Regeringsuppdrag att analysera
kapacitetsbristen i elnätet
Uppdraget i sin helhet ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2020
Har tidigare skickat information och bett om (och fått) inspel i samband med
inställda rådsmöten den 24 mars
Flera av er har troligen även samverkat på fler sätt under projektets gång
Projektledare övergripande: Elon Axberg elon.axberg@ei.se
Kostnadseffektiv uppfyllelse av leveranssäkerhet, Carl Johan Wallnerström carl.johan.wallnerstrom@ei.se

Workshops och seminarier
3 mars - Hur skapar vi långsiktiga och tillförlitliga planer för en trygg elförsörjning
hos Länsstyrelsen som har ett parallellt uppdrag
13 mars - Workshop om ansvar och roller vid kapacitetsbrist i elnätet
20 april - Effektiv utformning av flexibilitetsmarknader
2 juni – Resultatseminarium med möjlighet till att ge input till och med 10 juni

Juli - Almedalen
Distansmöjligheter pga. Covid, håll er uppdaterade genom att följa projektet här:
https://www.ei.se/sv/Projekt/Projekt/kapacitetsutmaningen-i-elnaten/

Resultatseminarium
2 juni 9:30-15:30
2 juni (nu på tisdag) klockan 09.30-15.30.

Seminariet sänds på Youtube och du har
möjlighet att ställa frågor och vara aktiv i
chatten (bör även kunna ses i efterhand)
Fram till och med den 10 juni tar vi
tacksamt emot synpunkter på våra förslag
och bedömningar via det frågeformulär
som vi kommer lägga ut på ei.se direkt
efter seminariet. Ta chansen att påverka!

Resultatseminarium med preliminära förslag - program
09.30 - 10.00

Inledning - moderator Karin Tvingsjö och projektledare Elon Axberg

10.00 - 10.45

Ansvar och roller - Claes Vendel Nylander

10.45 - 11.00

Paus

11.00 - 11.30

International Principles for the Priorisation of Grid Connections - Julian Hentschel, THEMA Consulting Group

11.30 - 12.00

Prioriterad anslutning och villkorade avtal - Therése Karlsson och Jerker Sidén

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.45

Kostnadseffektiv leveranssäkerhet - Carl Johan Wallnerström

13.45 - 14.15

Kontraktering och användning av nätkpacitetsreserv - Elon Axberg

14.15 - 14.30

Fikapaus

14.30 - 15.00

Utformning av flexibilitetsmarknader - Pia Grahn

15.00 - 15.15

Kapacitetstilldelning på utlandsförbindelser - Elon Axberg

15.15 - 15.30

Ei avslutar och summerar dagen - Karin Tvingsjö och Elon Axberg

Projektmål (hela uppdraget)

Vår tolkning av
kapacitetsbrist

• Nätföretagen får problem att överföra el till befintliga kunder samt
ansluta nya kunder.

Måluppfyllelse

• Upprätthålla en kostnadseffektiv leveranssäkerhet till befintliga kunder
• Reducera och förebygga den kö som uppstår när man nekar
anslutningar på grund av kapacitetsbrist
• Effektiv köhantering vid kapacitetsbrist

Lösningar

• Förtydliga befintliga regelverk samt vid behov föreslå ändringar i
regelverk

Kostnadseffektiv leveranssäkerhet
Fokus på transmissionsnätsdelen i denna presentation

Denna del är en viktig
pusselbit i uppdraget
• Ju större säkerhetsmarginaler, desto mindre
kapacitet till marknaden, samtidigt som det
är viktig att klara en tillräcklig nivå
• Koppling till måluppfyllelsen om att
upprätthålla befintlig leveranssäkerhet
kostnadseffektivt och om att reducera och
förebygga kö vid kapacitetsbrist
• Kopplingar till övriga delar av uppdraget
• Ansvar och roller
• Prioriterade anslutningar/villkorade avtal
• Flexibilitetsmarknader
• Nätutvecklingsplaner

Två delområden har delvis
studerats separat i projektet
1. Leveranssäkerhet på systemnivå
(främst transmissionsnätet)
• Även samverkan mellan transmissionsnätet
och distributionsnäten hanteras i denna del
• Fokus på kostnadseffektiv driftsäkerhet vid
systemtillståndet normaldrift (N-1), men
även andra leverenssäkerhetsaspekter

2. Distributionsnätens mer lokala
leveranssäkerhetsarbete
• Fokus är på kundavbrott där
funktionskraven utgör ett viktigt ramverk

Leveranssäkerhet på
systemnivå – analys
• Rättsanalys, teknisk analys och branschdialog
• N-1 (N-x mer generellt) används som huvudmetod för
att upprätthålla driftsäkerheten vid normal drift
• Ska klara x händelser inom viss tidsperiod (15 minuter
enligt dagens standard) utan att lämna systemtillståndet
normaldrift
• N-1 är ett krav enligt EU-förordning 2017/1485 (SO GL)

• Detaljernas regleras inte i lag, tas bland annat fram i
samråd med andra TSO:er

• Fler leverenssäkerhetsaspekter än N-1
• Även andra systemtillstånd viktiga, men det är (enligt SvK)
kraven i normaldrift som är styrande när abonnemang
nekas
• Förbättra tillräckligheten (ofta långa ledtider) 
driftsäkerhet

Kris och
krigstillstånd

Leveranssäkerhet på
systemnivå – analys
• Även om N-1 är en självklar
utgångspunkt:
• Hur händelselistan tas fram? Beroende händelser?
• Kan ökad styr- och observerbarhet samt ny teknik
och nya lösningar öka kostnadseffektiviteten?
• Komplettera med mer probabilistiska analyser?

• Andra aspekter av leveranssäkerhet än
driftsäkerhet vid systemtillståndet normaldrift

• Mycket som är nytt eller på gång:
• SO GL, övriga nätkoder samt andra lagar och regler

• Utvecklingen avseende teknik och ökad mängd
intermittent produktion

Leveranssäkerhet på systemnivå Ställningstaganden
• N-1 bör fortsatt vara grunden för driftsäkerhetsarbetet
• Det finns frågeställningar som behöver utredas mer
• Pågående arbeten som kan påverka transmissionsnätets
möjlighet till kostnadseffektiv leveranssäkerhet
• Kunskapen och kompetensen finns (för svensk del) främst
hos Svenska kraftnät, men viktigt med samverkan

• Frågeställningar som är särskilt intressanta
• Möjligheten till fler och bättre probabilistiska analyser
jämfört med idag som komplement till eller integrerat
med N-x
• Hur ökad observerbarhet och styrbarhet kan utnyttjas
• Om alternativa lösningar till nätinvesteringar bör och kan
användas mer för en mer kostnadseffektiv
leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet på systemnivå – preliminära förslag
• Ei kommer beakta vikten av kostnadseffektiv
leveranssäkerhet om vi får bemyndigande att ställa
krav på Svenska kraftnäts nätutvecklingsplaner
• Står fast vid tidigare lagt förslag om samhällsekonomisk analys vid koncessionsansökningar
• Svenska kraftnät bör få ett uppdrag av regeringen
att utvärdera nuvarande leverenssäkerhetsarbete
utifrån bland annat bättre styr- och observerbarhet,
ny teknik och alternativa lösningar samt att utreda
om probabilistiska analyser bör användas mer
• Samråd med distributionsnät inom observerbarhetsområdet
och andra relevanta intressenter såsom företräde för SGU

Avslutning (alla nivåer) –
fortsatt arbete
• Färdigställa rapporten inklusive denna del –
fortfarande chans att komma med inspel efter i
samband med och efter seminariet 2 juni!
• Regeringsuppdrag till Svenska kraftnät
• Se över detaljerna i hur uppdragsförslaget formuleras och
förfina underlaget som motiverar detta
• Vi tar gärna emot synpunkter från er, som till exempel saker vi
bör lyfta in eller trycka mer/mindre på

• Ta slutgiltig ställning till om vi ska gå fram med
lagändringsförslaget om 24-timmarsavbrott
• Arbeta vidare med att motivera denna lagändring
• Identifiera eventuella nackdelar med förslaget och väga dem
mot fördelarna
• Konsekvensanalyser

