creation of solutions 

Access to data  

to foster innovation of 

new market products, 

 

Increased 

responsibility and 

additional income 

opportunities 

in intraday and 

balancing market. 



CACM förtida implementering 

MRC JSC 

Ulla Sandborgh 

Elmarknadsrådet 2015-11-03 



Implementering i förtid 

MRC – 

Multi Regional Coupling DA 

Redan genomfört 

• 04 Feb ‘14:  NWE Go-Live 

• 13 May ‘14:  SWE Full Coupling 

• 24 Feb ‘15:     CSE Coupling (FR-IT, AT-IT, Sl-IT) 

• 20 May ‘15:  CWE Flowbased implementerat 



CCR – 

Capacity Calculation Regions 

Svenska kraftnät  

 

1. Nordic 

2. Hansa 

10. Baltic 



Daily routines in day-ahead trading  



The performance of the algorithm 

> PCR reporting 

> Constant development of Euphemia ER 9.2 

> ER 9.3 planned November 2015 

> Complexity  

> Number of geographical areas 

> Number of orders 

> Complexity of order (block orders etc.) 

> Operation window 10 minutes 



PCR algorithm performance update – Time to first solution 

Statistics - PCR Algorithmic Performance (II) 
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Go-live E9.2 

25 Feb 

Inclusion GME 

Introduction E9.2 reduces time to find a first solution 



Statistik MRC 

Genomsnittliga priser för första året 

(55, 60] 

(50, 55] 

(45, 50] 

(40, 45] 

(35, 40] 

(30, 35] 

(25, 30 ] 



NordBalt – en ny elförbindelse 

mellan Sverige och Litauen 

2015-11-03 

Maria Vabulis, huvudprojektledare kabel 



Ett projekt med lång historia 

 



Drivkrafter 

> Marknadsintegration 

> Mer effektivt resursutnyttjande 

> Trygga Baltikums energiförsörjning - mer förnybar el  

 



Budget 

> Total kostnad NordBalt-projektet 552 MEUR 

> 131 MEUR från EEPR 

(+ 44 MEUR för interna nätförstärkningar i Lettland) 

 



NordBalt på kartan 

 



Fakta om projektet 

> HVDC mark- och  

sjökabel inklusive  

optofiberkabel. 

> 700 MW 

> ± 300 kV 

> Kabellängd ~ 450 km 

> Drifttagning 

Årskiftet 2015 / 2016 

> Huvudansvarig  

Svenska kraftnät:  

Marcus Jacobson 

 



AC-ställverk - Sverige 

Tidplan 

> Förberedande  

arbeten:   

Hösten 2012 

> Byggstart: 

Våren 2013 

> AC-ställverket  

färdigställt: 

Sommaren 2014 



AC-ställverk - Litauen 

Tidplan 

> Start: 

Juli 2012 

> Stationen  

färdigställd: 

September 2014 



HVDC-station 
Sverige 

Tidplan 

> Förberedande arbeten: 

Hösten 2013 

> Byggstart: 

April 2014 

> Drifttagning:   

Årskiftet 2015/2016 



HVDC-station 
Litauen 

Tidplan 

> Byggstart: 

Mars 2014 

> Drifttagning: 

Årsskiftet 2015/2016 

 



Markkabel – Sverige 

 



Markkabel – Litauen 



Sjökabelns sträckning 

 



Sjökabel 

> Ca 400 km lång, men dubbla längden kabel (+ och -) 

> ABB – tillverkning och installation  

> Kabelnedläggning till havs:  

April – september 2014 och april – september 2015 

 



HVDC-kabel 



HVDC-kabel 

 

 



Installation 

 

 



Nedläggning i havet 

> 300-350 meter per timme 

> Flytkuddar sista biten in mot land 

 



Nedläggning i havet 

Buntning 

> PLGR – Pre-Lay Grapnel Run 

> 2 HVDC-kablar buntas ihop med  

en optisk fiberkabel under installationen 

Skarvning 

> Kabeländarna lämnas kvar på havsbotten 

efter varje kampanj. 

> När fartyget återvänder för nästa kampanj, 

lyfts kabeländen ombord på fartyget och 

skarvas. 

 

 

 



Kabeln skyddas 

> Kabeln spolas ned i 

havsbotten längs  

större delen av  

sträckan. 

> Stendumpning i  

vissa områden 

> Schaktning på  

grunt vatten 

 



Nedspolning 

> Svärd sänks ned på vardera sidan av 

kabeln 

> Högt vattentryck fluidiserar botten 

> Kabeln sjunker i graven 

 



Kabelskydd - täckning 

Material som inte  

medger nedspolning 

> Berg 

> Stenblock 

> Hård morän 

 

Metoder för täckning och isskydd 

 
> Betongmattor 

> Stenmassor 

> Betongsäckar 

 

 

 

 



Kabeln skyddas 

> Landtagningspunkten förbereds 

> Kabeln flottas iland 

> Sjökabeln dras på rullar på land till 

skarvgropen 

> Skarvning till landkabel genomförs 

> Återställning  

 



NordStream 





Tack för visat intresse! 



Nordbalt - Avräkning 

 
Elmarknadsrådet 2015-11-03 

 

 

 

Lars Munter  



Nordbalt - tidplan 

> November 2015: Systemtester; Kapacitet 0 – 700 MW 

> December 2015: Trial operation; Kapacitet 700 MW 

> December 2015-12-31: Idrifttagning 

 

> Information i slutet av veckan (w45) 



Nordbalt - avräkningsprincip 

> Samma som majoriteten av Svk:s utlandsförbindelser 

 

 



Nordbalt – avräkningsprincip 

(huvudprincip) 

> Avräkningspunkten i mottagande sida = importsidan av länken 

Kapacitet lämnad till marknaden är symmetrisk dvs lika för import och 

export (med en och samma avräkningspunkt för imp/exp lämnas olika 

kapacitet för att täcka förluster) 

Överföringsförluster köps och balanseras i exportområdet, dvs normalt 

i lågprisområdet 

Kostnader för överföringsförluster delas mellan TSO-erna 50/50% 

prissatt med spotpris 

Tomgångsförluster köps och balanseras av resp. TSO 

 



Nordbalt – balanskraft 

> Balanskraft = Uppmätt – Plan 

> Uppmätt = Importmätvärdet till Sverige i Nybro + Importmätvärdet till Litauen i 

Klaipeda (obs olika tecken) 

> Plan = Kommersiell handel + Effektkraftaffärer + Transit 

> Kommersiell handel = NPS dagen före resp. under dagen handel 

> Effektkraftaffärer = TSO-ernas handel av nät eller balanseringsskäl 

> Transit = omfördelning av den kommersiella handeln mellan olika länkar pga 

nätskäl dvs det finns ledig kapacitet via andra länkar och motköp behöver inte 

tillgripas över Nordbalt om begränsningar inträffar i driftskedet 



86 

Tack för uppmärksamheten 



NBS – Nordic Balance Settlement 

Elmarknadsrådet 

2015-11-03 

Robert Thelander 



Agenda 

88 

Bakgrund och NBS modellen 

Den nya tidplanen 

Nordisk Balansavräkning (NBS) – Elmarknadsrådet – 2015-11-03 



Projektet ”Nordic Balance Settlement” syftar till att minska inträdes-

barriärerna på den nordiska marknaden samt öka konkurrensen 

Syfte med NBS-projektet 

 

 Skapa en gemensam nordisk balansavräkning där alla nordiska balansansvariga lyder under samma 

regelverk och konkurrerar på lika villkor 

 minskar inträdesbarriärerna för att delta på nya marknader 

 skapar förutsättningar för ökad konkurrens 

 en viktig del av NordREG:s arbete med att utveckla en nordisk slutkundsmarknad 

NBS Projektets mål 

 

 Ett gemensamt bolag med ett gemensamt IT-system 

 Ett gemensamt avräkningssystem 

 Förenklad administration 

 Långsiktiga kostnadsbesparingar 

89 
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Elmarknadsrådet – 2015-11-03 



Kartläggning och harmonisering har pågått sedan 2002. Implemen-

teringen initierades 2012 och kommer att pågå till 3:e oktober 2016 

2002  2009 

Kartläggning och 

utredningar inom NordEl 

2011 

Energinet.dk hoppar av 

NBS i avvaktan på 

slutgiltig marknadsmodell 

2010 

NBS-projektet initieras 

(Svenska kraftnät, Statnett, 

Fingrid & Energinet.dk) 

2012  2016 

NBS implementering 

(stegvis 11/2015  oktober 2016) 

 

 

90 
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Elmarknadsrådet – 2015-11-03 

Go-Live 

2016-10-03 



Modellen innebär en centraliserad balansavräkning och 

rapportering där systemansvaret ligger kvar på respektive TSO 

Ansvarsfördelning 

NBS modellen 

 

 Centraliserad balansavräkning och rapportering 

 En gemensam enhet bär det operativa ansvaret 

för balansavräkning & fakturering 

 En kontaktväg för de balansansvariga 

 Gemensam informationsstruktur 

 

 Ingen förändring i systemansvar då detta 

kvarstår hos Svenska kraftnät 

 eSetts ansvar begränsas av signerade avtal 

och de ekonomiska garantier som ställts. 

Svenska kraftnät tar över där eSetts ansvar 

slutar. 

NBS modellen - Illustration 
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Balans - 

ansvarig 

eSett Oy 
(ansvarig för  

balansavräkning) 

Nätägare 

Nätägare 

Nätägare 

Elmarknads 

- aktör 

Elmarknads 

- aktör 

Elmarknads 

- aktör 

K onsumenter 
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Agenda 
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Bakgrund och NBS modellen 

Den nya tidplanen 
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Förseningen grundar sig i problem med utvecklingen av det nya 

avräkningssystemet samt en utvärdering av aktörernas förberedelser 
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Bakgrund till den reviderade tidplanen 

 

• Problem med IT-utvecklingen 

• Prestandaproblem i den nuvarande plattformen som var tänkt att användas för testning 

med samtliga aktörer 

 

• Otillräckliga förberedelser bland marknadens aktörer 

• Resultatet av den marknadsundersökning som eSett genomförde indikerades att flera 

aktörer inte kommit tillräckligt långt i sina förberedelser 

 

• Relativt kort tid för införandet av nytt regelverk med stöd för NBS 
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2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementering av  

IT-system 

Regelförändringar 

Informationsevent 

Testperiod 

Uppdatering av  

strukturdata 

Parallell drift 

Go Live 

 DSO 

 Svensk energi 

 Löpande dialog 

 Nationell infodag 

Tidplan för implementering 

Implementering och förberedelser 

Godkännande 

Test med frivilliga aktörer 

Kontinuerlig dialog och regelbundna 

uppdateringar med marknadens aktörer 

EDIEL Konferens 2015 

Det kommande året fram till Go-Live kommer att ha sin tyngdpunkt i 

systemutveckling, testning samt marknadskommunikation 
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2016-10-03 

Anslutningstest 

Testning samt skuggavräkning 

2016-01-31 

2015-11-03 
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Men även testning och strukturdatauppdateringar kommer att 

utgöra en mycket viktig del i förberedelserna 
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Detaljerad tidplan 

C
o

m
m
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s
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n
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g
 

2015 2016 

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

11. Go-live FI, NO, SE 

8. Parallelldrift FI 

9. Parallelldrift NO 

10. Parallelldrift SE 

Hantering av strukturdata 

7. Validering av strukturdata 

1. Initial strukturdata (juni) 

3. Sammanställning och 

uppdatering av strukturdata 

3. Inlämning av strukturdata uppdateringar inför OTR 

4. Validering av strukturdata (av eSett) 

Strukturdata 

verifiering 

Fri testning & skuggavräkning 

2. TSO OTR 

Anslutnings-

tester 

5. Testning för 

systemleverantörer (frivillig) 

6. Operational Test Run (OTR) 

Testning 

Parallelldrift 

Landsspecifika anpassningar 
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Strukturdata kommer att uppdateras och valideras löpande fram till 

go-live 

December 2015 

Utskick av mall för 

uppdatering av 

strukturdata 

Februari – april 2016 

eSett genomför 

validering av inlämnad 

strukturdata 

2016-01-31 

Sista dag för inlämning 

av strukturdata inför 

Operational Test Run 

96 

Juni 2015 

Sista dag för 

inlämning av första  

Början av maj 2016 

Verifiering av 

strukturdata via Online 

Service 

Augusti-september 2016 

Validering och korrigering 

av strukturdata 
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Testning gentemot eSetts avräkningssystem sker i 3 distinkta faser 

för att samla in erfarenheter och slutföra systemet innan go-live 

 

• Genomförs av eSett för 

att säkerställa funktionen 

i det nya 

avräkningssystemet 

• Testerna ägde rum Q1-

Q2 2015 

Stegvis testning 

User Acceptance 

Tests 

Testing Partner 

Tests 

 

• Genomförs av frivilliga test 

partners med syftet att 

säkerställa integrationen 

gentemot 

avräkningssystemet 

• Testningen initierades i 

november 2014 och 

slutfördes i september 

2015 

Operational Test Run 

 

• Genomförs av samtliga 

marknadsaktörer för att 

säkerställa att aktörens system 

är korrekt och att integrationen 

mot eSett fungerar 

• Anslutningstester: April 2016 

• Testning samt skugg-

avräkning: Maj – Juni 2016 
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Under Operational Test Run fokuseras testningen mot 

avräkningssystemet och aktörernas integration 

 

Syftet med testerna är att verifiera marknadsaktörernas förberedelser med fokus på: 

 

• Online Service (ONLS) 

• Dagliga aktiviteter utifrån respektive aktörsroll 

• Test case kommer att publiceras innan OTR (frivilligt) 

 

• Messaging Service (MS) 

• Beroende på aktörsroll sker testning av meddelanden till och från eSett 

 

• Information Service (IS) 

• Beroende på aktörsroll sker testning av efterfrågad och mottagen information 

Testningen gentemot eSetts avräkningssystem Basse 
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Skuggavräkning kommer att genomföras under OTR med syftet att 

genomföra en balansavräkning för en begränsad period 

 

• Under Operational Test Run kommer skuggavräkning att ske. Skuggavräkning innebär att 

marknadsaktörerna skickar in avräkningsdata till eSett och eSett genomför baserat på detta 

en balansavräkning. 

• Skuggavräkningen kommer att genomföras för att simulera drift i samtliga tre länder efter go-

live. 

• Skuggavräkningen kommer att genomföras baserat på avräkningsdata från vecka 18, 2016. 

Denna vecka kommer att kunna rapporteras under hela OTR. 

• eSett kommer löpande att genomföra beräkningarna under OTR för vecka 18 och presentera 

resultatet för respektive aktör. 

Skuggavräkning (shadow settlement) 
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Tack! 

Robert Thelander 

robert.thelander@svk.se 

+46 10 475 86 71 
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Övrig fråga  
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Möjligt att anmäla sig fram till 

den 4/11 här: 

 

http://ei.se/sv/Projekt/Projekt/tja

nstehubb-central-

informationshanteringsmodell/s

enaste-nytt/fortfarande-

mojlighet-att-anmala-sig-till-

sem 

 

…eller sök på Ei, tjänstehubb 

och anmälan. 
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