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Nuläge 

> 16 november – nordiska CEOer signerade avtal 

> Bilagor ska färdigställas Q1 2017 

> Förberedelser inför upphandling av IT-system påbörjad 

> Upphandling, implementation och tester under 2017 

> Extern konsultation  

> Q1 2017 

 



Kapacitetsmarknad krav 

> Nuvarande krav 

> Pay-as-bid för kapacitet 

> Energiersättning enligt reglerpris 

> 5MW bud  

> Asymmetriska bud 

> Portföljbud tillåtet per elområde 

> Pro-rata aktivering 

> Volymkrav per control area 

> Veckoupphandling 

> Torsdagar GCT 10:00 (lördag-fredag) 

 

 

 

> Krav nordisk marknad 

> Pay-as-bid för kapacitet 

> Energiersättning enligt reglerpris 

> 5 MW bud 

> Asymmetriska bud 

> Portföljbud tillåtet per elområde 

> Pro-rata aktivering 

> Volymkrav per elområde 

> Daglig upphandling 

> D-2 GCT 20:00  

> Reservering av överföringskapacitet 

> Max 10 % av NTC 

> Uplift 1 EUR/MWh på prisskillnad spot 

> Annat 



> Kontaktuppgifter vid frågor gällande den kommande nordiska 

aFRR marknaden 

> Rebecca Nilsson, tel. 010-475 81 88, rebecca.nilsson@svk.se 

 

 

> Kontaktuppgifter vid frågor gällande nuvarande nationella aFRR marknad 

> Martin Fahlvik, tel. 010-475 80 36, martin.fahlvik@svk.se 
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Balansansvarsavtalet 

Elmarknadsrådet 22 november 2016 

 

Jenny Lagerquist 



Agenda 

> Balansansvarsavtal 2628 (”Nya Balansansvarsavtalet”) 

> Uppdatering av Balansansvarsavtal 2628 
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Process för hantering av avtal Balansansvar 2015-2017 

Nuvarande BA-avtal (1960) Nytt BA-avtal (2628) eSett avräkningsavtal 

Extra remiss 



Tidslinje Balansansvarsavtal 2628 

(”Nya Balansansvarsavtalet”) 

Nov 2015 

•Extra remiss 

•Mailutskick till 
BA och EMR. 

Dec 2015 – Nov 
2016 

• Internt arbete 
Svenska 
kraftnät 

•Kvalitetssäkring 

• IT, go live, 
motpartsfråga, 
etc.  

Dec 2016 

•Utskick för info: 

•Slutliga 
förändringar 
(extra remiss). 

•Slutgiltigt nytt 
avtal, 2628. 

Början av 2017 

•Skarpt utskick: 

•Uppsägning 
av nuvarande 
avtal 

•Avtal 2628 för 
underskrift 

•eSett utför 

1 maj 2017 

•Avtal 2628 
börjar gälla i 
samband med 
NBS-projektets 
go live. 



Utskick – dec 2016  
Dec 2016 

• Utskick för info: 

• Slutliga 
förändringar (extra 
remiss). 

• Slutgiltigt nytt avtal, 
2628. 

> Utskick för information: 

> Avtal 2628 (”Nya Balansansvarsavtalet”) 

> Spåra ändringar – version 

> Slutgiltig version – ändringar inkluderade 

> Tillhörande dokument 

> Remissbemötande – inkomna remissvar + Svenska kraftnäts bemötande 

> Ändringsdokument – alla ändringar genom hela avtalsdokumentet 

> Dokumenten grundar sig i den extra remissen. 



Skarpt utskick – början av 2017 
< 1 feb 2017 

• Skarpt utskick 

• Uppsägning av 
nuvarande avtal 

• Avtal 2628  för 
underskrift 

• eSett utför 

> Utskick för underskrift: 

> Avtal 2628 (”Nya Balansansvarsavtalet”) 

> Slutgiltig version – ändringar inkluderade 

> Uppsägning av avtal 1960 (nuvarande avtal) 

> eSett genomför utskicket. 

 



Ändringar i Avtal 2628 efter extra remiss 

> Bortkopplingspris – genomförd enligt förslag 

> Nivå: 5 000 €/MWh 

> Förenklade villkor: Inga undantag 

> Deadline för korrigering – genomförd enligt förslag 

> Kl. 12:00 nästföljande Vardag 

> Även mindre ändringar i övrigt. 



Ändring i Avtal 2628 efter extra remiss 

 

> Villkorat startdatum för ikraftträdande 

> Startdatum för Avtal 2628 är villkorat till när eSett Oy tar över ansvaret för att 
utföra Balansavräkningen 

> Dock tidigast 1 maj 2017 

> Avtalstekniska skäl 

> Faller tillbaka på nuläget om problem skulle uppstå inför go live av NBS 

> Uppsägningen av nuvarande avtal kommer följa samma datum-princip. 

> Utgångspunkten är att avtalet börjar gälla den 1 maj 2017, 
då inget tyder på att NBS-projektet skulle blir försenat. 



Agenda 

> Balansansvarsavtal 2628 (”Nya Balansansvarsavtalet”) 

> Uppdatering av Balansansvarsavtal 2628 

 



Behov att uppdatera Avtal 2628 

> Hugin = Projekt att byta ut nuvarande planerings- och driftsystem 

> Gemensamt system med Statnett - Fifty 

> Innebär vissa förändringar i systemets funktionalitet 

> Potentiella punkter för harmonisering 

 Ändringsbehov i Balansansvarsavtalet 

> Fifty release 30 maj 2017  

> Kräver uppdatering av Balansansvarsavtal 2628 

 



Tidslinje för uppdatering av Avtal 2628 

Dec 2016 – Jan 
2017 

• Internt arbete 
Svenska 
kraftnät. 

• Identifiera 
ändringar. 

~ Feb 2017 

• Remiss av 
ändringar i 
befintligt avtal. 

< 30 mars 2017 

• Utskick av 
avtalsändringar i 
befintligt avtal. 

30 maj 2017 

• Nytt avtal börjar 
gälla i samband 
med Hugin-
projektets 
release. 



Sammanlagd tidslinje Balansansvarsavtal  

Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj 2017 

Dec 2016 

Utskick för info. 

Början av  2017 

Skarpt utskick. 

1 maj 2017 

Avtal träder i kraft 
med NBS. 

~ Feb 2017 

Remiss av 
ändringar. 

< 30 mars 2017 

Skarpt utskick. 

30 maj 2017 

Avtal börjar gälla 
med Hugin. 

Avtal 2628 

Uppdaterat Avtal 2628 



Summering 

> Balansansvarsavtal 2628 (”Nya Balansansvarsavtalet”) 

> Utskick för information: remissbemötande + avtal - dec 2016 

> Utskick för signering: avtal - början av 2017 

> Villkorat startdatum för avtalets ikraftträdande - 1 maj eller senare. 

> Uppdatering av Balansansvarsavtal 2628 

> Remiss av ändringar ~ feb 2017 

> Startdatum för avtalets ikraftträdande - 30 maj 

 



Lägesrapport nätkodsarbete 



ENTSO 
Drafting phase 

ACER 
Recommendation 

EC 
Adoption phase 

Comitology 
approved 

Estimated entry 
into force 

Capacity Allocation and Congestion 

Management (CACM) 

14 aug 2015 

Requirements for Generators (RfG) 17 maj 2016 

Demand Connection (DCC) 7 sep 2016 

HVDC Connection (HVDC) Godkänd av 

Medlemsländerna sep 
2015 

28 sep 2016  

Forward Capacity Allocation (FCA) Godkänd av 

Medlemsländerna okt 
2015 

17 okt 2016 

System Operation (SO) innehåller = 

Operational Security (OS), Operational 

Planning and Scheduling (OPS), Load 
Frequency control and Reserves (LFC&R) 

Godkänd av 

Medlemsländerna maj 
2016 

Under 

behandling  av 

Parlamentet och 

Rådet. Kommer att 

träda ikraft 20 dagar 

efter EU publicering  

Emergency and Restoration (ER) Medlemsländerna 
godkände okt 2016 

Under 

behandling  av 

Parlamentet och 

Rådet. Kommer att 

träda ikraft 20 dagar 

efter EU publicering  

Electricity Balancing Plan: 

Medlemsländerna 
röstar Q1 2017 



Kommissionsriktlinjen för 

förhandsallokering av kapacitet 

Elmarknadsrådet 22 nov 2016 

 

Jenny Lagerquist 



Riktlinjen för förhandstilldelning av 

kapacitet, FCA 

> FCA (Forward Capacity Allocation) trädde i kraft 17 oktober 

2016. 

> Behandlar långsiktiga marknadstidsramen, dvs. före Dagen före 

> Den andra av tre riktlinjer för elmarknaden. 

 

 

 



Syftet med FCA 

> Syftet med FCA är bl.a.: 

> Främja ändamålsenlig långsiktig handel mellan elområden med långsiktiga 

möjligheter till risksäkring för marknadsaktörer 

> Optimera beräkning och tilldelning av långsiktig kapacitet mellan elområden 

> Tillhandahålla en icke-diskriminerande tillgång av långsiktig kapacitet mellan 

elområden 



Innehåll i FCA 

> Huvudsakligt innehåll: 

> Regler om kapacitetstilldelning mellan elområden på förhandsmarknaderna    

> Inrättandet av en gemensam metod för att bestämma långsiktig kapacitet mellan 
elområden för den långsiktiga marknadstidsramen 

> Villkor för hantering av långsiktiga överföringsrättigheter (eng. long-term transmission 
rights) 

> Kraven riktar sig främst till Svk och Ei. 

> Krav oavsett – ex. kapacitetsberäkningsmetod. 

> Krav vid långsiktiga överföringsrättigheter – ex. ersättning vid inskränkning av kapacitet.  

 

 



FCA:s påverkan på elmarknaden (1/2) 

> Dagens långsiktiga marknad i Norden 

> Finansiell: Elterminer och EPAD-kontrakt 

> Inga överföringsrättigheter och ingen TSO-inblandning 

> FCA stipulerar TSO ska vidta åtgärder om det inte finns en 

tillräckliga risksäkringsmöjligheter. 

> NRA ska utvärdera nuvarande marknad för att se om tillräckliga 

risksäkringsmöjligheter finns eller ej. 



FCA:s påverkan på elmarknaden (2/2) 

> Innan 17 april 2017 ska Ei lägga fram ett beslut för var en av 

Svk:s  elområdesgränser med utslag om att: 

> Införa överföringsrättigheter för elområdesgränsen, eller 

> Vidta andra åtgärder för att öka risksäkringsmöjligheterna för elområdesgränsen, 

eller 

> Inte vidta någon åtgärd (detta förutsätter att Energimarknadsinspektionen kommer 

fram till att det redan finns tillräckliga risksäkringsmöjligheter för 

elområdesgränsen i sin utvärdering och konsultation). 

> Därefter vet vi hur FCA kommer att påverka Norden och vilka 

krav som gäller Svk. 

 



Kommissionsriktlinjen för 
förhandstilldelning av kapacitet (FCA GL) 



Indikativ planering för 2016/2017 
 



Nordisk workshop 7 december på 
Arlanda 

 

http://www.nordicenergyregulators.org/2016/10/workshop-

about-study-on-methodologies-for-evaluation-of-the-nordic-

forward-market-for-electricity/ 
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Emergency and Restoration 



Den 24 oktober röstade EU:s medlemsstater ja till 

nätföreskriften Emergency and Restoration  

> Nätföreskriften ska nu godkännas (eller förkastas) av Europeiska rådet och Europaparlamentet 
innan den kan träda i kraft, denna process kan ta upp till 6 månader 

> Vad är nätföreskriften Emergency and Restoration? 

> Förslag till EU-regler som syftar till att undvika att en incident i ett elnät sprider sig och skapar en omfattande eller total störning i hela 
Europas elsystem 

> Om en incident ändå skulle inträffa ska kraven säkerställa en snabb och effektiv återuppbyggnad av elsystemet 

> Hur påverkas elmarknaden? 

> Kapitel 4 Market interactions beskriver  

> Procedur för suspension av marknadsaktiviteter (A35) 

> Regler för suspension och återställande av marknadsaktiviteter (A36) 

> Procedur för återställande av marknadsaktiviteter (A37) 

> Procedur för kommunikation (A38) 

> Regler för avräkning om en suspension av marknadsaktiviteter (A39) 

 



När och vilka aktiviteter? 



CACM 



CACM: tre förslag under framtagande, fem i pågående 

samråd och tre klara att skicka för godkännande i dec 

> Förslag fortfarande under framtagande 

> Capacity pricing ID och regionala Intradagauktioner 

> Fallback metod för Day-ahead priskoppling 

> Kapacitetsberäkningsmetod (Flödesbaserad metod eller CNTC) 

 



Pågående samråd 

 

> Pågående samråd 

> Algoritmmetod (NEMO ansvarar) 

> Algoritmkrav (NEMO ansvarar) 

> Max/Min priser för algoritmen (NEMO ansvarar) 

> DA nuvarande nivåer föreslås (min -500 €/MWh /max +3000 €/MWh) 

> ID föreslås min -500 eller -9999 €/MWh /Max+3000 eller +9999 €/MWh  

> Produkter för dagenföre- och intradagalgoritmen (NEMO ansvarar) 

> Back up för algoritmen (NEMO ansvarar) 

 

 

 



Förslag som ska skickas till 

tillsynsmyndigheter 

 
> Förslag som ska skickas till tillsynsmyndigheter för 

godkännande i december 

> Day-ahead Firmness Deadline – när kapaciteten är garanterad 

> Förslaget är 60 minuter för gate closure 

> Öppnings- och stängningstid för intradagmarknaden 

> Öppningstid är senaste kl 22:00 D-1 alternativt kan tidigare öppningstid sättas 

på kapacitetsberäkningsregionnivå 

> Schedule Exchange methodology – hur flöden från dagenföre och 

intradagmarknadskopplingen beräknas 

 



Kapacitetsberäkningar 

Elmarknadsrådet 2016-11-22 

 

martin.julander@svk.se 



AGENDA 

1. Introduktion till det nordiska kapacitetsberäkningsprojektet 

2. Status framtagande kapacitetsberäkningsmetoder 

3. Beroenden – CGM, RSC, CCR 

4. Kapacitetsberäkningsprocessen 

 



Kort beskrivning av projektet - Varför 

utvecklar vi flödesbaserad metod? 

GL CACM “föredrar” FB 

 

 

TSO:er måste bevisa CNTC:s fördelar 

över FB  

 

 
Den nuvarande algoritmen tar inte 

hänsyn till nättopologin 

Avvikelser mellan handelsutbyte och 

fysiskt flöde  

Förnybart ökar osäkerheten Försvårar NTC kapacitetsberäkningen 

Mer maskade nät ökar 

osäkerheten 
Försvårar NTC kapacitetsberäkningen 



Projektets fokus ändrat 

> Nytt namn ”Nordic CCM Project” 

> Nordic Capacity Calculation Methodology Project 

> Förutom att studera effekterna av en flödesbaserad marknad: 

> Ta fram CNTC metod 

> Studera kvantitativa och kvalitativa skillnader mellan FB och CNTC 

> Studera kvantitativa skillnader mellan FB, CNTC kontra dagens NTC 

> Ta fram gemensamt metodförslag till för godkännande av regulator(er), för så väl 

day-ahead som intradag 

 

”Flow based” ”Kapacitetsberäkningsmetodologi” 



Tidplan - Högnivå 

2020 

Today 

2016 2017 2018 2019 2020 

NRA approval on Nordic CCM 
Sept 17 

Nordic DA CCM operationalized 

Q3 18 

Go-live DA CCM 
Q1 19 

Go-live ID CCM 

Q4 20 

Oct 16 – Dec 17 Weekly Cap.Calc. & Welfare analyses 

Q1/18 – Q3/19 Develop the DA CCM into an operational procedure 

Q3/18 – Q3/20 Prepare go-live of the 
ID CCM 

Parallel runs Q1/18 – Q4/19 

Oct 16 – Sept 17 CCM proposal 

FB experts Operators 

Apr 3 - May 15 2017 Public consultation  



Konsultation 

> Preliminärt: 3 April– 15 Maj 2017 

> Målsättning 

> Svara på alla frågor från intressenter 

> Täcka in att ingen aspekt är förbisedd, alternativt motivera varför delar inte är 

inkluderade 

Apr 3 - May 15 2017 Public consultation  



Status – framtagande av 

kapacitetsberäkningsmetod 

> Marknadssimuleringar 

> Flödesbaserade parametrar tas fram som sedan nyttjas för att beräkna marknadsresultat 

> En intern rapport där marknadsresultaten analyseras tas fram 

> Förbättring av prototypverktyg 

> Prognoser för D-2 tas fram i prototypen 

> Dialog med marknadsaktörer 

> Stakeholder Group – Aktörer nominerade via elmarknadsrådet 

> Stakeholder Forum – Öppet för alla att delta 

> Framtagande av C-NTC metod pågår 

> Intradagsberäkningar kommer inte simuleras 

> Fullständig metodologibeskrivning under framtagande 



Viktiga beroenden 

 

> Common Grid Model 

> Common grid model en förutsättning för att kunna utföra koordinerade 

kapacitetsberäkningar 

> RSC 

> RSC är den ansvariga enheten för att beräkna kapaciteten (Coordinated Capacity 

Calculator) 

> Capacity Calculation Region (CCR) 

> Regioner där kapacitetsberäkningsmetoden är rådande – ex. ”Nordic”, ”Baltic” 



CGM - Common Grid Model 

> Gemensam nätmodell för analyser i Norden/Europa 

> Innehåller prognostiserade tillstånd avs. last, produktion och topologi (D-2, D-1, 

ID) 

> Central del i nätkoderna som grundbult för koordinerade beräkningar 

> Sammanfogas av RSC – ”Merging Function” 

> Bygger på leverans från varje TSO, ”Individual Grid Model” (IGM) 

IGM SE 

IGM NO 

IGM DK 

IGM FI 

Merging 

Function CGM 



Nordic Regional Security Coordinator 

(N-RSC) 

> Joint venture mellan Svk, Statnett, En.DK & Fingrid 

> Kontor etablerat i Köpenhamn (2016-11) 

> Go-live December 2017 

> Interim kapacitetsberäkningsmetod under utveckling  



Day Ahead (konceptuellt) 

RSC RSC PX 

• IGM 

• CNE:r 

• GSK 

• Sammanfoga CGM 

• Initiala justeringar 

• Beräkna preliminär 

marknadsdomän 

• Verifiera 

marknadsdomän 

• Justeringar 

• Slutgiltig marknadsdomän 

(kapaciteter) 

D-2 D-1 

TSO TSO TSO TSO 
TSO TSO TSO TSO 

OBS! Ingen konceptuell skillnad mellan FB/CNTC! 



Hög-nivå Process 

CGM 
Capacity 

Calculations 

CNEs 
CNEs 

CNEs 
CNEs 

Domain 

Verification 
PX 

CNEs 
CNEs 

CNEs 
IGM 



Kapacitetsberäkningsprocessen (1/3) 

IGM 
IGM 

IGM 
IGM 

• Complete national Grid Model 

• Forecasted states per hour 

CNEs 
CNEs 

CNEs 
CNEs 

• Calculated capacities for specific 

network elements 

• Includes N-1, operator adjustments & 

dynamic calculations 

TSO:s RSC 

CGM 

• Merges IGMs to a CGM 

• Verifies integrity 

• Determines forecasted border flows 

 

Merge 



Kapacitetsberäkningsprocessen(2/3) 

RSC 

CGM 

CNEs 
CNEs 

CNEs 
CNEs 

FB PDTF 
Calculations 

• Calculates PTDF Matrix, including 

RAM 

• Removes redundant constrains 

CNTC 
Calculations 

• Creates NTC capacities from 

CNE:s/security domain 

Either/or 



Kapacitetsberäkningsprocessen(3/3) 

• Validate Domain 

• Make adjustments if needed 

for Operational Security 

TSO:s RSC 

Market 

Domain 

Final 

Market 

Domain 

• Finalize domain after adjustments 

• Iterative process 

PX(MCO) 

Market 

Clearing 

Market 

Results 



Mer information 

> NCCM Nyhetsbrev 

> NCCM Stakeholder Forum 

> NCCM Stakeholder information platform 

 

 



Upphandling av effektreserv för 

elproduktion 

2017/2018 – 2020/2021 



Tidplan 

> 2016-11-15  

Annonsering av upphandling på Mercell.se 

> 2016-12-20  

Anbuden ska vara inkomna till Svenska kraftnät 

> 2016-12-06 

Sista dag för att ställa frågor 

> Januari 2017 

Tilldelning 



Nytt i årets upphandling 

1. Avtalstiden är fyra år med möjlighet för Svenska kraftnät att påkalla en eller 
flera förlängningar (option) 

2. Utvärderingstillägg på 50 % ges till anläggningar som inte producerar el av 
förnybara energikällor 

3. Utsläpp av CO2 ekvivalenter, SO2 och NOx ska redovisas för icke förnybara 
anläggningar 

4. Utvärderingsmallen har gjorts om för att ta hänsyn till fler kostnader 

5. Utvärderingspremien för produktionsresurser i elområde SE4 har tagits bort 

6. Maximal aktiveringstid har ändrats till 14 h 

7. Effektresursen ska liksom tidigare utgöra ett komplement till den övriga 
produktionskapacitet som finns på marknaden 



Frågor om upphandlingen 

> Frågor om upphandlingen ska ställas i det webbaserade 

Mercell-systemet 

> Viktig kommunikation såsom ”Frågor & svar och förtydliganden” 

kommer att distribueras genom Mercell 

> Anbudsgivare uppmanas att snarast logga in på upphandlingen 

i systemet för att inte missa viktig information 

> Ombud och kontaktperson på Svenska kraftnät: 

Linda Thell 

010-475 83 86 



Fifty - nytt drifts- och marknadssystem 

Elmarknadsrådet 2016-11-22 



Fifty 

> Fifty är Svenska kraftnät och Statnetts kommande 

gemensamma drifts- och marknadssystem 

> Samarbetsprojekt sedan 2016-01 

> Ett gemensamt projekt för utveckling 

> Huvuddelen av utvecklingen sker i Oslo 

> Gemensam styrning 

> Ett system – två instanser  



Samarbetsavtalet, hållpunkter 

• Svk:s förstudie     Q3 2014 

• Intentionsavtal + Gap-analys SN – Svk   Q2 2015 

• Samarbetsavtal + beslut SN och Svk styrelser Q4 2015 

• Första gemensamma version av (v11), pilot hos Svk Q4 2016 

• Första produktionssatta versionen hos Svk (v12) Q2 2017 
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Följande principer har varit viktiga vid bedömningen av 

samarbetet 

 Harmonisering Det skall möjliggöra harmonisering av tjänster (marknadslösningar) mellan länderna, 

och samarbetet skall bidra till ökad takt i utvecklingen av svensk-norska och nordiska lösningar som 

förbättrar systemdriften 

1. 

Delat ansvar och risk. Parterna skall ha gemensamt ägande och gemensamt ansvar för 

förvaltning och vidareutveckling av Fifty. Statnett skall inte ha rollen som leverantör med 

Svenska Kraftnät som kund 

2. 

Effektivisering av IT-utveckling och -förvaltning. Samarbetet skall leda till kostnadsreduktioner 

genom delade kostnader for utveckling och förvaltning. 
3. 

 

   

   
Nordisk perspektiv. Det ska möjliggöras för övriga nordiska systemansvariga att också kunna 

delta i samarbetet, och för att samarbetet skall kunna leverera fler tjänster i framtiden 
4.    

Status 

Leveranssäkerhet. Samarbetett skall säkra att kompetens upprätthålls och att lösningen möjliggör 

en hög kvalitet i videreutveckling, förvaltning och drift 
5.  

 

Minimera projektrisken Svenska kraftnät är ovana vid stora verksamhetsprojekt. Ett 

utvecklingsprojekt från scratch bedömdes ha hög projektrisk. Ett samarbete med Statnett reducerar 

den risken tack vare ett färdigt fungerande system och en befintlig «utvecklingsapparat»   

 

6. 

Implementeringstid. Svenska kraftnät bedömmer att tiden för att ersätta Trans förkortas avsevärt 

genom samarbetet SN / Svk 
7. 

 

   



Varför harmonisering 

> Utveckling och förvaltning 

> Förenkla för aktörer som verkar i både Sverige och Norge 

> Förbereda för gemensam nordisk marknad 

> Samma bild i kontrollrummen i Sverige och Norge 



Utmaning - harmonisering 

Utvecklingskostnad 

Förvaltningsbarhet 

Förenkling för externa aktörer 

Verksamhetens krav 

Regler och avtal 

Faktiska skillnader i kraftsystemen 

Traditioner och vanor 

Förändringsbehov hos externa aktörer 
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2015 2016 2017 2018 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Fremtiden er elektrisk 

LARM Versjon 10  

Fifty Version 12  

Fifty Version 13 

Förvaltning 

Fifty Version 11 

Fifty Version 14 

Förvaltning 

Fifty Version 15 

Stötta  eSett 

Stötta  XBID 

http://samhandling.statnett.no/larmvidereutvikling/Planer og oppflging/Versjon 10/Overordnet plan V10.xlsx


Bakgrund till ändringar 

> Harmonisering av arbetsprocesser och regelverk för att få en så 

effektiv förvaltning och vidareutveckling som möjligt av Fifty 

> Anpassning till andra projekt, tex NBS och XBID 

> Framtidssäkra lösningen mot bl.a. nätkoder  

> Ändringarna presenteras ur ett projekt-perspektiv 

> Ändringar som får konsekvens i tex BA-avtalet hanteras enligt normalt förfarande 

> Ändringar presenteras och diskuteras i Referensgruppen 



Ändringar som berör BA i Fifty v12 

> Produktionsplaner  

> Bilateral handel 

> Förbrukningsprognoser 

> mFRR 

> FCR 

> Valuta 

> Meddelanden 

> Återrapportering 

 

 

 



Förväntningar och farhågor 

elmarknaden 2017 



Vad tror elmarkandsrådets medlemmar 

blir viktigast under 2017? 

> Vilka aspekter av elmarkandsutveckling blir de viktigaste frågorna 
under 2017? 

> Förbered  

> Det ni vill dela med er av angående syn på vad som är viktiga elmarknadsfrågor 2017 

> Förslag på områden att ta upp på agendan för elmarknadsrådet under 2017 

> Alla rådsdeltagare förväntas att på mötet redogöra kortfattat för 
punkterna ovan  

> Syftet med agendapunkten är framför allt att uppmuntra till ett 
Elmarkandsråd där alla medlemmar bidrar aktivt 


