
1

- hur hänger det ihop?

Ångturbiner 2019

Maja Lundbäck

Förändringsledare för systemansvaret

Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet



Systemansvaret – hur samverka kraftsystemet driftsäkert?

1. Balansera produktion och förbrukning

2. Uppätthålla spänningen i systemet

3. Styra effekt och energiflöden 

4. Stabilisera systemet avseende maskinpendlingar

5. Återställa systemet efter sammanbrott

Systemdriften ska göras så

kostnadseffektivt som möjligt! 

6. Reglera och anpassa systemet

Leveranssäkerhet

Tillräcklighet Driftsäkerhet

Nätkapacitet

Produktions-
kapacitet

Observer
barhet/ 

transpare
ns

Elektriska 
driftgrän-

ser
Robusthet



F1 F2 F3

O3

R3 R4

Max: 7600 MW
Överföring: 5555 MW

Max: 5500 MW
Överföring: 3643 MW

1300 MW

F2: 1120 MW
F3: 1167 MW

1400 MW

R3: 1065 MW
R4: 1106 MW
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F1 F2 F3

O3

R3 R4

Max: 7600 MW
Överföring: 6150 MW
Överföring: 5555 MW

Max: 5500 MW
Överföring: 3650 MW

1600 MW
1300 MW

F2: 1120 MW
F3: 1167 MW

1300 MW ?

R3: 1065 MW
R4: 1106 MW

Max: 3860 MW
Överföring:3650  MW

1400 MW
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Systemdrifttillstånd: Skärpt drift 9/5 2018

2019-03-26

Över 50,1 Hz i mer än 15 min = 
skärpt drift

Exempel 9/5:
Total tid i skärptdrift ca: 23.45-

01.00 
Svk ska ta tillbaka systemet till 

normaldrift!



The new normal – minskade marginaler i kraftsystemet

> Systemutmaningarna gör att Svenska kraftnäts roll 

som systemansvarig blir mer aktiv för att hålla 

kraftsystemets driftsäkerhet – marginalerna 

minskar vilket påverkar tillräckligheten

> Kraftsystemet är komplext och under ständig förändring – nya 

”verktyg” behöver anskaffas

ElmarknadElmarknadElmarknad

Nya systemegenskaper behöver hanteras:
- Lätt system - svängmassa
- Väderberoende produktion -

balanshållning

Frekvens Spänning Effekt 

Systemutmaningarna påverkar:



Systemdrifttillstånd – metod för en tillräckligt driftsäker samverkan

Normaldrift

System-
parametrar bra

Reserver finns, 
klarar N-1

Skärpt drift

System-
parametrar bra 

Reserver 
begränsade, något 

fel klaras inte

Nöddrift

Någon system-
parameter utanför 

gräns

Aktiverat 
systemskyddsplan 

plan
Verktyg nere

Nätsammanbrott

Minst 50% av 
förbrukning 
frånkopplad

Spännings-löst i 3 
min

Återuppbyggnad

Har varit i 
nätsammanbrott

Aktiverat 
återuppbyggnads-

plan



Hur anskaffar Svk flexibilitet? – Anslutningskrav

> Svenska kraftnät tar fram anslutningskrav tillsammans 

med övriga TSOer i Europa

> I kraven framgår de förmågor som krävs för en driftsäker samverkan

> Svenska kraftnät ska använda förmågor och hålla 

kraftsystemet inom normaldrift

> Utformningen av stödtjänster, avhjälpande åtgärder och 

systemskyddsåtgärder behöver baseras på anslutningskraven

> Anslutningskraven omfattar alla förmågor i samtliga 

systemdrifttillstånd!

Normaldrift

System-
parametrar bra

Reserver finns, 
klarar N-1

Skärpt drift

System-
parametrar bra 

Reserver 
begränsade, något 

fel klaras inte

Nöddrift

Någon system-
parameter utanför 

gräns

Aktiverat 
systemskyddsplan 

plan
Verktyg nere

Nätsammanbrott

Minst 50% av 
förbrukning 
frånkopplad

Spännings-löst i 3 
min

Återuppbyggnad

Har varit i 
nätsammanbrott

Aktiverat 
återuppbyggnads-

plan



Hur anskaffar Svk flexibilitet? – Anslutningskrav

> Krav på förmågor driver kostnader för konstruktion och drift av en 

kraftproduktionsanläggning

> Men de är avgörande för att hålla kraftsystemet inom tekniska driftgränsernaRfG syftar till att 

göra detta teknikneutralt och icke-diskriminerande

> Förmågorna som kravställs i RfG och i den nationella kravbilden kan 

utifrån systemdriften förenklat delas upp inom följande elektriska storheter: 

> frekvens, 

> spänning, 

> dämpning och 

> effekt 

> Återuppbyggnadsförmågor som husturbindrift, förmåga till ö-drift etc. 

Stödtjänster

Avhjälpande 
åtgärder -
förebyggande

Avhjälpande 
åtgärder -
korrigerande

Systemskyddåtgärder
”De gyllene stegen för en TSO”



En driftsäker samverkan – frekvens

50
49,9

49,75

49,5

50,1

50,25

50,5

f (Hz)

Tid
5 min 15 min

normal

alert

emergency

49,0

51,0

60 s

60 s

48,8

51,2

“Tools” :
1) Normal state – ancillary services

FFR, FCR and FRR market based 
ancillary serveries

1) Alert state – remedial actions
same abilities as normal state, but 
different response and 
activation req.

3) Emergency state – system defence 
LFSM-O and LFSM-U 
LFDD (AFK)

Criteria for changing system states:

Observ-
ability

Electrical 
units

Robust-
ness



Verktyg: Stödtjänster och avhjälpande åtgärder –
marknadsbaserat och ej marknadsbaserat?

Marknadsbaserade
stödtjänster med 
marknadsplats

Avhjälpande åtgärder 
upphandlad med 

konkurrens

1) Avhjälpande åtgärder 
utan konkurrens

2) Oplanerad bordring
(beordring)

Avhjälpande åtgärder 
utan konkurrens och utan 

ersättning – kravställd 
förmåga

• Budgivning - konkurrens
• Marknadsplats
• Frivilligt deltagande

• Beordring – tvingande
• Ingen konkurrens
• Ej frivilligt för en SGU 
• Hänsynsförfarande mot SGU
• Öppenhet och transparens
• Kostnadsbaserad prissättning

Marknadsbaserade 
åtgärder

Ej Marknadsbaserade åtgärder
men med ersättning

Ej Marknadsbaserade åtgärder
utan ersättning



Regelgivning – avgörande för att implementera nödvändiga förändringar

Direktive
2009/72/EG 

common rules 

Regulations 
714/2009     

”Connection”
3 st

RfG

National 
regulations

HVDC

National 
regulations

DCC

National 
regulations

”Operations” 
3 st

SO ER RiP

”Market”
3 st

EB CACM FCA

Electricity
act

Regulations Transparency REMIT

Article: 2, 12, Chapter 8 

Article: 2, 
4, 11, 13-
16, 30-43

SO: 2, 18-
39, 54,55, 
108,109 

ER: all 
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> Svenska kraftnät behöver som kravställare 

se över anslutningsprocessen och lyfta 

systemfrågorna 

> Systemdrifttillstånden är den metod som 

”binder ihop” hur förmågorna används i 

systemdriften

> Systemdrifttillstånd: Arbete pågår och extern 

involvering planeras till hösten 2019

> Ökat fokus på kraftsystemets förmågor är 

avgörande för att hantera 

systemutmaningarna 

> Svenska kraftnät behöver anskaffa verktyg 

för flexibilitet

Anslutningskrav – en grundsten i dimensionering och 
konstruktion av kraftsystemet
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Vad betyder utvecklingen i kraftsystemet?

- en reflektion om vad som komma skall



Driftsäkerhet, energy only och flexibilitet - framtidsspaning
> Med dagens incitament/utveckling kommer Svk att få 

anskaffa fler och fler verktyg för att upprätthålla 

driftsäkerheten

> Kostnaderna för verktygen går via systemet- balans och tariff

> Svk kommer behöva ”möblera om” i systemet på ett mer 

omfattande sätt än tidigare. 

> Sannolikheten att kraftsystemet lämnar normaldrift ökar med 

mindre marginaler

> Minskad leveranssäkerhet gör att behovet av strategiska 

reserver ökar för att hålla kraftsystemet driftsäkert 

Vilka incitament ges för att bibehålla ett 

kostnadseffektiv och driftsäkert system?

ElmarknadElmarknadElmarknadElmarkn
ad



Strategisk regelgivning – är befintliga incitament tillräckliga?

Direktive
2009/72/EG 

common rules 

Regulations 
714/2009     

”Connection”
3 st

RfG

National 
regulations

HVDC

National 
regulations

DCC

National 
regulations

”Operations” 
3 st

SO ER RiP

”Market”
3 st

EB CACM FCA

Electricity
act

Regulations Transparency REMIT
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> Svk bedömer att en utredning om ett bredare 

leveranssäkerhetsmål bör genomföras.

> Med fokus på effektiv systemkonstruktion och drift

> Historiska leveranssäkerhetsmål gav bl.a

incitament till:

> Att konstruera robusta och driftsäkra anläggningar med hög 

tillförlitlighet 

> Tekniska samordningsvinster vid konstruktion av systemet

> Regelgivning och tillämpning som ger 

incitament att investera i kraftproduktion för 

att producera el

> Strategiskt regelgivning för systemkonstruktion 

> Jämnare fördelning av ansvar genom hela kraftsystemet 

så att huvudmålet med att investera i kraftsystemet är för 

att producera eller förbruka el. 

> Tillräckligheten och driftsäkerhetsansvaret behöver 

harmoniseras och samordnas – ”jämvikt i den röda pilen”

Vilket kraftsystem ska vi ha i framtiden? – mål för leveranssäkerhet
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”To lead change – you need to be the change”

Stort tack för er uppmärksamhet! 

Maja.Lundback@svk.se

> Strategiskt systemansvar: Systemdrifttillstånd och roller och ansvar –

pågående arbeten för att hantera systemutmaningar och öka

flexibiliteten. 

> Kärnkraftsrapport: https://www.svk.se/siteassets/om-

oss/rapporter/2019/karnkraftens-roll-i-kraftsystemet_2019_02_15.pdf  

> Kärnkraftsseminarium om flexibilitet – 2 april, Solna

> http://www.energiforsk.se/konferenser/kommande/grid-interference-on-nuclear-power-

plant-operations-2019/

> Extern samverkan hösten 2019 www.svk.se/systemdrifttillstand

Leveranssäkerhet

Tillräcklighet Driftsäkerhet

Nätkapacitet

Produktions-
kapacitet

Obser
verbar

het

Elektris
ka drift
gränser

Robus
thet
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