
Svenska kraftnäts Elmarknadsråd  

2019-09-19 



Effektreserven 

Elmarknadsrådet            
19 september 2017 

Zarah Andersson 
Marknadsutveckling 



Upphandling av effektreserven 2017/2018 

 

 

 

• Förbrukningsreduktion 

• Tilläggsavgift för förbrukning 



Förbrukningsreduktion 

750 - 562 = 188 MW 



Upphandling av reduktion 2017/2018 

> Anbudsinbjudan skickades ut i maj 

> Anbudstiden gick ut den 30 augusti 

> Totalt 585 MW 

> Upphandlat 185 MW  

> Rottneros Bruk AB, Vattenfall AB samt delar av Holmens Bruk 

AB 



Upphandlad effektreserv 2017/2018 

> Total upphandlad effektreserv, produktion och reduktion  

> Sydkraft Thermal Power AB, 562 MW 

> Holmens Bruk AB, 90 + 20 MW 

> Vattenfall AB, 45 MW 

> Rottneros Bruk AB, 30 MW 

Totalt 747 MW 

 

 

 

 

 



Sammanställning 
 

Kostnad SEK/MW 

Summa 747 MW 65 375 440 87 517 



Upphandling av effektreserven 2017/2018 

 

 

 

• Förbrukningsreduktion 

• Tilläggsavgift för förbrukning 



Tilläggsavgift  för förbrukning under 

säsongen 2017/2018  

0,430 EUR/MWh 
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Frågor? 



Pilotprojekt förbrukningsflexibilitet 

Elmarknadsrådet 19 september 2017 

Linda Thell – Balansering och reserver 



Vilka är utmaningarna? 

 

> Större andel icke planerbar 

och icke styrbar produktion 

> Nedläggning av konventionell 

kraftproduktion 

> Minskat tröghetsmoment i 

kraftsystemet 

 



Pilotprojekt - Flexibla hushåll 

Varmvattenberedare 

~ 100 hushåll  

0,1 MW 
FCR-N 



Reserver 

aFRR Manuella reserver 

Tid  

FCR E
ff

e
k
t 

Frekvens 

50.0 Hz 

> Primärreglering (FCR) – stoppar frekvensfall 

> Sekundär (aFRR) – återställer frekvensen till 50 Hz 

> Tertiärreglering (mFRR) – avlastar de automatiska reserverna 



Projektets omfattning 

> Rekrytering av testkunder 

> Installation av styrutrustning 

> Prekvalificering av reglerresurs  

> Testperiod, mars – april 2017 

> Budgivning och aktivering av bud 

> Utvärdering 



Lärdomar 

> Resultatet visade att varmvattenberedarna skulle kunna bidra till 
att balansera elsystemet 

> Rapportering av realtidsmätvärden var inte av tillräckligt god 
kvalitet 

> Volymen var något i underkant 

> Anpassningar behövs i regelverk och IT-system 

> Länk till slutrapport: 
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-
pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf 

http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/slutrapport-pilotprojekt-flexibla-hushall.pdf


Pilot inom FCR-D 

Mer information: http://www.svk.se/om-oss/nyheter/allmanna-nyheter 

 

http://www.svk.se/om-oss/nyheter/allmanna-nyheter/ansok-om-medverkan-i-ett-pilotprojekt-inom-forbrukningsflexibilitetenergilager-tillsammans-med-svenska-kraftnat/
http://www.svk.se/om-oss/nyheter/allmanna-nyheter/ansok-om-medverkan-i-ett-pilotprojekt-inom-forbrukningsflexibilitetenergilager-tillsammans-med-svenska-kraftnat/
http://www.svk.se/om-oss/nyheter/allmanna-nyheter/ansok-om-medverkan-i-ett-pilotprojekt-inom-forbrukningsflexibilitetenergilager-tillsammans-med-svenska-kraftnat/
http://www.svk.se/om-oss/nyheter/allmanna-nyheter/ansok-om-medverkan-i-ett-pilotprojekt-inom-forbrukningsflexibilitetenergilager-tillsammans-med-svenska-kraftnat/
http://www.svk.se/om-oss/nyheter/allmanna-nyheter/ansok-om-medverkan-i-ett-pilotprojekt-inom-forbrukningsflexibilitetenergilager-tillsammans-med-svenska-kraftnat/
http://www.svk.se/om-oss/nyheter/allmanna-nyheter/ansok-om-medverkan-i-ett-pilotprojekt-inom-forbrukningsflexibilitetenergilager-tillsammans-med-svenska-kraftnat/
http://www.svk.se/om-oss/nyheter/allmanna-nyheter/ansok-om-medverkan-i-ett-pilotprojekt-inom-forbrukningsflexibilitetenergilager-tillsammans-med-svenska-kraftnat/


Preliminär tidplan 

> 31 augusti 2017: Utlysning av pilotprojekt 

> 9 oktober 2017: Informationsmöte (anmälan senast 3 oktober) 

> 10 november 2017: Sista ansökningsdag 

> December 2017: Tilldelningsbeslut 

> Målet är att starta upp ett projekt första kvartalet 2018. 

 



Kontaktuppgifter 

> Ansökan om medverkan i pilotprojektet skickas till registrator@svk.se, se 
information i utlysningen. 

> För intresseanmälan till referensgrupp och frågor kring prekvalificering, 
krav på reserver med mera, kontakta: 
Linda Thell, linda.thell@svk.se, 010-475 83 86 

> För intresseanmälan till informationsmötet den 9 oktober, kontakta: 
Vanja Lindvall, vanja.lindvall@svk.se, 010-475 68 09 

> För frågor om FoU, kontakta: 
Therese Fahlberg, therese.fahlberg@svk.se, 010-475 80 71 

> För pressfrågor, kontakta: 
Svenska kraftnäts presstjänst, press@svk.se, 010-475 80 10 

mailto:registrator@svk.se
mailto:registrator@svk.se
mailto:linda.thell@svk.se
mailto:vanja.lindvall@svk.se
mailto:therese.fahlberg@svk.se
mailto:press@svk.se


Clean Energy Package – status 

  

 

 
Elmarknadsrådet, 19 september 2017 

 

Christina Simón 



EU:s vinterpaket -  

”Ren energi för alla i Europa”? 

”Ren energi för alla i Europa” 

Energi- 
effektivitet  

Förnybar 
energi  

Elmarknadens 
utformning 

Försörjnings
-trygghet 

Regler för 
styrning av 

Energiunionen  



Status 

> Förhandlingarna av bestämmelserna för elmarknadens 

utformning startade i juli under Estniskt ordförandeskap 

> Ett par vattendelarfrågor: 

> Regional Operation Center (ROC) 

> Distribution System Operators (DSO) och Transmission System Operators (TSO) 

> Ägande av produktionsresurser för systemoperatörer  

> EU-kommissionens, ACER:s, de nationella tillsynsmyndigheternas roll och ansvar 

 



Svenska kraftnäts tankar kring ROC 

> Positivt med regionalt samarbete.  

> Överlappande lagstiftning bör undvikas. Fullfölj implementering av redan 

gällande nätkoder för drift, balansering och störningar innan ny detaljerad 

lagstiftning beslutas.  

> Ett regionalt driftcenter är bra men bör inte omfatta realtidsfunktioner. 

Beslutsprocessen för åtgärder behöver vara anpassade efter ansvar.  

> Indelningen av regioner för driftsamarbetet bör knytas till driftnätkodens 

kontrollstruktur, dvs utgå från RSC och gällande koder. Där så är lämpligt kan 

indelningen vara i linje med LFC block.  

> Dimensionering av reserver är centralt för TSO:ernas driftsamarbete. ”Bottom 

up approach” för hänsyn till kraftsystemets specifika förutsättningar.  

> Medlemsländer och nationella tillsynsmyndigheter bör också samarbeta 

regionalt för att ge förutsättningar för TSO:ernas regionala samarbete.  

 



Vad händer härnäst? 

> Ordförandeskapet har i helgen delgivit reviderade texter av de 

fyra rättsakterna inom den nya elmarknadsdesignen  

> Förhandlingarna i rådsarbetsgruppen fortsätter … 

> Informellt energiministermöte 19 september 2017 

> Omröstning i Europaparlamentet (ITRE) 27 november 2017  

> Tidplan: Överenskommelse i rådet senast mars 2019 då ny EU-

kommission är på plats 

 



Slovakia 

 
30/11: EC 
Legislative 
proposals 

Malta 

2017 2018 

Council 

EC 

2016 - 2019 Overview Clean Energy Package 

Estonia Bulgaria 

Q4 2019 

Austria 

 From Q2/Q3 2016 - 
Council discussions 
and position on Clean 
Energy Package 

EP 
 From Q2 2016 EP 

discussions and position 
on Clean Energy  package 

Trilogues on Winter Package 
Legislation  

1st/2nd reading or conciliation 

-  2020 

Trilogues on Winter Package Legislation 
 1st/2nd reading or conciliation 

Trilogues on Winter Package Legislation  
1st/2nd reading or conciliation 

Romania 

 27th Feb – 
First 
exchange 
of view of 
Energy 
Ministers 

Q1 2019 at 
latest: 
agreement to 
be reached 
ahead of EC 
elections 



Tack för uppmärksamheten! 

 

christina.simon@svk.se 



FCA 

Elmarknadsråd 19 september 2017 

 

Jenny Lagerquist, MM 
 

 



Syfte 

> Informera om arbete som pågår 

> Ta emot Elmarknadsrådets input kring de förslag som utreds 

> Informera om nästa steg 

> Statusrapportera leverabler för FCA 



Bakgrund 

> FCA – Kommissionsriktlinjen för förhandstilldelning av kapacitet 

> Gäller den långsiktiga tidsramen, dvs. före Dagen före 

> Huvudfokus risksäkringsmöjligheter på lång sikt 

> Norden: finansiella marknaden 

> Övriga Europa: överföringsrättigheter 

> Artikel 30: NRA utvärderar marknaden och beslutar 

> Införa överföringsrättigheter eller ej 

> TSO vidta andra åtgärder eller ej 



Bakgrund artikel 30 

NRAs evaluation of 

hedging: 

Sufficient 

Insufficient 

Not yet decided 

LTRs already in place before 

FCA GL  

NRAs decision on LTRs: 

No LTRs, but TSO responsible 

for other measures  

No LTRs > Inga ytterligare 
överföringsrättigheter i Norden 

> Svk behöver vidta andra åtgärder 
mot LT, DK1 och DK2 

> Tillsammans med respektive TSO utarbeta 
förslag 

> Deadline 17 november 2017 

> Respektive NRA godkänner förslaget 

> Uppdrag: vidta åtgärder som 
förbättrar möjligheterna till 
risksäkring i Danmark och 
Litauen. 



Arbete som pågår 

> Arbetsgrupp med Energinet respektive Litgrid, AST & PSE 

> Mycket arbete görs i nordisk arbetsgrupp 

> Gemensamt arbete att utvärdera olika alternativ på åtgärder med avseende på 

legalitet, TSO:ns roll, marknaden, etc. 

> Slutgiltiga förslagen är bilaterala, dvs. Svk + Litgrid samt Svk + 

Energinet. 



Gemensam workshop med Energinet 

> Workshop i Köpenhamn 12 september 

> Ca 30 deltagare, merparten från Danmark. 

> Syfte (att inom ramarna för NRA-beslutet):  

> Diskutera de förslag och preliminära tankegångar om dessa som TSO:erna 

arbetet med 

> Inhämta input från marknadsaktörerna kring befintliga förslag  

> Inhämta idéer om nya förslag från marknadsaktörerna 

 

 



Förslag på möjliga åtgärder 

> TSO:erna har identifierat fyra olika åtgärder 

> Market maker – TSO stöttar funktionen på något sätt. 

> EPAD auktioner – TSO auktionerar EPADs via eget system/JAO/Nasdaq/annan 

plattform. 

> EPAD combo auktioner – TSO auktionerar EPAD combos via eget 

system/JAO/Nasdaq/annan plattform. 

> Handla EPADs genom en portföljförvaltare – TSO upphandlar aktör att handla på 

EPAD marknaden enligt mandat. 

 



Diskussion om Market maker (MM) 

> Från workshopen: 

> Möjligheter: Kommer öka likviditeten att minska spreaden, stödjer hela kurvan 

(alla tidshorisonter på kontrakten) samt att handel kan ske när som helst. 

> Risk: Uppfyller inte syftet om inte MM agerar på Nasdaq, risk att det blir en väldigt 

kostsam lösning. 

> Övrigt: Alltid ha en MM, kan ha flera MM på mindre volymer  fler aktörer som 

kan vara MM. 

> Vad är Elmarknadsrådets tankar & synpunkter kring detta 

alternativ? 



Diskussion om auktionera EPADs 

> Från workshopen: 

> Möjligheter: Strikt ”firmness” viktigt (jmfr med LTTRs).  

> Risk: Att förlora förstroende och neutralitet hos TSO:n, kan påverka befintligt 

marknad och prisbildning negativt. 

> Övrigt: Kan sätta golv vid auktionen för att undvika underselling  svårt att 

spekulera om golvpris för TSO:n + risk för marknadspåverkan större, JAO kan bli 

svårt – men är ok, kan behöva bryta ner i timprodukter för att hjälpa marknaden,  

> Vad är Elmarknadsrådets tankar & synpunkter kring detta 

alternativ? 



Diskussion om auktionera EPAD combos 

> Från workshopen: 

> Möjligheter: Kan vara mer attraktivt för spekulativa traders att handla på 

”spreaden” kan ge ökning i sekundära marknaden.  

> Risk: Att överföra problem till annat elområde (ex. DK2 – SE4),  

> Övrigt: Bör tillåta bud på ena sidan som accepteras om möjligt, EPAD singels 

främjar hedgers medan EPAD combos främjar spekulativa traders. 

> Vad är Elmarknadsrådets tankar & synpunkter kring detta 

alternativ? 



Diskussion om handel via förvaltare 

> Från workshopen: 

> Möjligheter: Möjliggör kontinuerlig handel. 

> Risk: Utmaning att inte ge konkurrensfördel till förvaltaren, stort förlorat förtroende 

för marknaden och TSO:n. 

> Övrigt: Vissa aktörer skulle ej acceptera denna lösning. 

> Vad är Elmarknadsrådets tankar & synpunkter kring detta 

alternativ? 



Nya förslag från workshopen 

> Bl.a. föreslogs: 

> Nordiska TSO:er  en TSO 

> Färre elområden, slå samman DK1 & DK2, DK2 & SE4. 

> Undvika dynamiska elområden. 

> TSO analysera hedging-behovet och investera i nätutbyggnad. 

> Öka volymen överföringsrättigheter mot Tyskland. 

> Ta bort systempriset och systempriskontrakt. 

 Ingen av dessa ansågs vara bättre än föreslagna alternativ inom 
scopet av uppdraget enligt FCA.  



Generella diskussions- och synpunkter 

> När vet TSO:erna att åtgärden är tillräcklig. 

> Vad problemet i Danmark är man försöker lösa. 

> TSO:er behöver vara transparenta i sin hantering, men inte 

störa marknaden. 

> Generell risk för ”over intervention” av TSO:n i marknaden. 

> Viktigt att åtgärden är flexibel och kan justeras samt anpassas 

ifall marknaden förändras. 

 

 



Slutsatser 

> Preliminära slutsatser från workshopen: 

> Market maker-alternativet ansågs vara mest positivt/minst negativt. 

> Auktionera EPADs/EPAD combos och handla via förvaltare sågs ha stor negativ 

effekt på TSO:ns trovärdighet och lyftes som sämsta lösningen i vissa 

gruppdiskussioner. 

> Har Elmarknadsrådet något att tillägga? 



Nästa steg 

> Arbetet fortskrider mot Energinet, Litgrid och i nordiska 
arbetsgruppen. 

> Deadline 17 november – kort om tid. 

> Aktörsmöte i någon form kommer organiseras kring lösningen mot Litauen. 

> Elmarknadsrådet ombedes anmäla personer som Svk sedan bjuder in till 
dialogen. 

> Ingen begränsning i antal. 

> Svk önskar att Elmarknadsråd och marknadsaktörer lämnar 
sin input i detta ämne så snart som möjligt för att vi ska kunna 
ta in detta i vårt fortsatta arbete – både gällande lösningen 
mot Danmark och mot Litauen. 



Syfte 

> Informera om arbete som pågår 

> Ta emot Elmarknadsrådets input kring de förslag som utreds 

> Informera om nästa steg 

> Statusrapportera leverabler för FCA 



Status övriga leverabler FCA 

> CCR-nivå: 

> Metod för kapacitetsberäkning (art 10, etc) – prel. lämnas till Ei september 2018. 

> All TSO-nivå: 

> Metod för gemensam nätmodell (art 17): Inlämnad till Ei 11 juli. Inväntar godkännande, 6 
mån. 

> Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata (art 18): Inlämnad till Ei 11 juli. 
Inväntar godkännande, 6 mån. 

> Tvåårsrapport om beräkning och tilldelning av kapacitet (art  26): Första versionen ska 
lämnas till NRA:er oktober 2018. 

> Dessutom pågår arbete med leverabler enligt FCA som Svk är 
undantagna från. 



Tack. 

Vid frågor och input om FCA, kontakta: 

jenny.lagerquist@svk.se  

mailto:jenny.lagerquist@svk.se


Förnyat nordiskt samarbetet inom 

balansering 
Elmarknadsrådet 19 september  2017 
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• Svk and SN already today has 

a special responsibility for 

balancing the system 

• Svk and SN position is natural 

considering size, resources, 

etc. 

One synchronous area, 

two TSOs balances the system 



Our goals for the future Nordic power system 

Efficient integration with 

European markets and 

implementation of EU-regulation 

Create value and beneficial 

solutions for all Nordic countries 

through clear responsibilities and 

freedom of action for Nordic 

TSOs 

 

Incentivize development  

and modernization towards the  

power system  

of the future 

 

Strengthening system security in the Nordic  

synchronous area, improve efficiency, and harmonize with Europe 

Ability to handle major changes 

in the power system and maintain 

system security in the short and 

long term 



Parallel implementation of EU 

regulations in the Nordics 

2 

Lack of speed and 

momentum in today's Nordic 

cooperation 

3 

Large structural changes in 

the power system imply 

serious challenges for the 

power system 

1 

Challenges in the power system calls for stronger leadership 

and for fast-paced development towards a future-proof end 

target  

As the responsible parties for 

the Nordic balancing function, 

Svenska Kraftnät and Statnett 

must take a stronger 

leadership role 

4 

Svk/SN 

Why? 

What? 

How? 
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Balancing Party Balancing Principal Balancing Participant 

The Nordic Balancing Concept includes 

descriptions of the responsibility of tasks for each role 

The roles in the Nordic Balancing Concept is a formalization of 

today's roles in Nordic balancing 

Why? 

What? 

How? 



Today – Frequency control 

Challenges with today's model: 

• More challenging to control Nordic 

frequency 

• Hard to identify real costs per bid area 

in balancing activities, thus yields low 

accountability/traceability for 

settlement/pricing 

 

Target – balancing of ACE with modern IT 

solutions 

Advantages with MACE regulation: 

• Better control of imbalances per bid area 

• Increased accountability per bid area 

• Harmonization with the rest of Europe 

~0 

• Today we are 

balancing ACE on a 

Nordic level, called 

frequency control 

• Each bid area is 

balanced according to 

their individual ACE 

• Modern IT solutions 

enables easy and 

effective netting and 

trade in the fully 

integrated market  

~0 

~0 

~0 
~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

Moving from Frequency control towards Modernized ACE ensures 

long-term stability of the synchronous grid 

Why? 

What? 

How? 



MACE uses modern IT technology to combine the balancing needs, available 

transmission capacity and available balancing resources in a coordinated and 

optimal way – full market integration between bidding areas is key 

~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

~0 

 

MACE control 
The optimization of all requests is 

done in a central function utilizing 

the most efficient resources for 

balancing 
 

 

 

Each TSO is responsible for their 

own ACE by requesting reserve 

activations 

The coordinated reserve 

activation is based on bidding 

zone ACE.  

MACE with modern IT solutions 
Why? 

What? 

How? 
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The move from frequency to MACE will affect all phases of the 

balancing process, and has been formulated as a new Nordic 

Balancing Concept 

The Nordic Balancing Concept covers all phases of the balancing process 

Dimensioning 

• TSOs must ensure that the right reserves are available at the right place and at the right time 

Balancing capacity 

• Capacity procurement based on the dimensioning of reserves per bidding zones 

• Capacity trade between areas require ensured grid capacity 

Activation 

• All activation of reserves are based on the balancing need in each area 

• This will also control the flow on all major bottlenecks in the system 

Settlement 

• All cross-border activation of reserves will be settled as a trade between the two areas 

• This will give a TSO-TSO settlement with more correct incentives for all parties 

Why? 

What? 

How? 
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How Statnett and Svenska Kraftnät will proceed 

Svenska Kraftnät and 

Statnett have 

established a closer 

cooperation on 

balancing  

FIFTY will be a vehicle 

for joint IT 

development 

Fingrid and Energinet 

are offered to join a 

Svk and SN led 

balancing function for 

the synchronous area 

• Easier to facilitate European requirements to the Nordic synchronous 

area if we remain as one LFC block 

• Ensures our influence over the development of European solutions 

• Continue to make the most of cross-Nordic resources and competences 

• Benefit from joint IT solutions 

• Fifty will be expanded to deliver all Nordic IT solutions within balancing  

• Secures much needed efficiency in execution of joint organizational IT 

projects 

• Takes lead to follow up on our responsibility for balancing of the Nordic 

system  

• Implements the Nordic Balancing Concept in Norway and Sweden, with a 

strong desire and objective to include the whole Nordic synchronic area 

Svk and SN have established a closer cooperation and wish for 

Fingrid and Energinet to join a Svk and SN led balancing function -  

it will be the best way to meet our common challenges 

Svk/SN 

Why? 

What? 

How? 
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Equal influence 

 

• Stakeholders in all four countries will be equally treated with respect to 

involvement, public hearings etc 

 

Going forward: Stakeholder involvement is important 

Legitimacy 
• They have insights 

 

• They must adjust 
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The Nordic Balancing Concept (NBC) implementation roadmap 

   

Degree of implementation 

Implementation of 

first generation 

MACE  

 

Full Nordic 

implementation of 

MACE 

Preparation for 

MACE  

Implementation 

 

European 

integration 

(NBC fully 

realized) 

 

 

~2022 2017 Step 2 Step 3 Step 4 Step 1 ~2020 

Why? 

What? 

How? 



GL EB - statusuppdatering 

Elmarknadsrådet den 19 september 2017 

Pär Lydén 



GL EB - status 

> Sista nätkoden/guideline att godkännas (och träda ikraft) 

> Godkändes av medlemsländerna 16 mars 2017 

> Under behandling av Parlamentet och Rådet 

> Träder ikraft 20 dagar efter EU publicering Official Journal.  

> Förväntas ske i december 2017, alternativt januari 2018 

> Mycket arbete har dock påbörjats: 

 



Vad händer just nu? 

Marknadskoppling av balansmarknaderna: 

 

• MARI-projektet (mFRR) 

• PICASSO (aFRR) 

• TERRE (RR) 

 

Harmonisering av balansavräkning 

 

• Avräkningsperiod (15 min) 

• Positioner och prissättning 

Anpassning av Balansansvarsavtal 

 

• BSP och BRP 



Marknadskoppling av balansmarknaderna 
> MARI projektet 

> Officiellt referensprojekt 

> Utvecklar plattform för utbyte av mFRR-energi (baseras på artikel  20)  

> Svenska kraftnät medlem i projektet och arbetar just nu aktivt i designfasen 

> Go-live planeras till 2022 

> Designrapport publiceras senare i höst där input från Intressenter efterfrågas 

> PICASSO 
> Har startat som ett samarbete mellan åtta TSO:er (men antas bli referensprojekt) 

 

> Utvecklar plattform för utbyte av mFRR-energi (baseras på artikel  21)  

> Svenska kraftnät har ansökt om Observatörsstatus 

> Är planerat i två steg, där steg 1 tillåter flera regionala initiativ 

> TERRE 
> Utvecklar plattform för utbyte av RR (baseras på artikel 19) 

 

 

 



Harmonisering av balansavräkning 

 > GL EB innebär harmonisering av balansavräkningen 

> Avräkningsperiod (15 minuter fastslagit, artikel 53 senast 3 år efter EIF). Svenska 

kraftnät är i initieringsfasen av ett implementeringsprojekt. Kontakt med 

marknadens aktörer fortsätter inom kort.  

> Antal positioner och hur positionen beräknas 

> Prisberäkning (enpris/tvåpris samt hur priset skall beräknas) 

> Referenspris (för närvarande dagen-före) 

> Svenska kraftnät är aktivt i den projektgrupp som kommer att 

utveckla förslag för harmonisering 

> Förslag kommer att presenteras för Intressenter ca 6 månader 

efter EIF, förslag 12 månader efter EIF. 

 

 



Anpassning av Balansansvarsavtal 

 

> GL EB definierar två roller; BRP och BSP 

> I Sverige finns idag  endast en roll; Balansansvarig (etableras 

genom Balansansvarsavtalet) 

> Rollen Balansansvarig delas därför upp i BRP och BSP (se 

även artikel 18 i GL EB) 

> Svenska kraftnät kommer att inom kort initiera en revidering av 

nuvarande avtalsstruktur med syfte att uppfylla GL EB och 

etablera nämnda roller. 



CACM – status implementering 

Elmarknadsrådet, 19 september 2017 

Mårten Bergman 



INNEHÅLL  

> Status CACM implementering 

 



Översikt ”nätkoder” 

 

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 sept 2016  

Forward Capacity Allocation (FCA) 
 

Godkänd av 

Medlemsländerna okt 2015 

 

17 oktober 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 

Publicerat den 25 augusti 

2017. Träder i kraft 14 

september 2017. 
 

Emergency and Restoration (ER) Godkänd av 

Medlemsländerna okt 2016 

Under behandling  av 

Parlamentet och Rådet. 

Kommer att träda ikraft 20 

dagar efter EU 

publicering  Official 

Journal. => Sept 2017 

 

 

Electricity Balancing Godkänd av 

Medlemsländerna mars 

2017 

Under behandling  av 

Parlamentet och Rådet. 

Kommer att träda ikraft 20 

dagar efter EU 

publicering  Official 

Journal. => Dec 2017 

 



Generell process metodframtagande 

Systemansvariga 
/Elbörser (NEMOs) 

tar fram förslag 
Konsultation 

Systemansvariga/ 
Elbörser (NEMOs) 
omarbetar förslaget 

Tillsynsmyndigheter 
godkänner 



Förslag under framtagande 

> Kapacitetsberäkningsregionnivå (CCR) 

> Countertrade & Redispatch metod inkl. kostnadsfördelning – mars 2018 

 



Förslag hos Ei (1/3) 

> NEMO-förslag: 

> Algoritmmetod (NEMOs ansvarar) 

> Algoritmkrav (NEMOs ansvarar) 

> Max/Min priser för algoritmen (NEMOs ansvarar) => har skickats till ACER 

för beslut 

> 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 intradag algoritmen (NEMOs ansvarar) 

> Back up för algoritmen (NEMOs ansvarar) 



Förslag hos Ei (2/3) 

> All TSO-förslag: 

> Anpassad förslag öppnings- och stängningstid för intradagsmarknaden  

> Öppningstiden för CCR Norden: 15.00 CET. Stängningstiden av 60 min 

oförändrat. 

> Förslag till metod för fördelning intäkter från överbelastning- förslag har reviderats 

– förslag ligger nu hos ACER för beslut 

> Förslag prissättning intradagskapacitet och regionala intradagauktioner – 

skickades till Ei i augusti 2017. 

 

 

 



Förslag hos Ei (3/3) 

> CCR TSO-förslag: 

> Kapacitetsberäkningsmetod (Flödesbaserad metod eller CNTC) för CCR Norden, 

Hansa och Baltikum – skickat  till Ei 15 sep 2017 

> Fallback-metod för Day-ahead priskoppling för CCR Norden, Hansa och Baltikum 

– skickat till Ei under maj/juni 2017 

 

 

 



Förslag som godkänts av 

tillsynsmyndigheter 

> Godkända metodförslag: 

> Generation and Load Data Provision Methodology 

> Metoden för den gemensamma nätmodellen (CGM) 

> Arrangemang för flera börser (NEMOs) 

> Day-ahead Firmness Deadline – när kapaciteten är garanterad 

> MCO-planen 

 

 



Pågående konsultationer 

> Håll koll på hemsidan! 

> http://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/natkoder/pagaende

-konsultationer/ 

 



Tack för uppmärksamheten! 



Svenska kraftnäts arbete med 

framtidsscenarier 

Elmarknadsrådet 170919 

¨Hilda Dahlsten 



Syftet med scenarioanalys 

> Undersöka konsekvenserna av olika möjliga utvecklingsvägar  

> Identifiera behov av åtgärder för att möta framtida behov 

> Utvärdera föreslagna åtgärder  



Framtidsscenarier för långsiktig analys 

 

> Består av installerad kapacitet, förbrukning, 

överföringskapacitet, utifrån ”makro-antaganden” 

såsom bränsle- och CO2-priser, i kombination med 

planer och prognoser 

> Utifrån grundscenariot varieras olika parametrar 

beroende på syftet med den aktuella analysen 



Definiera scenarier 

Kvantifiera 
scenarier, 

implementera i 
marknadsmodell 

Simulera och 
analysera 
scenarier 

Arbetssätt scenarioutveckling 

Input:  
Omvärldsanalys m.a.p. politisk,  

ekonomisk, teknisk utveckling, planer 

och prognoser från andra TSO:er, 

branschorganisationer m.fl.  

Output: 
• Framtida förbruknings- produktions- och  

flödesmönster, prisbildning (nivåer, variation,  

prisskillnader), nätbelastning, effektbalans, 

• Scenarier för utvärdering av nätinvesteringar 

och andra åtgärder i systemet 

 

Input till systemanalys,     

nätutredningar, analys av regler- 

och reservbehov, 

marknadsutveckling… 



Var står vi idag? 

> Vi utvidgar tidshorisonten framemot 2040 

> Två grundscenarier har utvecklats 

> Analys av  

> förändrade uttagsmönster – urbanisering,elbilar, värmepumpar, mikroproduktion 

> klimatjusterad tillrinning – nya tillrinningsserier har tillämpats i våra grundscenarier 



Två grundscenarier 

Gemensamma grundförutsättningar: 

> Energiöverenskommelsen 

> +18 TWh inom elcertsystemet till 2030 

> Utfasad kärnkraft till 2040 

> Ett konsistent kraftsystem 

> Priser som motiverar kraftslagen  

> Ingen nätutbyggnad utöver plan* 

 



Två grundscenarier 

> Referensscenario 

> WEO:s ”Low oil”-scenario  

> Viss ökning av elkonsumtionen i  

norra Europa 

> Lågprisscenario 

> Låga bränsle- och CO2-priser 

> Svagare lastutveckling i norra 

Europa 
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Resultat – effektbalans och prisskillnader 

Prisskillnad SE3-SE2 

• Stort behov av flexibla 

resurser! 



Fortsatt analysarbete 

> Snabbare kärnkraftavveckling 

> Förbrukningsflexibilitet, mikroproduktion, lagring 

> Teknikutveckling på produktionssidan 

> Vilka är de svarta svanarna? 

> Fortsatt analysarbete under 2017-2018 → 

Systemutvecklingsplan 2019 

 

 

 

 

 



Tack! 



Nordic Power System 

Nordic Grid Development 
Plan 2017 

Elmarknadsrådet 170919 
Hilda Dahlsten 



August 29, 2017 86 

• (Request from Nordic council of Ministers).  

Main messages 
 
• Nordic TSOs are building for 

the future.  A lot of projects 
being commissioned (SoS, 
RES, SEW) 
 

• Historically high Nordic 
investment-level 
 

• New corridors announced  
(to be analysed towards Nordic 
Plan 2019) 

 

Nordic Grid Development Plan 2017 published 2nd 
of August 2017 



August 29, 2017 87 

Key drivers – Nordic grid development 

 

1. Further integration 

between Nordic countries 

and the Continent/UK 

 

2. RES-integration - North 

south flows 

 

3. New consumption 

 

4. Baltic integration 

 

5. Nuclear and thermal 

decommissioning 
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August 29, 2017 88 

Historically high Nordic investment-level 



August 29, 2017 89 

1. Projects already commissioned or 
under construction 

2. Projects already in the planning-
pipeline 

3. Corridors to be further analysed 
towards  
Nordic plan 2019 and TYNDP 2020 

 

 

Main focus on status of different 
projects/corridors  



90 

Nordic System Development Plan 2019 

Main principles Nordic Plan 
2019 

• Common Nordic 
scenarios/prognosis 

• Common Nordic CBA-
methodology 

• Nordic socio-economic 
focus 

• Bilateral analysis of 
corridors 
 

5 corridors to be further analysed: 

• Norway - Denmark 

• Norway – Sweden (NO1 – SE3) 

• Norway – Finland  

• Sweden – Finland (SE1 og SE3) 

• Sweden - Denmark 

August 29, 2017 



Generation adequacy – market 

measures to secure it and 

methodology for assessment 

Elmarknadsråd 

19 september 

Rapporten finns här 

http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/generation-adequacy-report-eng.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg==&_t_q=generation+adequacy+assessment&_t_tags=language:sv,siteid:40c776fe-7e5c-4838-841c-63d91e5a03c9&_t_ip=192.168.248.188&_t_hit.id=SVK_WebUI_Models_Media_OfficeDocument/_985a2345-48d4-41b5-ad42-aa95ddc2f7ed&_t_hit.pos=1


Introduktion 

> Produktionsmixen förändras mot en mer intermittent förnybar 

produktion som är mindre kontrollerbar och flexibel.  

> Låga priser och osäkerheter på marknaden påverkar 

lönsamheten av konventionell produktion och ökande 

risker att investera i ny kapacitet. 

> Förändringarna ses över hela Europa, vilket har väckt oro för 

tillräcklighet av produktion och marknadens förmåga att 

leverera detta. 

> Uppmärksammats av Kommissionen som nu tar fram CEP 



En välfungerande elmarknad säkerställer 

produktionstillräcklighet  

> Produktionstillräcklighet 

handlar om att säkerställa att 

tillgång möter efterfrågan 

eller vice versa. 

> Viktigt att priserna innehåller 

all information om 

driftsituationen 

Säkerställa tillräcklighet handlar 

först och främst om att  

 - få priserna rätt 

 

Lita på ”energy only markets”, med 

andra ord - låt marknadsaktörerna 

besluta om investeringar 

TSOns roll är begränsad – 

fokuserar på att stödja en effektiv 

marknadsstruktur 

Statliga stödregler, nätverkskoder 

och nationell lagstiftning fastställer 

ramvillkoren 

 



Element att få priserna rätt 

> Se till att marknadspriserna får styra investeringar i produktionskapacitet. 

> Säkerställa att värdet av produktionskapacitet är korrekt integrerat i analyser 

av den ekonomiska nyttan vid transmissionsinvesteringar. 

> Bristsituationer avspeglas i marknadspriserna 

> Länka grossistmarknaderna och detaljhandeln närmare varandra för att 

se till att konsumenterna får prissignaler i tid för att kunna agera. 

> Genomföra pilotprojekt för att främja efterfrågeflexibilitet och undersöka 

möjligheten till aggregering. 

> Öka användningen av marknadsbaserade lösningar för systemtjänster 

där det är möjligt för att låta marknaden veta vad TSOerna behöver. 

 



4 konkreta projekt som kommer att bidra 

till lösning av tillräcklighet utmaningen 

 
> Higher time resolution in the power markets 

> Full cost of balancing 

> Common Nordic capacity calculation methodology 

> Empowering consumers: 

 



Intervenera bara när marknaden 

misslyckas att leverera 
Strategiska reserver kan nyttjas under en övergångsperiod för att 

säkerställa balansen mellan efterfrågan och utbud i extrema situationer. 

De nordiska TSOerna rekommenderar att framtida strategiska reserver bör 

> vara identifierad i en tillräcklighetsbedömning på europeisk eller 

regional nivå, 

> vara regional om kapacitet eller efterfrågan kan bidra över gränserna.  

Notera att skapar en gemensam nordisk Strategisk reserv är komplex 

och kräver grundlig analys. 

> inte störa prissignaler på marknaderna 

 

Detta är i linje med CEP 



Förbättrad metod för nordisk 

tillräcklighetsbedömning 

 
> De nordiska TSOerna utvecklar en gemensam 

plattform för bedömning av långsiktig 

produktionstillräcklighet. 

> Denna kommer att nyttja en probabilistisk 

metod 

Tidigare har en deterministisk metod används 

som inte tar hänsyn till kombinationer av 

händelser som kan leda till otillräcklighet. 

> Bedömningen utförs i modellen BID och bygger 

på ENTSO-Es årliga ”mid-term adequacy 

forecast”  



 

Tack för uppmärksamheten! 



Övriga frågor 



Avgifter för Balansansvariga 2018 

Elmarknadsråd 19 september 2017 

 

Jenny Lagerquist, MM 



Balansansvarigas avgifter 

> Avgiften till de Balansansvariga syftar till att finansiera nedan 

verksamhetskostnader för verksamhetsgrenen Systemansvar: 

> Kostnader reserver 

> Kostnader för IT 

> Personalkostnader och övriga kostnader 

> Avkastningen för verksamhetsgrenen ska över tid ge ett 

nollresultat. 



Resultatpåverkande faktorer 2018 

> Reserver – ökad kostnad 

> Clearingverksamheten – minskad förlust/ökad vinst 

> Personal, IT och övriga kostnader – ökad kostnad 

 

 



Resultat för verksamhetsgrenen 

Systemansvar 

> Ackumulerat resultat sedan 2013. 

År Resultat för året Ack. resultat 

2013-2016 + 120 mnkr 

2017 (prognos) + 60 mnkr + 180 mnkr 

2018 (prognos)  + 0 mnkr + 180 mnkr 



Förslag till avgifter 2018 

Avgift 2017  2018  

Grundavgift för förbrukning 0,434 €/MWh 0,404 €/MWh 

Grundavgift för produktion 0,217 €/MWh 0,202 €/MWh 

Balanskraftavgift för 

förbrukningsbalanskraft 
0,49 €/MWh 0,50 €/MWh 

Fast avgift 30 €/vecka 30 €/vecka 

> Liten förändring i Balansansvarigas avgifter för 2018 

> Avgifterna i Euro har beräknats utifrån en valutakurs på 9,60 
SEK/EUR i enlighet med Konjunkturinstitutets prognos för 2018. 

 


