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Planeringsrådet möte 3/2017 
 

Närvarande 
Elisabet Norgren, Svenska kraftnät, ordförande (Stefan Arnborg ordf. från 13:20) 
Stefan Arnborg, Svenska kraftnät 
Johan Setréus, Svenska kraftnät, sekreterare 
Johan Persson, E.ON Elnät Sverige AB 
Henrik Svensson, Uniper 
Jan Berglund, Jämtkraft AB 
Stefan Stambej, Jämtkraft AB 
Lars Joelsson, Vattenfall AB 
Per Norberg, Vattenfall Eldistribution AB 
Lennart Engström, Vattenfall Eldistribution AB 
Anna Andersson, Energimyndigheten 
Per Bengtsson, Ellevio AB 
 
Niclas Damsgaard, Svenska kraftnät 
Michael Jarl, Svenska kraftnät (punkt 7) 
Johan Claesson, Svenska kraftnät (punkt 7) 
 
Anmäld frånvaro 
Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi 
Folke Sjöbohm, Energiföretagen Sverige 
 
Tid 
2017-09-13, klockan 10:00-14:30 
 
Plats 
Mötet hölls på Svenska kraftnäts huvudkontor på Sturegatan 1 i Sundbyberg.  
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1. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

2. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

3. Niclas Damsgaard presenterar sig 
Niclas Damsgaard presenterade sig som ny avdelningschef för Marknads- och 
systemutveckling på Svenska kraftnät. 

4. Status för Nätförstärkningslån 
Stefan Arnborg presenterade läget för nätförstärkningslånen. Nu har parterna för 
de fyra lån som beviljats ingått avtal med Svenska kraftnät och man har påbörjat 
utbetalning i två fall.  

Frågor om ny utlysning av nätförstärkningslån inkommer frekvent till Stefan och 
då främst från producenter. Det finns ingen direkt efterfrågan från nätföretagen, 
som är den part som ansöker, och Svenska kraftnät avvaktar därför ny utlysning.  

5. Statusuppdatering av nätkoder inom ENTSO-E  
Stefan gav en statusuppdatering av arbetet med nätkoderna och arbetet med depar-
tementet. Presentationen bifogas protokollet. 

Departementet har ännu inte satt ner foten i frågan om vem som ska vara system-
ansvarig myndighet och ha föreskriftsrätten i framtiden. Oklarheten försvårar arbe-
tet med implementeringarna av nätkoderna. Tidplanen för en färdig implemente-
ring den 17 maj 2018 framstår just nu som en stor utmaning.  

De tre anslutningskoderna trädde i kraft 2016. Stefan ingår i en grupp som sam-
ordnar åtta artiklar inom den Nordiska synkrona arean. 

Inom driftkoderna trädde System Operation i kraft den 14 september. Nätkoden 
Emergency and Restoration har röstats igenom av medlemsstaterna och väntar på 
godkännande.  

För marknadskoderna har två av tre trätt i kraft. Electricity balancing väntas träda i 
kraft innan årsskiftet.  

6. Aktuella utredningar och projekt  
Utredningar i tidigt stadium 

• Det är fortsatt kö för nya anslutningsärenden och hårt tryck på enheten 
Nätutveckling. Man har minskat kön något genom att paketera flera an-
slutningar till gemensamma nätutredningar.  
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• I höst startar en stor systemstudie kring Mälardalen-området där Västerås 
och Lindbacka ingår, och detta koordineras med utredningar i Stockholm, 
Uppsala och Nord/Syd-ledning. Den drivande faktorn är anslutning av 
större industrier, vindkraft och befolkningstillväxten i området.   

• I området kring Midskog har det inkommit förfrågningar om ökad inmat-
ning och uttag, samtidigt som förnyelse av utrustning måste ske. På sikt 
kan det också bli aktuellt med mer kapacitet mot Norge. Man tittar även på 
möjligheten att uppgradera 220-ledningar till 400 kV. 

• Det är fortsatt tryck på ökad kapacitet i storstadregionerna. Detta är en stor 
utmaning eftersom det i många fall kommer att kräva nätförstärkningar 
med långa ledtider. Regionnätsägarna bör överväga alternativa lösningar 
där regionnät kan teckna avtal med producenter eller fundera på lösningar 
för bortkoppling av förbrukning. 
Johan P flaggade för problem med kapacitet kring Malmö och att kommu-
nerna kommer att trycka på för mer kapacitet. 
Lennart nämnde att man lyfte kapacitetsfrågan i Almedalen i somras och 
undrade om detta lett till något resultat. Elisabet svarade att Svenska 
kraftnät har informerat departementet och söker en dialog med Länsstyrel-
sen i Stockholm. 

Beslutade investeringar 
Nästa styrelsemöte på Svenska kraftnät sker 28 september, varför inga nya ärenden 
fanns att rapportera. 

Kort om pågående projekt 

Inget att rapportera. 

7. Nätmodelldatabas 
Svenska kraftnäts projekt Nätmodelldatabas presenterades av Michael (projektä-
gare) och Johan C (projektledare). Presentationen bifogas protokollet. 

Nätmodelldatabasen ska samla all aggregerad nätdata i en verksgemensam databas 
på Svenska kraftnät.  Idag finns det flera olika nätmodeller för drift och planering 
vilket innebär stora utmaningar i förvaltningen av data och risk för felaktigheter. 
En central nätmodelldatabas ska öka effektiviteten och ge konsistenta resultat för 
investeringsprojekt och korrekta driftgränser. En annan stor drivkraft är kraven på 
nätmodell som ställs i nätkoderna och krav på datautbyte mellan länderna i 
Europa. Datautbytet ska ske på CGMES/CIM-format vilket innebär en omställning 
då Svenska kraftnät till stor del använt andra proprietära format för sina analys-
verktyg.  

Projektet ska ej innefatta integrationer och ny funktionalitet i angränsande källda-
tasystem (t.ex. generatorregistret och anläggningssystemet IFS) eftersom detta har 
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bedömts som ett för omfattande arbete med höga risker. En annan avgränsning är 
att migrering av data till det nya systemet kommer i ett första skede endast omfatta 
plusföljdsdata för att i nästa steg även inkludera minus- och nollföljdsdata och 
dynamiska data.  

Den nya nätmodelldatabasen kommer att ställa nya krav på nätägarna i framtiden 
vad det gäller utbyte av data. Hur dessa krav kommer att se ut är ännu okänt i 
denna fas i projektet. Klart är dock att uppdatering av nätdata inom ramen för 
samarbetet i Nätdatabanken (NDB) kommer att ske via CIM-formatet i framtiden. I 
en övergångsperiod kommer man att kunna använda PSS/E-format för nätuppda-
teringar och utbyte av investeringsprojekt.  

I och med nätdatabasen kommer Svenska kraftnät att upprätta ett register för 
unika identifierare (mRID) av alla kraftsystemkomponenter i nätmodellen för Sve-
rige. Detta är en viktig beståndsdel för att utbytet av nätdata ska fungera utan kon-
flikter i modellen. När nätägare går över till CIM-formatet måste en överenskom-
melse ske med Svenska kraftnät så att konsistenta mRID genereras. Svenska kraft-
nät har redan idag genererat mRID för ett stort antal komponenter i regionnäten 
eftersom man infört CIM-formatet i EMS systemet (estimatorn). 

I projektet pågår just nu arbete med kravspecifikation och kontraktsskrivning med 
leverantör planeras till april 2018. Därefter startar en implementerings- och migre-
ringsprocess vars tidsplan inte är publik i dagsläget. 

8. Cigré 
Lennart och Per N rapporterade från arbetet inom Cigré och den senaste konferen-
sen i Dublin i början av sommaren. 

Det finns ett antal nya arbetsgrupper inom Cigré men tyvärr verkar det som att få 
vill eller kan deltaga i internationellt samarbete.  

Ett intryck från konferensen i Dublin var att man i många länder allt mer gör en 
samhällsekonomisk bedömning som beslutstöd för kablifiering, medveten om att 
det är slutkunderna som alltid får betala. I t.ex. Danmark har man enligt Per N 
släppt kravet på kablifiering av äldre 130 kV-ledningar, men att nya sträckningar 
förläggs som kabel. För 400 kV är luftledningar huvudalternativet, men man jobbar 
mycket på att göra de mer estetiskt tilltalande. I England har regulatorn meddelat 
National Grid ett belopp som ansetts rimligt att satsa på att få bort de ledningar 
som anses mest störande – och det kan sluta i en lågbyggd ledning. Dynamic line 
rating var också ett hett samtalsämne. 

Per N gav en introduktion till sin artikel ”Management of network losses” i Cigré 
tidsskrift Electras augusti-nummer. Budskapet från artikeln är att nätförluster inte 
alltid är det värsta som finns utan att det gäller att optimera förlusterna givet förut-
sättningarna i systemet och att man måste se helheten. Jakten på minskade nätför-
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luster måsta vägas mot t.ex. ökade CO2-utsläpp från produktionen. Modern förny-
bar storskalig produktion ger för det mesta ökande förluster i jämförelse med lokal 
värmekraft.  

9. Övriga frågor 

Solstormar 
Stefan informerade om den solstorm som var aktiv dagarna före mötet i Plane-
ringsrådet. Transformatorn T1 i Bandsjö i Sundsvall hade löst fredagen 8 septem-
ber 02:29 och detta var troligen på grund av solstormen. Johan P meddelade att så 
troligen var fallet men att man ännu inte hade mer information. Det blev inget av-
brott i elleverensen eftersom det är ett maskat nät kring Sundsvall.   

Svenska kraftnät abonnerar på prognoser för solstormar och man kommer att 
meddela nätägarna vid extrema händelser. Utmaningen är att det utifrån progno-
serna är svårt att avgöra inverkan på kraftsystemet och man vill inte heller varna i 
onödan. 

Reaktorer 
Spänningsproblematiken i framförallt Stockholm förra sommaren föranledde en 
kraftsamling av installation av nya reaktorer för nätägarna (se möte 3/2016).  

Per N meddelade att Vattenfall nu har installerat reaktorer i Bredåker (2x40 Mvar), 
Danderyd (40 Mvar) och Ekbacken (40 Mvar).  

Per B meddelade att Ellevio har installerat reaktorer enligt prognos, dvs i Bredäng 
(150 Mvar).  

Svenska kraftnät tackar nätföretagen för engagemanget i frågan.  

Systemutvecklingsplanen (SUP) 
Lars frågade Niclas vad man kan förvänta sig av SUPen som presenteras i slutet av 
året. 

Niclas gav en kort presentation av statusen för arbetet med SUPen, samt den nya 
balanseringsmodellen som man utarbetar inom samarbetet med Statnett.  

10. Frågor att diskutera på nästa möte 
Förslag på frågor att diskuteras på nästa möte mailas till Johan Setréus. 

• Per B ville att frågan om intervallet för reaktivt nollutbyte (±5 Mvar) togs 
upp eftersom det har visat sig svårt att efterfölja rent tekniskt om man har 
ett uttag på flera hundra MW i en punkt. Eventuellt skulle det vara bättre 
med en viss procent på uttaget istället. 
Per N såg gärna att det skedde en diskussion tekniker emellan för att disku-
tera frågan. Risken är annars att man måste installera en SVC i varje an-
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läggning för att uppfylla kravet.  
Stefan uppmanade nätägarna att komma med ett förslag på lösning på 
nästa möte i Planeringsrådet.  

• Status Systemutvecklingsplanen.  

11. Kommande möten 
Möte 4/2017: 6 december 

Samtliga möten hålls på Sturegatan 1 i Sundbyberg, klockan 10:00-15:30 om inget 
annat meddelas.  
 

Justeras Vid protokollet 

Elisabet Norgren Johan Setréus 
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