
UPTEC STS14 025

Examensarbete 30 hp
Augusti 2014

Möjligheter och hinder för aggregerad 
förbrukningsflexibilitet som en 
produkt på reglerkraftmarknaden 

Maria Eriksson
Josefin Sandwall



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Aggregated demand response as a product on the
regulation power market                                                 
- opportunities and challenges
Maria Eriksson and Josefin Sandwall

Electricity production from renewable energy resources such as wind energy and
photovoltaics is variable. Integration of these intermittent resources into the
electricity system leads to new challenges in how to manage imbalance between
supply and demand on the grid. 

One way to meet these challenges is to develop so-called smart grid solutions. One
idea, called demand response, is to adjust the amount or timing of energy
consumption, e.g. by control of household appliances, to provide flexibility that could
be used to balance the grid. In aggregate, when applied to many units across the
system, large volumes of energy could be made available when needed and this grid
flexibility can be used as a product on the electricity regulation market. 

Despite the potential benefits, the number of demand response bids is currently low.
The aim of this thesis is to identify barriers in the Swedish regulation market, and to
give Sweden's transmission system operator, Svenska kraftnät, recommendations on
how to facilitate implementations of the technique. This has been done through
literature studies and a wide range of interviews with people within the electricity
market sector. 

The results indicate that a combination of several elements in the complex energy
system impede the introduction of demand response. The main issues are related to
market regulations and profitability difficulties. The authors recommend that Svenska
kraftnät lowers the minimum bid size in all of the Swedish bidding areas, and adjusts
the balance responsibility agreement and the system of balancing settlement.
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Populärvetenskaplig sammanfattning  
Energipolitiska mål, utbyggnad av intermittenta kraftkällor, föråldrade 
produktionsanläggningar och en harmonisering av de nordiska och europeiska 
elmarknaderna är alla exempel på faktorer som förändrar förutsättningarna för arbetet 
med att upprätthålla ett stabilt elsystem. För att hantera de utmaningar som detta 
innebär krävs nya lösningar för att säkerställa en säker elförsörjning. En del i detta 
tros vara intelligenta IT-lösningar som kan bidra till ett smartare elnät. Ett exempel på 
hur detta kan användas är så kallad förbrukningsflexibilitet, vilket innebär att 
elanvändning i apparater styrs och förflyttas i tiden. Genom att styra ett större antal 
små apparater och slå samman energin som förflyttas, kan större volymer uppnås. 
Detta kallas aggregerad förbrukningsflexibilitet. 
 
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med ansvaret att driva och förvalta det 
svenska stamnätet för el. Svenska kraftnät har också uppdraget att säkerställa en 
robust elförsörjning i Sverige. För att klara detta ansvar hanterar Svenska kraftnät 
reserver som kan aktiveras vid tillfällen då produktion och efterfrågan av el inte möts 
eller vid tillfälliga avbrott. För att hantera de obalanser som då kan uppstå i elsystemet 
tillhandahåller Svenska kraftnät bland annat en reglerkraftmarknad, som är en frivillig 
nordisk handelsplats för reglerkraft. I takt med förändringarna i elsystemet, förändras 
också förutsättningarna för Svenska kraftnäts arbete med att balansera nätet. Ett 
exempel på detta är behovet av att få in mer bud på reglerkraftmarknaden.  
 
Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svenska kraftnät under våren 
2014. Arbetet syftar till att undersöka möjligheter och hinder med att använda 
aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden. För att 
besvara detta syfte har en intervjustudie genomförts, där respondenter från olika delar 
av elmarknaden framfört sina åsikter kring huruvida aggregerad 
förbrukningsflexibilitet kan bli en del av reglerkraftmarknaden och vilka barriärer 
som finns för detta idag. 
 
Resultatet av studien visar att det finns en hög grad av komplexitet i elsystemet och 
det är många faktorer som påverkar möjligheten att införa aggregerad 
förbrukningsflexibilitet på reglerkraftmarknaden. De barriärer som identifierats 
handlar främst om befintliga avtal och arbetssätt, otydlig rollfördelning och 
svårigheter i att skapa lönsamhet. Studien lägger fram ett antal rekommendationer för 
att underlätta för en ny typ av produkt på reglerkraftmarknaden. Dessa är; en sänkning 
av minsta budvolym på reglerkraftmarknaden till 5 MW i samtliga elområden, en 
anpassning av balansavräkningssystemet till aggregerade bud, ett agilt arbetssätt i IT-
utvecklingen samt att Svenska kraftnät bör driva och delta i fler forskningsprojekt. 
Vidare föreslås en djupare utredning av roll- och ansvarsfördelning för aggregator och 
balansansvarig, samt av möjligheten att öka incitamenten för dessa att vara i balans. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete om 30 högskolepoäng, och den 
avslutande delen av civilingenjörsutbildningen System i Teknik och Samhälle vid 
Uppsala universitet. Arbetet har utförts i samarbete med affärsverket Svenska kraftnät 
på enheten Balanstjänst.  
 
Vi vill tacka vår handledare Karin Eketorp på Svenska kraftnät, för stöd och 
vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka vår ämnesgranskare Cajsa 
Bartusch på Uppsala universitet för värdefulla kommentarer och synpunkter. Ett stort 
tack till alla intervjupersoner som har ställt upp med tid och engagemang, och gjort 
denna studie möjlig. Ett speciellt tack går till Energinet.dk och DONG Energy i 
Danmark för varmt omhändertagande. Avslutningsvis vill vi tacka medarbetare på 
Svenska kraftnät som stöttat, svarat på frågor och bidragit till en trevlig arbetsmiljö. 
 
Maria Eriksson  
Josefin Sandwall  
 
Uppsala, augusti 2014 
 
 
   



Ordlista 
 
Aggregering 
En samling av eller hopslagning av enheter och kategorier som tillsammans formerar 
en total mängd. 
Bilaterala avtal 
Avtal mellan två parter där de båda ingående parterna har ömsesidiga förpliktelser 
gentemot varandra. 
Drifttimme 
Den timme när produktion och förbrukning sker och då åtgärder måste vidtas i realtid 
för att hålla balansen. 
Effektreserv  
Reglerbar kapacitet i produktion eller förbrukning som Svenska kraftnät upphandlar 
årligen för vinterperioden 16 november till 15 mars. Enligt Lagen om effektreserv, 
ska Svenska kraftnät tillhandahålla en effektreserv för att kunna hantera eventuell 
effektbrist i landet under vinterperioden.  
Elområde  
Avgränsade områden på elmarknaden som kan få individuella spotpriser om 
överföringsförmågan mellan två eller flera områden är otillräcklig. 
Intermittent produktion  
Produktion där energi-/bränsletillförseln beror av naturliga krafter och producerad el 
följaktligen varierar med dessa, till exempel sol- och vindkraft.   
Kapacitetsmarknad 
Marknaden för el kan kompletteras med att betala för att kapacitet hålls tillgänglig för 
situationer med exempelvis litet eller ingen vind- eller solelsproduktion. Kan även 
kallas effektmarknad. 
Primärreglering  
Kontinuerlig finjustering av den fysiska balansen i det svenska kraftsystemet genom 
automatisk upp- eller nedreglering. 
Reglerkraft  
Effekt som handlas av Svenska kraftnät under drifttimmen för att balansera 
kraftsystemet. Energin säljs till aktör/balansansvarig som genererat obalansen. 
Reglerobjekt 
Ett eller flera produktionsaggregat eller förbrukningsobjekt inom ett snittområde som 
godkänts av Svenska kraftnät för möjlig aktivering som avropad reglerkraft.  
Reglerresurs 
Produktions- eller förbrukningsresurs, vars produktion/förbrukning vid behov kan 
justeras, i syfte att balansera produktion och förbrukning i driftskedet.  
Reserv 
En samling reglerresurser med likvärdiga och definierade prestandaegenskaper. 
Exempel på sådana egenskaper är starttid, uthållighet, utregleringstid etc.  
Sekundärreglering  
Samlingsnamn för manuell upp-och nedreglering som utförs av Svenska kraftnät. 
Spotpris  
Aktuellt pris för timhandel på Elspot, elbörsens ”Day ahead marknad” 
Synkrona systemet 
Ett område med samma frekvens för växelströmsförbindelser i transmissionssystemet. 
Sverige tillhör det sammanhängande nordiska synkronområdet där Norge, Sverige, 
Finland och Sjælland ingår. 



TSO (Transmission system operator) 
Benämning på organisation med ett övergripande ansvar för att det sammankopplade 
kraftsystemet, så kallat systemansvar. 
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1. Inledning 
Det svenska elsystemet står inför stora utmaningar. Sveriges miljömål är ambitiösa och 
en stor utbyggnad av förnybara kraftkällor väntas under kommande år. Vidare sker just 
nu en harmonisering av den europeiska elmarknaden, elnätet byggs ut och handel med 
el mellan länder ökar successivt. Förnybara kraftkällor såsom sol- och vindkraft är 
intermittenta, vilket innebär att produktionen fluktuerar och är beroende av yttre 
faktorer. Dessutom är intermittenta kraftkällor i dagsläget svåra att prognostisera och 
varken lagrings- eller reglerbara, vilket gör det allt svårare att upprätthålla balans på 
elnätet (Svensk Energi, 2014a).  
 
För att elsystemet ska vara i balans krävs att lika mycket el som produceras och 
levereras till nätet, samtidigt konsumeras. I Sverige är elsystemet dimensionerat för 
frekvensen 50 Hz och avviker frekvensen från intervallet 49,9-50,1 är systemet i 
obalans. De kommande förändringarna i elsystemet leder till att vi i framtiden kommer 
att se ett ökat behov av reglerbar kraft för att kunna hantera de obalanser som uppstår. 
Affärsverket Svenska kraftnät äger det svenska stamnätet och har som uppdrag att 
säkerställa en robust elförsörjning i Sverige. Svenska kraftnät ansvarar för drift och 
planering av stamnätet och att elnätets fysiska balans upprätthålls genom att handla 
med, och hantera, regler- och reservkraft (Svenska kraftnät, 2011a).  
 
Historiskt sett har stora produktionsanläggningar använts för att balansera elnätet, och 
produktionen av el har anpassats efter konsumenternas efterfrågan. De reglerresurser 
som Svenska kraftnät idag hanterar består främst utav energi från vattenkraftproduktion 
och gasturbiner (Svensk Energi, 2014c). Med hjälp av intelligenta IT-lösningar är målet 
att nu skapa ett smartare elnät. En förhoppning med smarta elnät är att förändra 
förhållandet mellan produktion och konsumtion, så att elförbrukningen i större 
utsträckning anpassas utefter produktionens variationer. En sådan lösning kallas 
demand response eller förbrukningsflexibilitet. Det finns flera sätt att utnyttja denna 
förbrukningsflexibilitet, och en möjlighet är att använda den som reglerresurs för att 
hantera obalanser på elnätet. På så sätt kan mer reglerkraft skapas samtidigt som 
behovet av att förnya eller bygga ut traditionella produktionsanläggningar kan minska 
(Helbrink et.al., 2013).  
  
En typ av marknadslösning för förbrukningsflexibilitet är så kallad aggregerad 
förbrukningsflexibilitet, vilket innebär att elförbrukningen hos ett flertal mindre enheter 
styrs av en aktör utifrån, och effekten slås ihop till en större volym. Volymen kan bilda 
en produkt som sedan erbjuds som reglerkraft till marknaden. De enheter som 
aggregeras kan bestå av mindre industrianläggningar eller hushållsapparater såsom 
värmepumpar eller kylskåp (Xu et.al., 2008). Svenska kraftnät ser en potential i att 
denna typ av aggregerad förbrukningsflexibilitet deltar som produkt på 
reglerkraftmarknaden. För att detta skall realiseras krävs dock en undersökning av hur 
denna produkt ska hanteras, samt vilka avtal och regler som bör ses över för att kunna ta 
till vara på potentialen på bästa sätt.  
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1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utreda möjligheter och hinder för aggregerad 
förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden. 

1.1.1 Frågeställningar 
För att uppfylla syftet kommer följande frågor att besvaras: 
 

• Hur ser olika aktörer på potentialen för aggregerad förbrukningsflexibilitet på 
elmarknaden? 

• Vilka nuvarande och kommande marknadsregler och tekniska krav påverkar 
möjligheterna för aggregerad förbrukningsflexibilitet? 

• Hur bör Svenska kraftnäts arbete med drift och balans anpassas för att kunna 
hantera bud bestående av aggregerad förbrukningsflexibilitet? 

1.1.2 Mål 
Målet med rapporten är att formulera en rekommendation av vilka förändringar som 
Svenska kraftnät bör överväga för att kunna underlätta för, och ta hand om, bud 
bestående av aggregerad förbrukningsflexibilitet på reglerkraftmarknaden. För att nå 
detta mål krävs en undersökning av reglerkraftmarknadens utformning, avtal och 
aktörer samt en omvärldsstudie av inblandade aktörer och tekniska lösningar.  

1.2 Avgränsningar 
Denna studie är av kvalitativ karaktär och fokus ligger främst på aktörers åsikter och 
tankar snarare än tekniska och ekonomiska beräkningar.  
 
Vidare avgränsas studien till direktstyrd förbrukningsflexibilitet, det vill säga den typ av 
förbrukningsflexibilitet där en extern aktör styr de enheter som aggregeras.  
 
En ytterligare avgränsning är tekniska begränsningar i det befintliga elnätet och som på 
så sätt kan vara ett hinder för att införa både småskalig produktion och 
förbrukningsflexibilitet i systemet.  Hur införande av dessa tekniker påverkar 
belastningen på region- och lokalnät kommer inte att diskuteras djupare i denna rapport.                    

1.3 Disposition 
Rapporten inleds med en beskrivning av den svenska elmarknaden där aktörer, handel 
och Svenska kraftnäts roll presenteras. Vidare ges en definition av smarta elnät och 
förbrukningsflexibilitet samt olika användningsområden och fördelar som kan finnas 
med aggregerad förbrukningsflexibilitet. 
 
Denna bakgrund efterföljs av studiens teoretiska referensram som utgår från en teori om 
stora tekniska system och komplexiteten i dessa. Vidare presenteras tidigare forskning 
om utmaningarna med förbrukningsflexibilitet. I avsnittet forskningsmetod beskrivs och 
motiveras metodvalet för informationsinsamling och arbetsgång.   
 
Efter forskningsmetoden ges en kartläggning av hur Svenska kraftnät arbetar med drift 
och balanshållning samt en beskrivning av de krav och avtal för reglerkraftmarknaden 
som finns idag. Därefter följer ett kapitel som berör kommande förändringar som kan 
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påverka reglerkraftmarknaden. Efter detta avsnitt ges sedan en omvärldsanalys, där 
externa aktörer med koppling till studiens syfte beskrivs. Det empiriska avsnittet 
avslutas med resultat från intervjustudien.  
 
I rapportens diskussionsavsnitt dras kopplingar till det teoretiska avsnittet och studiens 
resultat analyseras med hjälp av teorin. Vidare presenteras en Gap-analys där 
rekommendationer till Svenska kraftnät framförs och diskuteras. I slutsatsen 
sammanfattas studiens resultat och förslag på vidare utredningar ges.  

2. Det svenska elsystemet  
I följande sektion ges en bakgrund till det svenska kraftsystemet. De olika aktörerna och 
deras funktion beskrivs närmare för att ge den grundförståelse som krävs för att 
tillgodogöra sig detta examensarbete. 

2.1 Elproduktion 
Elproduktionen i Sverige domineras idag av främst två kraftslag; kärnkraft och 
vattenkraft. Tillsammans motsvarar dessa över 80 procent av den årliga produktionen av 
el.  Den totala elproduktionen i Sverige under 2013 uppgick till 149 TWh. Vindkraften 
stod för sju procent av den totala mängden producerad el, vilket var en ökning med 38 
procent jämfört med 2012 (Energimyndigheten, 2014). Figur 1 nedan visar elproduktion 
med fördelning per energislag i Sverige år 2013. 
 

 

Figur 1: Elproduktion i Sverige under 2013 (Egen figur baserad på Energimyndigheten 
2014) 

I och med att intermittenta och väderberoende kraftkällor såsom vindkraft ökar, ökar 
även beroendet av reglerförmåga i systemet för att kunna möta efterfrågan på el (Svensk 
Energi, 2014a). Sverige exporterar och importerar även el, främst till och från de 
nordiska länderna. Under 2013 exporterade Sverige mer än vanligt och nettoexporten av 
el uppgick till 10 TWh (Energimyndigheten, 2014). 



 
 
 

7 

2.2 Elanvändning 
Sverige är ett land som har en relativt hög användning av elenergi per capita, vilket 
främst beror på det nordliga geografiska läget med kalla vintrar och att landet har en 
elintensiv basindustri (Svensk Energi, 2014b). Industrisektorn står för cirka en tredjedel 
av landets energianvändning, och sektorns elanvändning uppgick under 2013 till 50,4 
TWh. Inom sektorn för bostäder och service uppgick elanvändningen under året till 71,4 
TWh. Den totala elanvändningen under 2013 i Sverige var 139 TWh. Det är en 
minskning med 2 procent jämfört med året innan då elanvändningen uppgick till 142 
TWh (Energimyndigheten, 2014). 

2.3 Elnätet 
Elnätet består av tre nivåer; stamnät, regionnät samt lokalnät. Stamnätet för elkraft 
omfattar ledningar, stationer och utlandsförbindelser för 400 och 220 kV. Regionnätet 
leder el med spänning 130-40 kV från stamnätet till lokalnätet och i vissa fall direkt till 
stora industrier. På lokalnätet är spänningen lägre än 40 kV(Svenska kraftnät, 2011b). 
 
För att elsystemet skall fungera krävs att det ständigt är balans mellan inmatning och 
uttag (produktion och konsumtion) av el på nätet. Om det blir obalans förändras 
systemets frekvens. Stora avvikelser i frekvensen kan skada systemet och inkopplad 
utrustning (Energimarknadsinspektionen, 2013a). I det nordiska elsystemet skall 
frekvensen hållas inom intervallet 50,00 ±0,10 Hz. 

2.4 Elområden  
Elproduktion och konsumtion är inte jämnt fördelad över Sverige. En stor del av 
kraftproduktionen sker i norr medan den huvudsakliga konsumtionen sker i södra 
Sverige, vilket leder till ett överskott av el i norr. Detta innebär att elen måste 
transporteras längre sträckor i stamnätet. Transporten ger upphov till förluster och 
trånga passager i nätet, så kallade flaskhalsar. År 2011 delades Sverige därför upp i fyra 
elområden utefter var dessa flaskhalsar oftast uppstår, se figur 2. Priset på elen varierar 
mellan de olika områdena och styrs av bland annat överföringskapaciteten och tillgång 
till produktion. Brist på produktion i ett område kan leda till dyrare elpris, vilket gör att 
efterfrågan på utbyggnad av produktion i området ökar (Svenska kraftnät, 2011c). 
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Figur 2: Sveriges elområden (Svenska kraftnät, 2011c) 

2.5 Aktörer  
Det är ett stort antal olika aktörer som agerar på elkraftmarknaden. Dessa presenteras 
närmre i detta kapitel. I figur 3 ges en överblick över det svenska elsystemet och hur de 
olika aktörerna är kopplade till varandra. 

 

Figur 3: Aktörer på elmarknaden och kopplingen mellan dem (Svenska kraftnät, 2011b)  
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2.5.1 Elproducenter 
Elproducenter är de aktörer som producerar el i kraftverk och matar in den på elnätet. 
Producenter säljer sin el via elbörsen eller till ett elhandelsföretag. De kan också välja 
att sälja elen direkt till större elanvändare. Den största andelen el säljs idag till elbörsens 
spotmarknad (Svenska kraftnät, 2011a).  

2.5.2 Elnätsföretag 
Elnätsföretagen tillhandahåller elnätet och ansvarar för att elen transporteras från 
produktionsanläggningen fram till elanvändaren. Stamnätet ägs av Svenska kraftnät som 
även har rollen som systemoperatör. Elen transporteras via stamnätet till regionnäten 
där elnätsföretag transporterar den vidare till lokalnät och ibland direkt till vissa 
industrier. Lokalnätsägare distribuerar elen till elanvändarna inom ett visst område 
(Svensk elmarknadshandbok, 2014). 

2.5.3 Elhandelsföretag 
Elhandelsföretagen köper elen antingen direkt av producenterna, via elbörsen eller från 
ett annat elhandelsföretag, och säljer den sedan vidare till elanvändarna. 
Elhandelsföretagen är själva leverantören av elen och sluter affärsmässiga avtal med 
elkonsumenterna. Elen kan säljas via faktisk förbrukning eller fastkraft, en bestämd 
mängd som inte påverkas av verklig förbrukning. Elhandelsföretagen säljer elen på 
elmarknaden i fri konkurrens med andra företag (Svensk elmarknadshandbok, 2014).  

2.5.4 Elanvändare 
Elanvändare syftar till de konsumenter som är slutförbrukare av elen. Det kan vara både 
privatpersoner och industrier. Elanvändaren måste teckna två avtal för att kunna 
använda elen, dels ett nätavtal med nätägaren för att få ansluta sig till elnätet samt ett 
avtal med ett elhandelsföretag för att köpa själva elen (Svenska kraftnät, 2011b).  

2.5.5 Systemansvarig (TSO – Transmission System Operator) 
Affärsverket Svenska kraftnät har huvuduppgiften att driva och förvalta Sveriges 
stamnät. Svenska kraftnät har också ett systemansvar att övervaka landets elsystem 
(Svenska kraftnät, 2011a). Systemansvaret innebär att Svenska kraftnät på ett 
kostnadseffektivt sätt ska se till att Sveriges elsystem fungerar säkert, samt att 
produktion och import av el motsvarar förbrukning och export (Svenska kraftnät, 
2011b). Vidare baseras Svenska kraftnäts uppdrag på att de ska ansvara för en robust 
elförsörjning, där elen överförs i stamnätet på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt. 
I detta ingår att fel i elnätet ska förebyggas, och att normal drift snabbt kan återfås om 
ett fel inträffar i elsystemet. I verksamhetens uppdrag ingår också att främja en öppen 
marknad för el. Detta avser såväl den svenska, nordiska och den europeiska marknaden 
(Svenska kraftnät, 2011a).  
 
Det ansvar som Svenska kraftnät har för planering av drift av nätet ska ske enligt det så 
kallade (n-1)-kriteriet. Detta kriterium innebär att stamnätet ska klara ett fel på den för 
tillfället största enskilda produktionskomponenten, exempelvis ett kärnkraftsblock, utan 
att elleveranserna påverkas. Enligt kriteriet ska stamnätsdriften vara återställd inom 15 
minuter och då vara förberett på att hantera ett eventuellt nytt fel (Svenska kraftnät, 
2009). 
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2.5.6 Balansansvariga  
Alla elhandelsföretag är enligt lag skyldiga att ansvara för att lika mycket el som 
levereras till nätet, förbrukas av de elanvändare som är företagets kunder. 
Elhandelsföretagen kan välja att själv hantera detta och sluta avtal direkt med Svenska 
kraftnät, eller så kan de köpa balansansvar av ett balansansvarigt företag. De 
balansansvariga företagen har ansvar för att kontinuerligt planera för och skapa balans 
mellan elproduktion och elkonsumtion. Att detta fungerar kontrolleras av Svenska 
kraftnät i den balansavräkning som utförs för landets samtliga balansansvariga företag. 
Balansavräkningen innebär att Svenska kraftnät beräknar kostnaden för 
balanshållningen och fördelar sedan ut denna bland de som orsakat obalansen, detta 
presenteras mer utförligt i kapitel 6. I Sverige finns i dagsläget 32 stycken 
balansansvariga företag (Svenska kraftnät, 2014b). 

2.6 Handel med el 
I följande avsnitt presenteras elhandel och de olika marknadsplatserna för el; Elspot, 
Elbas och reglerkraftmarknaden. Figur 4 beskriver elhandeln i kronologisk ordning på 
den nordiska marknaden.  

 
Figur 4: Elhandel på den nordiska marknaden i kronologisk ordning (Wallén & Walsh, 
2013) 

2.6.1 Nord Pool Spot  
Nord Pool Spot är den nordiska elbörsen.  Ungefär 90 procent av Sveriges producerade 
el säljs på elbörsen. Nord Pool Spot ägs av de nordiska och baltiska systemoperatörerna 
och är en europeisk marknadsplats med 20 anslutna länder (Nord Pool Spot, 2014). Den 
fysiska marknaden består av produkterna Elspot och Elbas vilka presenteras närmare 
nedan. På Nord Pool Spot finns även en finansiell marknad som kallas terminsmarknad 
där aktörer kan säkra elpriset för variationer genom att handla på dygn-, vecko-, block-, 
säsong-, eller årskontrakt. Balansansvariga kan även knyta bilaterala avtal för handel 
(Svensk elmarknadshandbok, 2014).  
 
På Elspot säljs kortsiktiga kontrakt och priset bestäms, baserat på köp- och- säljbud i 
området, ett dygn i förväg för varje timme på dygnet. Spotmarknaden kallas även Day-
ahead-market och cirka 360 aktörer; producenter, balansansvariga, elhandelsföretag och 
stora konsumenter handlar på Elspot. Elspot tillämpar ett så kallat 
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marginalprissättningssystem i och med att det är utbud och efterfrågan som styr 
elmarknaden. Utöver utbud och efterfrågan spelar överföringskapaciteter en viktig roll i 
prissättningen, eftersom det ibland bildas flaskhalsar i stamnätet som kan leda till att 
priset blir olika i de olika elområdena. Elspot stänger kl. 12.00 dagen före leverans och 
ca 40 minuter senare publiceras priserna för nästkommande dags timmar (Andersson, 
2014). 
 
Elbas, eller Intraday market, är en justeringsmarknad där timkontrakt säljs kontinuerligt 
och handel kan ske fram till en timme före leverans. Marknaden finns till för att 
balansansvariga ska kunna korrigera eventuella felprognoser eller plötsliga bortfall och 
på så vis bibehålla balans i elsystemet. Priserna på Elbas rangordnas efter högsta bud 
när det kommer till försäljning och lägsta bud när det kommer till köp. Elbas öppnar kl. 
14.00 dagen före leverans och stänger en timme före drifttimmen (Andersson, 2014). 

2.6.2 Reglerkraftmarknaden 
Efter att handeln på Nord Pool har avslutats kan eventuella obalanser regleras genom 
handel på reglerkraftmarknaden. Denna marknad, som tillhandahålls av Svenska 
kraftnät, är en intra-hour market där de nordiska balansansvariga frivilligt kan lägga 
bud fram till 45 minuter innan drifttimmen. När obalans uppstår avropas buden av 
Svenska kraftnät utifrån en budstege. I budstegen prioriteras buden baserat på om det 
gäller upp- eller nedreglering, samt pris, volym och elområde. Buden kategoriseras som 
olika produkter, där olika bud med samma egenskaper är en typ av produkt. Dessa 
egenskaper är exempelvis typ av kraftslag, tid till full aktivering och varaktighet. Att 
avropa ett bud innebär att Svenska kraftnät ringer till en balansansvarig och begär att de 
aktiverar den volym produktion eller förbrukning som det valda budet består av 
(Andersson, 2014). Ett bud på reglerkraftmarknaden får endast ekonomisk ersättning 
vid aktivering (Svenska kraftnät, 2013). Prissättningen för reglering presenteras närmare 
i avsnitt 6.3. Krav och avtal på reglerkraftmarknaden beskrivs mer utförligt i avsnitt 6.5. 

2.7 Balans i elsystemet 
Sveriges elsystem regleras utifrån frekvensen i nätet som vid balans ligger stabilt nära 
50,00 Hz. Avviker frekvensen från intervallet 49,90-50,10 Hz är systemet i obalans. 
Det övergripande ansvaret för balansregleringen ligger hos Svenska kraftnät i rollen 
som nationell systemansvarig. Att balansen upprätthålls grundar sig dock på ett 
samarbete och arbetsfördelning mellan de olika aktörerna som finns på elmarknaden 
(Svenska kraftnät, 2011b).  
 
Vid planering för varje kommande drifttimme utför de balansansvariga företagen en 
prognos av hur mycket el som deras kunder kommer förbruka. Baserat på detta ansvarar 
de sedan för att denna mängd el tillförs till elsystemet. Detta innebär till exempel att för 
vattenkraften är en planeringen av hur vattenvolymerna i magasinen skall fördelas 
viktig, och för värmekraften innebär det att hänsyn måste tas till hur snabbt det går att 
starta och reglera olika anläggningar. De balansansvariga företagen lämnar 
planeringsinformationen för kommande dygn till Svenska kraftnäts balanstjänst. 
Svenska kraftnät använder detta underlag, tillsammans med egna prognoser, för att 
planera arbetet med balanshållningen (Svenska kraftnät, 2011b). 
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Figur 5: Svenska kraftnät har det övergripande ansvaret för att det är balans i det 
svenska elsystemet. Produktion/import skall motsvara förbrukning/export. Frekvensen 
skall hållas nära 50 Hz (Svenska kraftnät, 2011b) 
 
 
Frekvensen i det synkrona systemet representerar kvalitén på kraftförsörjningen. Under 
de senaste åren har det blivit allt svårare att upprätthålla en god frekvenskvalité i 
Norden och trenden är att det blir sämre för varje år som går, se figur 6 (Bäck, 2014). 
 

 
Figur 6: Frekvenskvalitén i det synkrona systemet 1996-2013 (Bäck, 2014) 
  
Exempel på omständigheter som bidragit till den försämrade kvalitén är det stora 
utbytet av resurser mellan grannländerna, ett ökat antal förbindelser till kontinenten, och 
produktionsförändringar som inte koordineras med förbrukningsförändringar (Bäck, 
2014). 
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Varje drifttimme innehåller osäkerheter på grund av exempelvis prognosfel eller 
oförutsedda händelser. Avvikelser mellan prognoser och verkliga utfall tar ibland ut 
varandra då de sammanfaller i det fysiska systemet, och systemet i sig bidrar med 
balansering genom så kallad svängmassa. Ibland krävs dock kompenserande åtgärder. 
Det är då Svenska kraftnät som ansvarar för den slutgiltiga balanseringen genom att 
hantera reserver och reglertjänster (Svenska kraftnät, 2011b).  

2.7.1 Svängmassa 
Alla roterande maskiner (generatorer och motorer) som är direktanslutna till det 
synkrona systemet bidrar med rotationsenergi eller så kallad svängmassa. Denna energi 
är avgörande för hur snabbt frekvensen förändras och hur djupt den hinner stiga eller 
sjunka vid plötsliga obalanser. Svängmassan kan därför ses som en naturlig 
reglerresurs. Svängmassan i det svenska systemet kommer främst från stora generatorer 
i vattenkraftverken och kärnkraftverken. Moderna vindkraftverk ansluts främst till 
kraftnätet via kraftelektronik vilket innebär att vindkraften inte bidrar med svängmassa i 
någon större utsträckning. Detta är en av utmaningarna när mer vindkraft installeras och 
behovet av reglerresurser ökar (Sämfors, 2014). 

2.7.2 Primärreglering 
För att reglera den fysiska balansen används frekvensen i elsystemet som styrparameter. 
Frekvensen tillåts variera mellan 49,9 – 50,1 Hz, men målsättningen är att hålla den 
nära 50,00 Hz. För att ta hand om mindre frekvensavvikelser finns en primärreglering.  I 
det nordiska kraftsystemet består primärregleringen av två automatiska reserver, 
Frekvensstyrd Normaldriftsreserv (FCR-N) samt Frekvensstyrd Störningsreserv (FCR-
D). FCR-N aktiveras automatiskt då frekvensen avviker från 50,00 Hz och har syftet att 
balansera nätet vid små, snabba och slumpartade förändringar i produktion eller 
konsumtion. FCR-D används vid plötsliga större störningar, exempelvis bortfall av 
produktion och aktiveras automatiskt när frekvensen understiger 49,90 Hz. Denna 
reserv måste återställas efter 15 minuter för att systemet åter ska kunna klara ett (n-1) 
fel (Svenska kraftnät, 2013a). 

2.7.3 Sekundärreglering 
När frekvensen stabiliseras på en nivå som avviker från 50,00 Hz innebär det att det 
finns en obalans i systemet som primärregleringen inte kan avhjälpa. För att åtgärda 
denna obalans finns en sekundärreglering. Sekundärregleringen består av två delar; 
FRR-A och FRR-M. FRR-A är en automatiskt aktiverad reglerresurs som styrs centralt, 
och vars syfte är att återföra frekvensen till 50 Hz. FRR-M består av kommersiella 
reglerkraftbud på reglerkraftmarknaden, samt en snabb aktiv störningsreserv. 
Reglerkraftbuden aktiveras manuellt av balanstjänsten på Svenska kraftnät i prisordning 
och syftet är att frigöra primärregleringen. Den snabba aktiva störningsreserven består 
av gasturbiner som aktiveras manuellt om en störning skulle inträffa (Svenska kraftnät, 
2013d).  

2.7.4 Effektreserv  
Vid extrem elförbrukning, exempelvis under de kalla vintermånaderna finns en 
effektreserv som ska garantera effektbalansen. Svenska kraftnät ansvarar för 
effektreserven och sluter avtal med elproducenter, leverantörer och elanvändare för att 
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säkerställa att effektbrist inte uppstår. Effektreserven består av en kombination av 
produktionskapacitet och förbrukningsreduktion och upphandlas årligen för tiden 16:e 
november - 15:e mars (Svenska kraftnät, 2014a).  
 
En sammanställning av reserverna och kraven på dessa återfinns i appendix A. 

2.7.5 Aktivering vid driftstörning 
I figur 7 nedan illustreras hur de olika reserverna aktiveras vid en driftstörning. 
Inledningsvis aktiveras FCR-D som för tillbaka frekvensen till intervallet 49,9 – 50,1 
Hz. Efter detta tar FCR-N och FRR-A över tills att dessa är utreglerade. Därefter måste 
primärregleringen återställas genom handel på reglerkraftmarknaden där snabb aktiv 
störningsreserv bestående av gasturbiner samt effektreserven (under vintermånaderna) 
finns med som lägst prioriterat bud på budstegen.  Bilden illustrerar även hur stor effekt 
som upphandlas i Sverige för respektive reserv och år (Nilsson, 2013). 
 
 

 
Figur 7: Frekvensens förlopp vid driftstörning (Nilsson, 2013) 
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3. Utveckling av elsystemet 
I detta avsnitt presenteras begreppen smarta elnät och förbrukningsflexibilitet för att få 
en förståelse för motivet bakom att införa denna typ av tekniker. Vidare beskrivs den 
typ av förbrukningsflexibilitet som är central för denna rapport, aggregerad 
förbrukningsflexibilitet, samt en ny aktör på elmarknaden, aggregatorn.  

3.1 Smarta elnät 
Smarta elnät är ett samlingsnamn på IT-baserade lösningar som kan användas för att 
integrera förnybara energikällor i elnätet, och som syftar till att skapa ett fortsatt stabilt 
kraftsystem och en fungerande elmarknad. Det är svårt att ge en exakt definition av 
begreppet, och till exempel har Energimarknadsinspektionen och Svensk Energi olika 
sätt att beskriva vad begreppet innefattar. Gemensamt är dock att smarta elnät kan 
förklaras som de marknadsmässiga och tekniska förändringar som krävs för att nå den 
stabila och fungerande marknaden. I och med de stora omställningar som kommer att 
ske på elnätet i framtiden, måste nätet bli mer flexibelt för att kunna hantera dessa 
(Svensk Energi, 2014c). Enligt Energimarknadsinspektionen ska smarta elnät på ett 
kostnadseffektivt sätt underlätta introduktionen och utnyttjandet av förnybar 
elproduktion. Vidare ska smarta elnät leda till minskad energiförbrukning, bidra till 
effektreduktion vid effekttoppar och skapa förutsättningar för mer aktiva elkunder 
(Energimyndigheten, 2014b). Med hjälp av smart utrustning, där elmätare kan kopplas 
samman med nya applikationer och tjänster, ökar möjligheterna för en mer kontrollerad 
elanvändning (Svensk Energi, 2014c). 

3.2 Förbrukningsflexibilitet 
En central del av ett smart elnät är att fokus skiftas från de stora 
produktionsanläggningarna till små, distribuerade enheter och att förbrukningsbeteendet 
förändras för att bättre matcha fluktuationerna i elproduktionen. Förbrukningsflexibilitet 
innebär att slutkunden av el på ett aktiv sätt, antingen själv eller automatiskt, ökar eller 
minskar sin förbrukning av el vid en given signal. Det vanligaste är att denna signal 
består av en prissignal som baseras på förändringar i marknadspriset på el, men även 
andra styrsignaler kan användas. Förbrukningsflexibilitet har visat sig ha potential att 
göra nytta på flera marknader. Förutom att kunden kan få en lägre elkostnad genom att 
förändra sin användning, kan elasticiteten i efterfrågan på el vara gynnsam för 
frekvensreglering (Fritz, 2007). Om tillräckligt många konsumenter reagerar och 
anpassar sin elförbrukning är förhoppningen att behovet av dyr reservkraft kan minska 
(Larsson & Ståhl, 2011). 
 
Praktiskt kan förbrukningsflexibilitet fungera så att elförbrukningen i bostäder, kontor 
och fabriker hela tiden övervakas och att apparater som förbrukar energi aktivt 
kontrolleras och styrs. Förbrukningsflexibilitet bygger på ett system av olika delar, som 
inkluderar till exempel smarta elmätare, programvara, rörlig prissättning, intelligenta 
hus och olika gränssnitt för kommunikation. En typ av affärsmodell för 
förbrukningsflexibilitet är så kallad aggregerad förbrukningsflexibilitet, där det är 
möjligt för konsumenter att låta en utomstående aktör, till exempel ett elhandelsföretag, 
fjärrstyra dess elförbrukande hushållskomponenter och samla ihop den tillgängliga 
flexibilitet som finns i respektive komponent. Det är denna typ av 
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förbrukningsflexibilitet som fokus ligger på i denna rapport, och detta presenteras 
närmare i kapitel 3.3.  
 
Utöver de ovan nämnda motiven för utvecklingen av förbrukningsflexibilitet, så finns 
ytterligare potentiella fördelar med affärsmodellen. I en rapport från Market Design 
(Helbrink et.al., 2013) presenteras hur förbrukningsflexibilitet kan bidra till att förenkla 
integrering av intermittent förnybar elproduktion i elsystemet, samt hur överbelastning 
på olika nivåer i distributionsnätet kan undvikas. Detta baseras på att det befintliga 
elnätet ursprungligen byggdes för centraliserad produktion och decentraliserad last. I 
samband med ökad kraftproduktion så som sol- och vindkraft ökar nu den 
decentraliserade produktionen, vilket ställer krav på att förstärka elnätet. 
Förbrukningsflexibilitet kan då vara ett alternativ till att hantera detta, genom att öka 
konsumtionen under de timmar som den lokala produktionen är hög, och minska 
konsumtionen när produktionen är låg. På så vis kan nät och utrustning avlastas, och 
den transmitterade energin kommer att transmitteras kortare avstånd. 
Förbrukningsflexibilitet kan då fungera som ett komplement till traditionell förstärkning 
av elnätet. Leveranssäkerhet och säker drift är generellt ansett som det mest 
fundamentala ur ett eldistributionsperspektiv, och enligt Market Design är värdet av att 
långsiktigt planera för detta att betrakta som högre än kortsiktiga kostnadsminimeringar 
(Helbrink et.al., 2013). 

3.3 Aggregerad förbrukningsflexibilitet 
Aggregerad förbrukningsflexibilitet innebär att flera elförbrukande enheter styrs av en 
utomstående aktör som aggregerar, det vill säga slår samman, flexibiliteten till en större 
volym. De styrda enheterna kan exempelvis bestå av mindre industrier eller apparater 
där elkonsumtionen kan flyttas i tiden, exempelvis värmepumpar eller kylanläggningar 
(Xu et al., 2008).  
 
I denna rapport definieras användningsområden för aggregerad förbrukningsflexibilitet i 
tre olika typer (Xu et al., 2008): 
 

1) Styrning via prissignal 
Detta innebär att enheten får information om spotpriset på el i realtid alternativt ett 
konstruerat pris (från TSO eller nätägare). Kunden kan därmed öka/minska 
elförbrukningen för att på så vis få minskade kostnader. Detta innebär i teorin att 
priskurvan på el blir mer jämn. 

2) Automatisk frekvensstyrning 
Denna typ av förbrukningsflexibilitet kan fungera som primärreserv. Genom att 
installera en frekvensmätare som kan slå av/på enheten vid frekvensavvikelser kan detta 
bidra till att balansera elsystemet. 

3) Reglerkraft  
Sekundär reserv som TSO:n tillhandahåller och som kan aktiveras manuellt vid större 
störningar för att återfå stabilitet i elnätet. Flexibiliteten kan styras direkt av TSO eller 
från en annan aktör (exempelvis en aggregator).  
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Denna rapport fokuserar främst på den tredje kategorin, det vill säga att använda 
förbrukningsflexibiliteten som manuell sekundärreglering, FRR-M, och handla med 
denna som en produkt på reglerkraftmarknaden. 

3.3.1 Aggregator 
Aggregerad förbrukningsflexibilitet bygger på att en aktör aggregerar flexibilitet från 
flera enskilda konsumenter. Vem denna aktör ska vara är dock i dagsläget inte tydligt. 
Ett alternativ är att en ny typ av marknadsaktör blir nödvändig, och ett förslag på en 
sådan är vad som går under begreppet aggregator. Det finns flera definitioner på vad en 
aggregator exakt är, men dess huvudsakliga syfte är att kontrollera flera små laster så att 
de kan bilda en större mängd flexibilitet som sedan kan erbjudas till försäljning på olika 
energimarknader (Sandels et al., 2013). Lasterna som aggregeras kan vara både 
producerande och konsumerande enheter. I en aggregators roll ingår uppgifter som 
exempelvis att prediktera kundbeteende och studera väderförhållanden, planera styrning 
av laster och att koordinera kundportfolios. Målet kan vara att minimera 
energikostnader och att maximera användandet av förnyelsebar elproduktion och 
flexibelt energianvändande (González et al., 2011). Aggregatorn styr sina kunders 
elförbrukning på distans, och kan exempelvis minska förbrukningen vid 
efterfrågetoppar på el. På så sätt minskar belastningen på nätsystemet, vilket 
distributionsföretag och nätoperatörer kan betala aggregatorn för (Larsson & Ståhl, 
2011). Aggregatorer som tillhandahåller förbrukningsflexibilitet bör ansvara för själva 
infrastrukturen (bland annat kommunikation) samt ge prognoser för konsumtion och 
tillgänglig flexibilitet för de aggregerade enheterna (Birke et al., 2012). 
 
Det är idag ett krav på reglerkraftmarknaden att buden lämnas av en balansansvarig. 
Därmed måste alltså en aggregator idag ha ett avtal med en balansansvarig som är 
ekonomiskt ansvarig. Ett alternativ till detta är att balansansvariga företag själva intar en 
roll som aggregator. Exakt hur rollfördelningen ska se ut är fortfarande oklart (Wallén 
& Walsh, 2013). 
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4. Teoretisk referensram    
I detta kapitel ges en presentation av de teoretiska utgångspunkter och den tidigare 
forskning som studien tar utgångspunkt i. För att ge ett övergripande teoretiskt ramverk 
för elmarknaden i förändring inleds kapitlet med en beskrivning av elsystemet som ett 
stort tekniskt system. Vidare definieras aggregerad förbrukningsflexibilitet som en 
innovation, och karakteristika för innovationer i stora tekniska system behandlas. 
Avslutningsvis följer en beskrivning av forskning om generella utmaningar för 
förbrukningsflexibilitet och varför utvecklingen av tekniken går långsamt framåt.  

4.1 Stora Tekniska System 
Thomas P. Hughes (1987) definierar ett tekniskt system som ett system med komplexa, 
problemlösande komponenter. Teknologiska system innefattar många aktörer som 
exempelvis statliga och privata företag, leverantörer och reglerande myndigheter.  
Juridiska aspekter såsom lagar och regler är ofta även en del av tekniska system. Miljön 
där systemet verkar är viktig och har stor inverkan på systemet samtidigt som miljön i 
sin tur påverkas av systemet. Om en komponent i systemet försvinner eller förändras, 
kommer även andra delar i systemet att förändras. Interaktion mellan de aktörer som 
påverkar och påverkas av systemet är också av stor betydelse. Detta gör att 
förändringsprocesser i tekniska system är komplexa och mångfacetterade. Vid analys av 
förändringsprocesser är därför en kartläggning av aktörsnätverket en viktig beståndsdel 
(Hughes, 1987). 
 
Utifrån Hughes definition har begreppet Stora tekniska system definierats som; 
komplexa och heterogena system av fysisk struktur och komplex teknologi som (1) är 
väsentligt integrerade, eller sammankopplade över stora spännvidder av tid och rum och 
(2) stödjer eller upprätthåller funktionen av ett stort antal andra tekniska system 
(Joerges, 1998). 

4.1.1 Elsystemet som Stort Tekniskt System 
Systemet för elförsörjning är ett stort tekniskt system vars aktörer och tekniska 
komponenter måste interagera för att uppnå syftet som är en trygg elförsörjning till 
slutkunden. Aktörer i elförsörjningssystemet innefattar bland annat elproducenter, 
elhandelsföretag, elnätsägare och elmarknaden. Institutioner innefattar de lagar och 
regler som gäller, tekniska normer och även forskning och utveckling. Tekniska 
komponenter i elförsörjningssystemet är generatorer, transformatorer, kablar och 
driftsystem. Miljön där systemet för elförsörjning verkar inkluderar olika typer av 
elkonsumenter, intresseorganisationer och myndigheter samt andra politiska och 
ekonomiska aspekter (Hughes, 1987).  

4.2 Innovationer  
Innovation är ett vitt begrepp som ges många olika definitioner. I denna rapport används 
begreppet innovation som ett svar på förändringar i den omgivande miljön, eller som ett 
medel för att införa förändringar i en organisation. Organisationer kan hantera 
förändringar och osäkerheter dels genom att tillföra ny teknologi, men också genom att 
integrera tekniska och administrativa förändringar i sin organisationsstruktur. Detta kan 
i sin tur leda till förbättringar i hur organisationen når sina mål.  Innovation på den 
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organisatoriska nivån kan inkludera implementering av en ny teknisk idé, eller en 
administrativ idé (Damapour & Evan, 1984). 
 
Innovationer implementeras för att förbättra resultat eller för att eliminera ett glapp i 
produktionen som beror på förändringar i den externa miljön, som till exempel ett 
förändrat behov av företagets produkt. En företagslednings beslut att införa en ny idé 
behöver dock inte nödvändigtvis leda till att den faktiskt implementeras i verksamheten. 
Andra förutsättningar, så som att personal accepterar förändringen, eller att den behöver 
modifieras till rutinerna, måste bli tillfredsställda.  Det är först när personalen har börjat 
använda den nya tekniken eller det nya systemet, som det blir definitivt att införandet 
har genomförts (Damapour & Evan, 1984). 
 
Karakteristiskt för stora tekniska system, såsom elsystemet, är att de kännetecknas av en 
hög grad av stabilitet och tröghet. Det tar ofta ett eller flera årtionden att utveckla och 
bygga upp nya komponenter och delsystem, och dessa har sedan en livslängd på upp till 
ett halvsekel eller mer. Innovationer i stora tekniska system brukar därför oftast vara av 
inkrementell karaktär, det vill säga en förbättring av en tidigare funktion (Blomkvist & 
Kaijser, 1998).  

4.3 Utmaningar med förbrukningsflexibilitet 
I denna studie ses förbrukningsflexibilitet som en innovation som ska implementeras i 
elsystemet. Många är överens om att förbrukningsflexibilitet är en lösning på de 
problem som uppstår vid avveckling av stora produktionsanläggningar och integrering 
av intermittent kraft. Utvecklingen och implementeringen av innovationen går dock 
långsamt. Strbac (2008) listar utmaningar med förbrukningsflexibilitet som kan bidra 
till den långsamma utvecklingen. 
 
Brist på IT-infrastruktur 
Smarta elnät och förbrukningsflexibilitetslösningar bygger på avancerad mätning, 
kontroll och kommunikation. Detta är något som dagens elsystem i mångt och mycket 
saknar. För att kunna implementera förbrukningsflexibilitet och samtidigt bibehålla ett 
pålitligt elsystem krävs en ny infrastruktur som kan hantera och kontrollera automatiskt 
genererade signaler, innefatta mer mätning och nya handelslösningar. 
 
Brist i förståelsen av fördelarna med förbrukningsflexibilitet 
Som tidigare nämnt finns flera fördelar med förbrukningsflexibilitet. Förutom bidrag till 
systemdriftsäkerheten finns också potential till ökad samhällsnytta. Det finns dock 
osäkerheter i förbrukningsflexibilitet som affärslösning eftersom det är svårt att 
kvantifiera kostnader och fördelar. Värdet av förbrukningsflexibiliteten kommer vara 
som störst i delar av systemet som kräver förstärkning. 
 
Lösningar med förbrukningsflexibilitet är inte konkurrenskraftiga i jämförelse 
med traditionella lösningar 
Förbrukningsflexibilitet kan i dagsläget inte konkurrera med traditionella 
produktionsanläggningar eftersom kraftsystemet är utformat utefter centralitet och 
storskalighet. För att rättvist kunna jämföra förbrukningsflexibilitetslösningar med 
traditionella lösningar krävs undersökning av tekniska, ekonomiska och miljömässig 
prestanda för de traditionella lösningarna i ett längre perspektiv.  
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Förbrukningsflexibilitet tenderar att öka komplexiteten i systemet i jämförelse 
med traditionella lösningar  
Införande av förbrukningsflexibilitet och de kontrollsystem som krävs för att klara av 
detta innebär en ökad komplexitet i den operativa driften. En barriär är osäkerheten i 
driftsäkerhet. Denna osäkerhet kommer att minska i takt med utvecklingen av 
kontrollsystem. 
 
Hinder i marknadsstrukturen och brist på incitament 
Förbrukningsflexibilitet kan gynna flera olika aktörer; privata företag, generatorägare, 
distributionsnätägare, stamnätsägare, kan alla dra fördelar av denna teknik. Exempelvis 
kan förbrukningsflexibiliteten bidra till en bättre balanserad portfölj för generatorägare 
med icke reglerbara resurser. Ett annat bidrag är en effektivare användning av 
nätkapacitet och minskat behov av nätförstärkning. Det är önskvärt att finna en 
affärslösning som maximerar den totala nyttan för systemet, inte endast en enskild 
aktör, och dagens regelverk utgör här en stor barriär. Införandet av ett regelverk som 
möjliggör denna optimering är därför nödvändigt.  
 
Exempel på ytterligare hinder i marknadsstrukturen diskuteras av bland annat O'Connell 
et al. (2013) som tar upp budgivning och avtalsformer som en barriär. Idag handlas 
energi med kontrakt där volymer och leverans planeras flera timmar i förväg, med liten 
möjlighet till justering. Denna typ av kontrakt är inte optimala för 
förbrukningsflexibilitet. Ett annat hinder är dagens tariffstrukturer, framförallt för 
hushåll, där det faktiska elpriset endast är en liten del av elräkningen och denna 
fluktuerar inte speciellt mycket. Detta innebär att incitamenten för slutkunden att 
reagera på prisskillnader är små.  

4.4 Applicering av teori i denna studie 
I denna studie används Hughes (1987) definition av stora tekniska system för att få en 
förståelse av komplexiteten och trögheten som finns i elsystemet. Aggregerad 
förbrukningsflexibilitet definieras här som en innovation som ska implementeras i 
systemet och som innebär såväl tekniska förändringar som kulturella omställningar. För 
att identifiera och utvärdera hinder med aggregerad förbrukningsflexibilitet används 
Strbacs (2008) forskning om utmaningen med förbrukningsflexibilitet. Dessa 
utmaningar diskuteras och analyseras djupare i studiens diskussionsavsnitt.   
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5. Forskningsmetod 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av och i samarbete med affärsverket 
Svenska kraftnät. Problematiseringen identifierades av Svenska kraftnät och uppdraget 
utlystes via företagets hemsida. Projektets syfte var till en början brett och har 
utvecklats och avgränsats under arbetsperioden i samarbete med handledaren på 
Svenska kraftnät.  
 
Målet med studien definierades till att komma med rekommendationer på hur Svenska 
kraftnät som en myndighet med det övergripande ansvaret att hålla balansen på 
stamnätet kan förbereda sig på en ny typ av produkt på reglerkraftmarknaden. För att 
kunna komma med denna typ av rekommendation identifierades tre delmål; en djupare 
förståelse för olika aktörer och hur elmarknaden fungerar, en kartläggning av hur 
Svenska kraftnät arbetar med drift och balans idag samt en undersökning av vilka 
förändringar som väntas komma de närmsta åren. Utifrån dessa delmål ansågs en 
intervjubaserad metod som lämplig.  
 
Projektets arbetsprocess kan grovt delas in i tre faser; orienteringsfas, undersökningsfas 
samt fördjupningsfas. I följande avsnitt motiveras valet av metod, och vidare ges en 
beskrivning av respektive arbetsfas.  

5.1 Orienteringsfas 
För att förstå hur Svenska kraftnäts arbete förändras vid införandet av en ny produkt på 
elmarknaden krävs kunskap om organisationens dagliga arbete och rutiner, samt en 
förståelse för marknaden. Första fasen av projektet ägnades därför åt att få en djupare 
förståelse av elmarknaden genom att studera litteratur och forskning inom ämnet. 
Vidare hölls ett antal ostrukturerade intervjuer och samtal med kunniga personer från 
Svenska kraftnät. Ostrukturerade intervjuer är en metod som ger utrymme för 
intervjupersonen att framhäva de områden som denne upplever relevant och viktigt för 
ämnet (Bryman, 2011). Under dessa intervjuer fick personerna berätta om sina 
arbetsuppgifter och prata fritt om deras tankar kring utmaningar för elmarknaden och 
möjligheterna med aggregerad förbrukningsflexibilitet. Dessa samtal gav en ökad 
förståelse för verksamheten och komplexiteteten i syftet och viktiga aspekter att studera 
närmare ringades in. 
 
Som en del av kartläggningen av det dagliga arbetet på Svenska kraftnät genomfördes 
vid ett tillfälle en observation i kontrollrummet där operatörer arbetar dygnet runt. 
Under observationen satt vi med under cirka 1,5 timme och studerade hur en operatör 
arbetade och ställde enklare frågor. Att observera människors beteende i deras 
arbetsmiljö kan underlätta att se problem utan att de uttrycks muntligt (Bryman, 2011). 
 
I orienteringsfasen studerades även ett flertal rapporter, dokument och avtal som berör 
dels Svenska kraftnäts balanstjänst, och då främst reglerkraftmarknaden, och dels 
tidigare forskning kring förbrukningsflexibilitet.  

5.2 Undersökningsfas 
I undersökningsfasen genomfördes stora delar av studiens empiriska insamling genom 
en intervjustudie. Intervjupersonerna identifierades genom ett så kallat snöbollsurval. 
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Med ett snöbollsurval avses att några få relevanta respondenter identifieras och 
intervjuas, och att dessa sedan får rekommendera ytterligare personer som kan vara 
betydelsefulla att intervjua i ämnet (Bryman, 2011). I detta arbete valdes ett mindre 
antal relevanta respondenter ut tillsammans med handledaren, varefter dessa i sin tur 
tipsade om ytterligare respondenter.  
 
När bakgrund och problematisering klarlagts, genomfördes mer strukturerade intervjuer 
för att kunna ringa in och fördjupa oss i viktiga områden. I strukturerade intervjuer är ett 
i förväg definierat fenomen av intresse, och den som intervjuar bestämmer kontexten av 
intervjun och begränsar dess innehåll (Bryman, 2011). Frågor som bygger på ett antal 
förbestämda teman och frågeställningar sammanställs i en så kallad intervjuguide, 
vilken används som underlag i intervjun. Det är framförallt semistrukturerade intervjuer 
som har utförts i detta arbete. Upplägget på en sådan intervju är att frågor ställs utifrån 
en intervjuguide, men till skillnad från rent strukturerade intervjuer ges här mer 
utrymme till spontana följdfrågor. På så sätt kan den som intervjuar begränsa intervjuns 
innehåll och samtidigt ge respondenten möjlighet att lyfta fram det som hen anser vara 
viktigt inom området. I semistrukturerade intervjuer är utgångspunkten att få kunskap 
om begrepp och relationen mellan olika begrepp (Bryman, 2011). I de fall respondenten 
ville få frågorna skickade till sig i förväg, gjordes detta några dagar innan 
intervjutillfället. 
 
Genom att göra ett antal intervjuer kan sedan en kvalitativ analys göras. En kvalitativ 
analys kan ge en ökad förståelse för nya fenomen, samt bidra till att beskriva fenomen 
på ett differentierat sätt. Vidare går det genom analys av enskilda fall att belysa faktorer 
som gör det enklare att förstå komplexa sammanhang ur ett nytt perspektiv (Lantz, 
2007). I detta arbete har därför ett flertal intervjuer med olika marknadsaktörer 
genomförts, med målet att kunna förstå aggregerad förbrukningsflexibilitet från olika 
perspektiv. Då aggregerad förbrukningsflexibilitet är en del av ett komplext system, var 
förhoppningen att nya utmaningar och hinder med innovationen kunde identifieras och 
belysas. 
 
Intervjuerna inleddes med information om arbetets syfte och hur resultatet kommer 
presenteras. Vidare ställdes frågan om intervjupersonen ger tillåtelse till att intervjun 
spelas in med ljudupptagning via mobiltelefon, samt om personen önskar ta del av den 
färdiga rapporten. Intervjuguiden användes som en mall men frågorna ställdes inte 
nödvändigtvis i samma ordning som i guiden. Efter varje avslutad intervju transkriberas 
materialet så att intervjuerna i sin helhet finns dokumenterade. Sammantaget 
genomfördes 24 intervjuer med personer på Svenska kraftnät och andra företag med 
koppling till aggregerad förbrukningsflexibilitet och/eller reglerkraftmarknaden. 
Intervjuperson, företag, position/avdelning samt datum och för respektive intervju 
presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1: Intervjupersoner, företag, datum och plats för intervju 
Namn Företag Datum & plats 
Oskar Sämfors Svenska kraftnät 

Drift/Balanstjänst 
2014-02-20 Sundbyberg 

Christer Bäck Svenska kraftnät 
Drift/Balanstjänst 

2014-02-20 Sundbyberg 

Martin Nilsson Svenska kraftnät 2014-02-20 Sundbyberg 



 
 
 

23 

Drift/Balanstjänst 
Jesper Nyberg Svenska kraftnät 

Drift/Balanstjänst 
2014-02-25 Sundbyberg 

Niclas Ehn Expektra 2014-02-26 & 2014-04-25 
Stockholm 

Zarah Andersson Svenska kraftnät 
Marknadsdesign 

2014-03-05 & 2014-03-26 
Sundbyberg 

Karolina Näsholm Svenska kraftnät 
Drift/Balanstjänst 

2014-03-27  Sundbyberg 

Elin Broström Svenska kraftnät 
Marknadsdesign 

2014-04-04 Sundbyberg 

Marie Sandahl Svenska kraftnät 
Drift/Balanstjänst IT-
samordnare 

2014-04-09 Sundbyberg 

Björn Berg 
 

Ngenic 2014-04-11 Uppsala 

Fredrik Fernlund 
 

Ngenic 2014-04-11 Uppsala 

Mattias Ehn Svenska kraftnät 
Drift/Utbildning och 
Utveckling 

2014-04-14 Sundbyberg 

Anders Danell 
 

Svenska kraftnät 
Nätutveckling 

2014-04-15 Sundbyberg 

Peter Svensson 
 

AV Reserveffekt 2014-04-16 Telefonintervju 

Erik Hjelm 
 

Fortum Power & Heat 2014-04-25 Stockholm 

Erik Svensson 
 

Svenska kraftnät Drift 
Europasamordning 

2014-04-28 Sundbyberg 

Fredrik Wik 
 

Svenska kraftnät 
Marknadsdesign 

2014-04-28 Sundbyberg 

Erik Forsén 
 

Svenska kraftnät 
Marknadsstöd 

2014-05-08 Sundbyberg 

János Hethey 
 

EA Energianalyse 2014-05-13 Köpenhamn 

Kim Ilskjær 
 

DONG Energy 2014-05-14 Fredericia 

Kim Behnke & Per 
Lund 
 

Energinet.dk 2014-05-14 Fredericia 

Ola Bruno Modity Energy Trading  2014-06-17 Telefonintervju 
 

5.2.1 Intervjuer med Svenska kraftnät 
På Svenska kraftnät genomfördes intervjuer med personer från avdelningarna Drift 
(enheterna Balanstjänst och Utbildning & Utveckling), Marknad (enheterna 
Marknadsdesign och Marknadsstöd) samt Anläggningar (enheten Nätutveckling). Syftet 
med dessa intervjuer var dels att få djupare förståelse för elmarknaden och Svenska 
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kraftnäts arbete samt dels att få Svenska kraftnäts åsikter och tankar om aggregerad 
förbrukningsflexibilitet. Samtliga intervjuer höll på Svenska kraftnäts huvudkontor i 
Sundbyberg och varade i cirka en timme.  

5.2.2 Intervjuer med externa aktörer 
För att få kunskap om hur företag i Sverige arbetar med att utveckla aggregerad 
förbrukningsflexibilitet som en affärslösning, genomfördes intervjuer med företagen 
Expektra och Ngenic. På Expektra intervjuades företagets VD vid två olika tillfällen och 
på Ngnenic genomfördes intervjuer med två anställda. Vidare genomfördes en intervju 
med elbolaget Fortum för att få deras åsikter och tankar om ämnet. Dessa intervjuer 
hölls på respektive företags kontor och varade cirka en timme vardera. Två stycken 
telefonintervjuer har också genomförts. Den första med AV Reserveffekt som arbetar 
som aggregator, och den andra med Modity Energy Trading i egenskap av 
balansansvarigt företag.  

5.2.3 Deltagande på seminarier 
Under studiens arbetsperiod har vi deltagit i tre seminarier. Syftet med deltagandet har 
varit att fördjupa kunskaper i behandlade områden, få information om aktuella projekt 
samt att hitta relevanta intervjupersoner till denna studie. Det första seminariet hölls den 
4:e mars i Stockholm och behandlade temat Efterfrågeflexibilitet: Kan elmarknaden 
hantera den? Seminariet anordnades av Elforsk1 Market Design. Det andra seminariet 
var en internationell konferens med temat Achieving the internal European electricity 
market: the network codes och hölls på Skansen i Stockholm den 3 april 2014. Även 
detta seminarium anordnades av Elforsk Market Design. Det tredje seminariet var en 
informationsdag om effektreserven som anordnades av Svenska kraftnät den 24 april i 
Sundbyberg.  

5.2.4 Besök i Danmark 
Danmark är det land i Europa som per capita investerar mest i Smart grids-utveckling 
(Covrig et al., 2014). Därför ansågs aktörer i Danmark kunna ge intressanta 
infallsvinklar till denna studie. Tre företag i Danmark besöktes; EA Energianalyse i 
Köpenhamn, DONG Energy i Fredericia samt den danska TSO:n Energinet.dk. i 
Fredericia. På respektive företag genomfördes en intervju som varade cirka 2-3 timmar.  

5.3 Fördjupningsfas 
I studiens fördjupningsfas analyserades det empiriska material som samlats in via 
intervjuer, observationer och rapporter för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar.  

5.3.1 Gap-analys 
En Gap-analys är en metod som kan användas för att reflektera över vad ett företag gör 
idag och vart det vill komma i framtiden. Genom att identifiera vilka faktorer som 
saknas för att nå det önskade läget kan de insatser som krävs för att nå dit klargöras 
(Cambridge dictionary online, 2014). Då studiens mål var att ta fram hinder med dagens 
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marknadslösning samt komma med rekommendation på förändringar, ansågs en Gap-
analys vara ett användbart verktyg för att ge läsaren en tydlig översikt av studiens 
slutsatser.  
 
En Gap-analys används ofta i början av projekt för att utveckla ett business case, och 
det är sedan en viktig del i att kunna identifiera vad som krävs för att kunna slutföra 
projektet (Mindtools, 2014). 
 
Gapanalysen innefattar: 
1) En kartläggning av nuvarande situation  
2) Faktorer som krävs för att nå det framtida målet 
3) Presentation av de klyftor, ”Gaps”, som behöver fyllas för att nå det önskade läget 
 
I denna rapport används en Gap-analys för att identifiera vad Svenska kraftnät behöver 
förändra för att underlätta för, och klara av att ta hand om, bud bestående av aggregerad 
förbrukningsflexibilitet på reglerkraftmarknaden. Inledningsvis görs därför en 
kartläggning av vilka regler, avtal och rutiner som finns idag relaterade till 
reglerkraftmarknaden. Därefter undersöks, genom intervjustudie internt och externt, 
vilka förändringar som krävs för att Svenska kraftnät ska kunna ta emot en ny typ av 
bud. I studiens analys och slutsats diskuteras slutligen de ”gaps” som identifierats i 
studien och en rekommendation hur dessa ska prioriteras och fyllas i.  

5.4 Källkritik  
Denna studie baseras, som tidigare nämnt, främst på information från primära källor 
bestående av respondenter som bidragit med information via intervjuer. Att använda 
primära källor ökar studiens tillförlitlighet eftersom informationen kommer direkt från 
källan och därför inte hunnit förvrängas. Genomförandet av intervjuer medför dock 
alltid en viss risk för missförstånd och missuppfattningar. För att minska risken för detta 
har rapporten skickats ut till respondenterna för att ge dem möjligheten att granska och 
kommentera innehållet. Det finns också en risk att respondenterna inte haft ett helt 
objektivt förhållningssätt under intervjuerna. Genom att diskutera materialet med flera 
oberoende parter med lång erfarenhet anses trovärdigheten ändå hög.  
 
En svaghet med studien kan vara att endast en intervju med en respondent i egenskap av 
balansansvarigt företag intervjuats. Flera balansansvariga företag kontaktades, dock 
utan framgång. Eftersom de balansansvariga företagen utgör en central roll på 
reglerkraftmarknaden anses åsikter från dessa som värdefulla. Ståndpunkter från 
balansansvariga företag har därför även hämtats från sekundära källor.   
 
De sekundära källor som används i rapporten består främst av publicerade 
forskningsrapporter och myndighetsdokument. Denna typ av sekundärkällor anses ha en 
stor trovärdighet eftersom de granskas innan publicering (Jacobsen, 2002). Stora delar 
av informationen i studiens orienteringsfas och bakgrundsavsnitt är hämtad från 
dokument publicerade av uppdragsgivaren Svenska kraftnät. Informationen anses dock 
komma från en relevant källa för denna studie. Dokumenten har diskuterats och synats 
av sakkunniga, och utgår från det systemperspektiv som Svenska kraftnäts verksamhet 
grundas på. 
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6. Svenska kraftnäts Balanstjänst 
I detta avsnitt ges en kartläggning över hur Svenska kraftnät arbetar med 
balanshållningen av det svenska och nordiska elnätet. Vidare presenteras delar av de 
avtal och krav som finns idag och som påverkar de aktörer som kan delta på 
reglerkraftmarknaden.  
 
Det är Svenska kraftnäts verksamhetsområde Balanstjänst som ansvarar för att elnätets 
fysiska balans upprätthålls. Balanstjänsten arbete kan delas upp i tre steg; 
balansplanering, balansreglering och balansavräkning. Balansplaneringen börjar flera 
dygn i förväg och pågår fram till drifttimmen, balansregleringen under drifttimmen och 
slutligen genomförs balansavräkningen efter drifttimmen (Badano et al., 2009). Genom 
detta arbete ser balanstjänsten till att energi köps eller säljs för att kompensera för 
obalanser, och att kostnaderna för denna balanshållning beräknas och fördelas mellan de 
som har orsakat obalans (Svensk elmarknadshandbok, 2014). 

6.1 Balansplanering och balansreglering 
Varje dag rapporterar de balansansvariga företagen in sina produktionsplaner för 
kommande dag till Svenska kraftnät. Utefter denna plan köper eller säljer de energi för 
att komma i balans. Skillnaden mellan produktionsplan och utförd handel blir således 
företagens förbrukningsplaner. Utöver de inrapporterade planerna gör Svenska kraftnät 
dessutom egna prognoser i kontrollrummet (Forssén, 2014). 
  
Med balansreglering avses de elkraftsaffärer som görs mellan balanstjänsten och de 
balansansvariga företagen (Svensk elmarknadshandbok, 2014). Svenska kraftnät 
övervakar driften av nätet dygnet runt från sitt kontrollrum, och under drifttimmen sker 
balansreglering genom att Svenska kraftnät köper eller säljer reglerkraft på 
reglerkraftmarknaden (Forssén, 2014).  

6.2 Balansavräkning 
För att på ett rättvist sätt få fram vilka aktörer som orsakat uppkommen obalans gör 
Svenska kraftnät en så kallad balansavräkning. I balansavräkningen beräknas om de 
balansansvarigas produktion och förbrukning är i balans, och om så inte är fallet skall 
rätt part faktureras för denna obalans. Detta görs genom att timvisa mätvärden 
rapporteras in från olika nätavräkningsområden. Dessa områden är utformade för att 
möjliggöra insamling av information om olika delar av landets elnät och om dess 
aktörer. När data är insamlat sker balansavräkningen i Svenska kraftnäts 
avräkningssystem (Svensk elmarknadshandbok, 2014). 
 
Avvikelser från produktions- och förbrukningsplaner kallas balanskraft. Skillnad mellan 
planerad och i efterhand uppmätt produktion kallas produktionsbalanskraft. Om ett 
företag har angett att de ska producera mer än vad som blir fallet måste de köpa 
balanskraft, och på samma sätt kan balanskraft säljas om det är så att prognosen var 
lägre än den faktiska produktionen. I de fall en balansansvarigs bud blir avropat av 
Svenska kraftnät på reglerkraftmarknaden, justerar Svenska kraftnät dennes 
produktionsplan, då balanskraft inte betalas på grund av avrop på reglerkraftmarknaden. 
Skillnad mellan planerad produktion, förbrukningsplan och uppmätt förbrukning kallas 
förbrukningsbalanskraft (Forsén, 2014). 
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6.3 Prissättning för reglering  
Priset på reglering beror på vilken typ av reglering som balanstjänsten har begärt.  Vid 
låg frekvens (då systemet är underbalanserat) köper Svenska kraftnät reglerkraft, detta 
kallas för uppreglering. Vid hög frekvens (då systemet är överbalanserat) sker istället en 
försäljning av reglerkraft och balansansvariga reglerar då ned produktion i vad som 
kallas nedreglering, se tabell 2 (Badano et al., 2009). 
  
Tabell 2: Definition av upp- och nedreglering 
Frekvens Reglering Produktion Förbrukning 
Låg Upp Mer Mindre 
Hög Ned Mindre Mer 

 
 
I Sverige tillämpas ett enprissystem för förbrukning och ett tvåprissystem för 
produktion. Tvåprissystemet innebär att balansansvariga med en obalans som hjälper 
systemet avräknas till spotpris. Att hjälpa systemet kan exempelvis innebära att en 
producent har producerat för mycket el när nätet har ett underskott. Om obalansen 
istället förstärker systemets obalans, till exempel om en producent levererar ut för 
mycket el till ett nät som redan har ett överskott, avräknas den balansansvariga till 
reglerkraftpris (Forssén, 2014). Med reglerkraftpris avses upp- eller nedregleringpris. 
Det är priserna på reglerkraftmarknaden som bestämmer priset på balanskraften 
(Badano et al., 2009). Uppregleringspriset blir det pris som det uppregleringsbud med 
högst pris avropats till, och nedregleringspriset sätts till det pris som det 
nedregleringsbud med lägst pris avropats till (Svenska kraftnät, 2014d). För obalanser i 
förbrukningen finns en balanskraftavgift för varje MWh i obalans. Denna avgift är idag 
4,50 SEK/MWh (Forssén, 2014). En sammanställning av enpris- och tvåprissystemet 
presenteras i tabell 3 respektive 4 nedan. 
 
Tabell 3: Översikt av enprissystem för förbrukningsobalanser (Forssén, 2014) 
ENPRIS 
(Förbrukning) 

Uppreglering 
 

Nedreglering 
 

Balansansvarig med 
överbalans 

Uppregleringspris Nedregleringspris 

Balansansvarig med 
underbalans 

Uppregleringspris Nedregleringspris 
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Tabell 4: Översikt av tvåprissystem för produktionsobalanser. Tvåpris innebär olika 
pris för uppreglering respektive nedreglering beroende på hur man är balanserad. 
Antingen sker försäljning till spot eller nedregleringspris, eller köp till 
uppregleringspris eller spotpris (Forssén, 2014) 

TVÅPRIS 

(Produktion) 

Uppreglering 
 

Nedreglering 
 

Balansansvarig med överbalans 
 

Spotpris 
(Balansansvarig 
hjälper systemet) 

Nedregleringspris 

Balansansvarig med underbalans  Uppregleringspris Spotpris 
(Balansansvarig 
hjälper systemet) 
  

 

6.4 Driftsystem på Svenska kraftnät  
För att driften ska fungera på Svenska kraftnät krävs ett antal IT-system. I detta kapitel 
presenteras några av de system som används av, och påverkar arbetet för, 
balanstjänsten. 

6.4.1 Trans 
Trans är det driftplaneringssystem där de balansansvariga företagen lämnar in sina bud. 
I systemet sammanställs buden i en reglerstege, och vid behov av reglerkraft kan de 
avropas här. Trans är avsett för den svenska marknaden och är det system som 
operatörerna på Svenska kraftnät arbetar i. I kontrollrummet visas systemet på ett antal 
skärmar, där data presenteras i tabeller, diagram och siffror. Systemet utvecklades 1996 
och börjar bli gammalt och föråldrat. Därför pågår arbetet med att undersöka 
möjligheten att uppdatera systemet alternativt att utveckla ett helt nytt driftsystem, ett 
projekt som kallas Hugin (Sandahl, 2014). 

6.4.2 NOIS 
För att få en överblick av alla de nordiska buden finns en gemensam plattform som 
kallas NOIS. Det är ett system som ägs av Sverige, Norge, Finland och Danmark 
tillsammans. NOIS och Trans skickar information till varandra, och fungerar som ett 
tittskåp med syftet att ge operatörerna en överblick över den nordiska reglerstegen, så 
att bud avropas i rätt ordning (Sandahl, 2014). Ett exempel på delar av en reglerstege 
från NOIS finns i appendix B. 

6.4.3 Hansa  
Svenska kraftnäts system för driftövervakning heter Hansa och är ett så kallat SCADA-
system. Hansa är ett realtidssystem som innehåller mätdata från nät och till viss del 
produktion och visar detta i kontrollrummet momentant. Det går också att utföra vissa 
kopplingar i nätet genom Hansa. Det finns ett behov av att få in fler mätvärden i realtid 
och därför pågår en förstudie där Svenska kraftnät utreder vilka mätvärden som saknas 
samt hur dessa ska inhämtas. Genom att förbättra realtidsmätningen och plocka in större 
mängder data till SCADA-systemet, ska den information som sedan önskas i 
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kontrollrummet, kunna plockas in till driftplaneringssystemet. Även Hansa, i likhet med 
Trans, är ett gammalt system och arbetet med att ta fram ett uppdaterat system pågår 
(Sandahl, 2014). 

6.4.4 Ediel 
All information mellan aktörerna på den nordiska energimarknaden, som inte sker i 
realtid, sker med hjälp av ett system som heter Ediel. Det används för elektroniskt 
informationsutbyte av bland annat mätvärden och handelsvärden, och det är detta 
system som de balansansvariga använder för att lämna in sina bud (Svenska kraftnät, 
2013f). 

6.5 Reglerkraftmarknaden – krav & avtal 
För att delta på reglerkraftmarknaden finns det specifika krav på både resurser och 
resursägare. Alla som lägger bud på marknaden måste vara balansansvariga företag och 
ingå i balansansvarsavtal med Svenska kraftnät. Idag verkar cirka sex av 32 
balansansvariga företag på reglerkraftmarknaden och två av dessa har förbrukningsbud 
(Andersson, 2014). En översiktlig beskrivning av avtalet och de krav som ingår 
presenteras nedan.  

6.5.1 Balansansvarsavtalet  
En elleverantör får enligt 8 kap 4 § i ellagen bara leverera el i uttagspunkter där det 
finns en balansansvarig. Svenska kraftnät och det balansansvariga företaget ingår ett 
balansansvarsavtal, vidare kallat BA-avtalet. I detta avtal framgår Svenska kraftnäts 
samt de balansansvariga företagens åtagande, och de överenskommelser som parterna 
ingår i och med avtalet. Genom BA-avtalet åtar sig balansansvarig det ekonomiska 
ansvaret för att det nationella elsystemet tillförs lika mycket el som förbrukas av de 
konsumenter för vilka den balansansvariga har balansansvar. Enligt BA-avtalet ska 
balansansvariga företag planera för och affärsmässigt åstadkomma timbalans mellan 
tillförsel och uttag av el. De skall rapportera nödvändig information till Svenska 
kraftnäts balanstjänst, och betala för de tjänster som Svenska kraftnät utför åt företaget. 
De ska också ta till sig information från Svenska kraftnät som är av betydelse för 
balanshållningen, samt iaktta de villkor som gäller för reglering under särskilda 
driftförhållanden (Svenska kraftnät, 2014d). 
 
Vid väsentligt brott från balansansvarigs sida mot balansavtalet, har Svenska kraftnät 
rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. Ett exempel på ett sådant brott är missbruk 
av balanstjänsten, genom att ha medveten eller systematisk stor obalans (Svenska 
kraftnät, 2014d). 
 
I balansansvarsavtalet finns specifika krav på handel med FRR-M. Dessa krav är bland 
annat (Svenska kraftnät, 2014d):  
 

• Reglerobjekt 
Alla bud som skickas in till reglerkraftmarknaden ska ingå i ett reglerobjekt. Det 
finns specifika reglerobjekt för produktion, produktionsreglerobjekt, respektive 
förbrukning, förbrukningsreglerobjekt. Ett produktionsreglerobjekt kan endast 
bestå av anläggningar av en typ av kraftslag och inom ett snittområde. 
Förbrukningsreglerobjekt får bestå av förbrukningsanläggningar inom samma 
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snittområde. Om anläggningen har uttagsabonnemang om minst 50 MW utgör 
den ett eget reglerobjekt.  

 
• Mätning och Aktivering 

Alla reglerobjekt med aktiveringstid, det vill säga den tid det tar från avrop till 
att full effekt levereras, om max 15 minuter ska vara försedda med 
realtidsmätning. Denna mätning ska ske minst var 36:e sekund och mätvärdesfel 
får inte överstiga 5 %. 
 

• Bud 
Resursen/anläggningen ska ha kapacitet att buda in en minsta volym som krävs 
enligt balansansvarsavtalet. I elområde SE1, SE2 och SE3 är detta krav 10 MW 
och i SE4 är kravet 5 MW. Buden ska vara antingen uppregleringsbud eller 
nedregleringsbud, där uppregleringsbuden läggs överst i regelerstegen och 
nedregleringsbud underst. Bud ska lämnas löpande för de närmsta 24 timmarna 
och kan ändras fram till 45 minuter innan leveranstimmen. För uppregleringsbud 
är maximala budpriset 5000 €/MWh. Ägaren måste också säkerställa att det är 
möjligt att aktivera och inaktivera avrop när förutsättningar förändras. Inkomna 
bud rangordnas efter pris, geografiskt läge, samt aktiverings- och regleringstider. 
Egenskaper som resurstyp, anläggning och vilotid definieras också. Buden 
redovisas i reglerstegen i plattformen NOIS. Ett exempel på delar av en 
reglerstege i NOIS finns i Appendix B.  
 

• Rapportering  
I BA-avtalet finns omfattande krav för rapportering som ska ske från 
balansansvariga till Svenska kraftnät. Dessa krav presenteras i Appendix C. 

6.5.2 Effektreserven  
Effektreserven utgör en strategisk reserv vilket innebär att den normalt inte deltar på 
marknaden, utan aktiveras endast vid nödsituationer. Under vintermånaderna bjuder 
Svenska kraftnät in tillgängliga produktionsresurser från effektreserven till Nord Pool 
Spot. De resurser som inte aktiveras bjuds därefter in till reglerkraftmarknaden där de 
aktiveras efter att alla tillgängliga marknadsbud har aktiveras. Därefter aktiveras 
effektreserven i prisordning (Andersson, 2014).  
 
I den årliga upphandlingen av effektreserven finns ett krav på att en viss andel av 
reserven ska bestå av förbrukningsreduktion. Detta krav har införts med syftet att göra 
fler aktörer långsiktigt mer flexibla i sin elanvändning och öka priskänsligheten på 
marknaden. Regeringen vill också att effektreserven ska vara en inkörsport för mer 
förbrukningsflexibilitet på elmarknaden. Svenska kraftnät har därför infört specifika 
regler för effektreserven, som skiljer sig från övriga reglerkraftmarknaden, för att 
underlätta för förbrukare att delta i effektreserven (Svenska kraftnät, 2013g) Dessa 
regler är: 
 

• Lägsta gränsen för att lämna bud har sänkts från 10 till 5 MW i alla elområden. 
 

• Förbrukningsreduktionen får betalt för minst en timmes aktivering även om 
budet avropas för kortare tid. 
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Tabell 5 nedan visar de senaste årens upphandling av effektreserven. Målet har varit att 
succesivt minska totalt upphandlad volym och succesivt öka andel 
förbrukningsreduktionsbud (Svenska kraftnät, 2013g). 
 
Tabell 5: Upphandlad effektreserv, åren 2009-2015 (Svenska kraftnät, 2013g) 
Typ av 
resurs 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Produktion 
(MW) 

1268 1309 1364 1255 958 720 

Andel av 
total (%) 

67 69 79 73 64 53 

Reduktion 
(MW)  

633 583 362 464 531 626 

Andel av 
total (%) 

33 31 21 27 36 47 

Totalt 
(MW)  

1919 1892 1726 1719 1489 1346 
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7. Kommande förändringar på reglerkraftmarknaden 
För att belysa vilka nya regler och förändringar som kan komma att påverka införandet 
av aggregerad förbrukningsflexibilitet på reglerkraftmarknaden undersöks i detta avsnitt 
planerade förändringar och pågående utredningar som berör reglerkraftmarknaden.  
 
Informationen i detta kapitel baseras på intervjuer med sakkunniga personer på Svenska 
kraftnät samt på rapporter. 

7.1 Ökat behov av reglerresurser 
EU:s miljömål, de så kallade 20-20-20-målen, anger att år 2020 ska utsläppen av 
växthusgaser minska med 20 procent, 20 procent av den energi som används ska 
komma från förnybara energikällor och energieffektiviseringen inom EU ska öka med 
20 procent (Regeringskansliet, 2012). Utifrån dessa mål har Sverige nationella 
målsättningar som bland annat innebär att minst 50 % av energianvändningen ska vara 
från förnybara energikällor år 2020 och utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 
%. För att nå dessa mål krävs stora investeringar i förnybara energikällor och 
integrering av dessa i elnätet. En stor del av utbyggnaden av förnybar energi ska ske i 
form av vindkraft och Svenska kraftnäts utvecklingsplan behandlar ett scenario om 17 
TWh (7000 MW) vindkraftsproduktion år 2025, en ökning med ca 7 TWh jämfört med 
idag (Svenska kraftnät, 2013h). Förutom stora investeringar i utbyggnad av stamnätet 
kommer utbyggnaden av vind resultera i ett ökat behov av reglerresurser. I Svenska 
kraftnäts rapport Integrering av vindkraft (2013) uppskattas det ökade behovet av 
reglerresurser till 500–1400 MW. Det är enligt rapporten främst behovet av 
sekundärreglering som väntas öka. I rapporten nämns även förslag på åtgärder för att 
minska behovet av reglerresurser. Dessa åtgärder innefattar bland annat ökade kostnader 
för balansansvariga att vara i obalans samt främjande av förbrukningsbud på 
reglerkraftmarknaden (Svenska kraftnät, 2013a). 

7.2 Nytt driftplaneringssystem  
Arbetet med kravspecifikationen för ett nytt driftplaneringssystem inleddes i början av 
2014. Fokus är att genomföra framförallt två typer av förändringar; dels så ska all den 
funktionalitet som finns i dagens system, Trans, ersättas, och dels så ska systemet bli ett 
mer användarvänligt system och erbjuda ett bättre stöd till operatörerna. Informationen 
ska presenteras på ett mer sammanställt sätt, och behovet av flera olika skärmar och 
tangentbord skall minskas. Systemet ska underlätta för operatörerna att uppfatta 
situationer och kunna agera utefter det. Förhoppningen är också att det ska kunna 
plocka in data från övriga system och program (Sandahl, 2014). 
 
En prioriterad funktion i det nya driftplaneringssystemet är elektroniska avrop. Det 
finns en stor efterfrågan på att systemet ska ha denna funktion, samtidigt som det även 
kommer krav från omvärlden på detta. Denna funktion inkluderar externa aktörer och 
kommer därför att drivas som ett delprojekt. Så som det fungerar idag avropas bud från 
reglerstegen genom att operatörerna i kontrollrummet manuellt ringer ut till de 
balansansvariga. (Sandahl, 2014). 
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7.3 Nordisk harmonisering 
RPM Review är ett projekt med syftet att utreda vilka förändringar och förbättringar 
som kan göras för att få högre effektivitet på reglerkraftmarknaden samt öka utbytet av 
resurser mellan länder. En rapport har tagits fram av representanter från de nordiska 
TSO:erna tillsammans med hjälp av en konsultfirma. Resultatet av rapporten är en 
beskrivning av skillnader mellan de nordiska reglerkraftmarknaderna samt ett antal 
rekommendationer för förändringar. Rekommendationerna är uppdelade i Options to 
implement, Options to be considered samt Options for further evaluation (Näsholm, 
2014). 
 
Nästa steg i projektet är implementering av de rekommendationer som presenteras i 
rapporten. Detta arbetar just nu en grupp på Svenska kraftnät med. Det är fem punkter 
som ska införas direkt och just nu tittar gruppen på vad dessa förändringar innebär IT-
och driftmässigt för att sedan kunna upprätta en implementationsplan. Arbetet ska vara 
färdigt i september 2014 De förändringar som, enligt RPM-rapporten, ska 
implementeras är (Näsholm, 2014):  
 

• Sänka budgränsen 
Att sänka minsta budgränsen är en åtgärd för att få in fler bud på 
reglerkraftmarknaden. Idag är budgränsen 10 MW i hela norden förutom i SE4 
där gränsen ändrades till 5 MW förra året. I rapporten föreslås en sänkning till 1 
MW. 

 
• Elektroniska avrop 

Detta anses som en förutsättning för att kunna sänka budgränsen. Danmark har 
redan infört elektroniska avrop och det är något som har varit ett önskemål att 
införa även i Sverige en längre tid. Förändringen planeras vara en del av det nya 
IT-systemet Hugin som just nu är i kravskedet. Att implementera elektroniska 
avrop i det nuvarande IT-systemet Trans anses inte rimligt. 

 
• Harmonisering av minimum aktiveringsvarighet för prissättning 

Detta innebär i princip att ett bud skulle kunna vara aktiverat i en minut och 
sedan sätta priset för hela timmen. I Norge och Danmark är denna tid 10 minuter 
idag. I Sverige finns en timmarknad vilket innebär att priset ska gå ut oavsett om 
man reglerat en viss volym en timme eller 20 minuter. 

 
• Resting time mark  

I Sverige fungerar det så att om ett bud bestående av förbrukningsflexibilitet blir 
avropat måste det ofta ha en viss vilotid efteråt för att kunna återställa processer, 
och då går det inte att avropa budet igen under följande timmar. Resting time 
mark innebär att förbrukare kan lämna in bud på hur mycket de kan reducera per 
timme för hela dygnet, istället för att behöva korrigera sina planer närmare 
drifttimmen. Denna förändring skulle kunna innebära att mindre aktörer som 
inte har 24-timmars service har lättare att delta på marknaden eftersom de kan 
lägga bud i förväg. 
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7.4 Europeisk harmonisering 
I arbetet med att integrera den europeiska elmarknaden tas ett nytt regelverk med 
nätkoder, Framework Guidelines & Network Codes, fram på uppdrag av EU-
kommissionen. Syftet med regelverket är att, förutom att skapa en väl fungerande 
konkurrensutsatt marknad för el inom hela Europa, även underlätta införandet av 
förnybar elproduktion i elsystemet (Energimarknadsinspektionen, 2013c). 
 
Nätkoderna tas fram av ENTSO-E (European Network of Transmission System 
Operators for Electricity) som är en sammansatt organisation bestående av europeiska 
TSO:er, och granskas sedan av ACER (Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators) där Energimarknadsinspektionen ingår. Arbetet med framtagandet av 
nätkoderna har pågått sedan 2011 (ENTSO-E, 2014a). Sammantaget tas nio koder fram 
inom tre olika områden; anslutning, drift och marknad. Koderna är omfattande och 
inkluderar bland annat regler för nätanslutning, säkerhet, tredjepartstillträde och 
balansering (EU-kommissionen, 2013). 
 
Alla koder som tas fram av ENTSO-E är sammankopplade och påverkar varandra mer 
eller mindre. Det är ännu inte bestämt hur själva implementeringen av koderna ska gå 
till men ansvariga grupper från Svenska kraftnät för respektive kod har utsetts. 
Implementeringen kommer att ske succesivt och Svenska kraftnät samarbetar 
inledningsvis med övriga nordiska TSO:er, för att sedan utöka detta till ett övergripande 
europeiskt samarbete (Broström, 2014). Tidplanen för arbetet med koderna är inte fast 
och eftersom det är EU-kommissionen som äger och driver processen är det svårt för 
Svenska kraftnät att veta säkert hur lång tid det tar innan lagstiftningen är beslutad och i 
kraft. Svenska kraftnät uppskattar att balanskoden ska vara implementerade runt 2020. 
Efter att implementeringen är genomförd är ACER ansvarig för uppföljning och tillsyn. 
Viss uppföljning sker också på nationell nivå och då är det Energimarknadsinspektionen 
(EI) som är ansvarig tillsynsmyndighet (Broström, 2014).  
 
Som tidigare nämnts hör alla nätkoder ihop. Gemensamt för alla koder är också att de 
ska främja integreringen av förnybara energikällor och förbrukningsflexibilitet. Det är 
dock framförallt två koder som har identifierats som direkt kan påverka 
förutsättningarna inom ramen för det syfte som studeras i denna uppsats 
(förbrukningsflexibilitet som produkt på reglerkraftmarknaden) nämligen; Network 
Code Electricity Balancing (NC EB) samt Demand Connection Code (DCC). 

7.4.1 Network Code on Electricity Balancing 
NC EB är en marknadskod som innefattar regler för balansmarknaden i Europa. NC EB 
syftar till att ta Europa från den nuvarande situationen där den mesta balanseringen sker 
på nationell nivå, till en situation där en större marknad gör att olika resurser i Europa 
kan användas på ett effektivare sätt. Genom mer integrering, koordinering och 
harmonisering av balansmarknader ämnar koden att skapa en effektivare balansering, 
lägre kostnader och en ökad leveranssäkerhet (ENTSO-E, 2014a).  
 
Nätkoden innefattar regler för hur systemoperatörer ska upphandla resurser, hur dessa 
ska aktiveras och utbytas över gränser och hur TSO:er ska erhålla nödvändig 
transmissionskapacitet över landsgränser. Koden innehåller även regler för hur 
balanskraften ska prissättas och hur finansiella flöden mellan aktörer ska gå för att 
uppnå syftet med en Europeisk konkurrensutsatt marknad (ENTSO-E, 2014a). 
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Balanskoden syftar också till att främja efterfrågeflexibilitet, även aggregerad sådan, 
och till att minska barriärerna för nya marknadsaktörer att erbjuda balanstjänster. En 
sådan typ av aktör är en så kallad Balancing Service Provider (BSP), en aktör med 
syftet att erbjuda balanstjänster till TSO:n. En BSP ska tillåtas att vara en egen typ av 
aktör som kan verka självständigt från en balansansvarig. Gemensamt för BSP och 
balansansvariga företag är att de båda måste följa de av TSO:n uppsatta krav och regler 
relaterade till balansering. I dessa regler framgår bland annat att det är de 
balansansvariga som har det ekonomiska ansvaret för de obalanser som fastställs i 
avräkningen. Enligt artikel 26, paragraf 3, ska de krav och regler som berör balansering 
tillåta aggregerad förbrukningsflexibilitet. Vidare ska aggregatorer, 
förbrukningsanläggningar och produktionsenheter för konventionella och förnyelsebara 
energikällor tillåtas att bli BSP:s. Enligt koden ska det vara ett krav att reglerbud som 
kommer från en BSP ska vara bundna till ett eller flera balansansvariga företag, för att 
göra det möjligt för TSO att utföra en balansavräkning (ENTSO-E, 2014a). 
 
Det finns dock ett undantag i koden (artikel 26, paragraf 4) som säger att TSO:er som 
använder så kallade Central Dispatch systems inte är skyldiga att följa de uppsatta 
reglerna i artikel 26 paragraf 3 (ENTSO-E, 2014a). På Svenska kraftnät används två 
Central Dispatch systems; nämligen Hansa och Trans. På så sätt kan Svenska kraftnät 
enligt koden själva bestämma om de vill tillåta att få in aggregerade värden i systemet 
eller inte. Det innebär att produktion och förbrukningsflexibilitet kan aggregeras för att 
användas som reglerresurser, men vid övervakning av dessa resurser i Hansa och Trans 
kan Svenska kraftnät kräva att få in mätning per objekt. 
 
Ett krav i balanskoden är att så kallade standardprodukter för balansering ska bildas. I 
Sverige finns idag, som tidigare nämnts, olika typer av reserver; frekvensstyrda, 
manuella och automatiska. Dessa typer av produkter finns i alla länder i Europa men de 
innefattar olika krav vilket försvårar utbytet av resurser mellan länder. De europeiska 
TSO:erna ska därför tillsammans bilda standardiserade produkter med gemensamma 
krav. En svårighet med detta är att obalanser justeras på olika sätt i Norden och övriga 
Europa och risken är att det bildas ett mycket stort antal produkter för att de ska passa 
alla. Förslag på standardprodukter ska komma ett år efter att koden laga kraft och just 
nu pågår förberedelser inför detta (Wik, 2014). 
 
Elin Broström på enheten Marknadsdesign på Svenska kraftnät arbetar i gruppen som 
ansvarar för att ta fram NC EB koden. En kritik som har kommit från ACER är att 
koden inte tillräckligt tydligt främjar förnybara energikällor och förbrukningsflexibilitet. 
I stället resonerar gruppen så att koden inte ska hindra införandet av detta, men inte 
heller specifikt gynna det. Just nu pågår ett pilotprojekt hur implementeringen av NC 
EB ska ske i Norden och det är mycket som behöver formaliseras i de avtal som finns 
idag för att implementeringen ska fungera (Broström, 2014). 

7.4.2 Demand Connection Code 
Nätkoden DCC innefattar regler för hur förbrukare samspelar med överföringssystemet. 
Koden klargör vilken roll som förbrukningsflexibilitet kommer att spela för att öka 
andelen energi från förnybara källor. Koden anger även de grundläggande funktionskrav 
för elanvändare som vill mata strömmen tillbaka in i systemet från småskaliga 
förnybara energikällor (ENTSO-E, 2014b). 
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Anders Danell från enheten Nätutveckling på Svenska kraftnät deltar i gruppen som 
arbetat med framtagandet av DCC, vilken han beskriver som en kod som talar om för 
förbrukarna vad de måste uppfylla för att kunna ansluta sig till nätet. Hur detta sen ska 
gå till praktiskt, exempelvis vem som ska betala för vad, fastställs i andra koder. Den 
preliminära DCC-koden innefattar ett ramverk för att göra olika hushållsapparater 
”Demand side respons ready”, det vill säga förbereda för att apparatens elanvändning 
ska kunna styras automatiskt. De hushållsapparater som ska ingå är alla som har någon 
typ av värmeenergi och som arbetar inom ett visst värmespann, exempelvis kylskåp, 
frysar och värmepumpar. I koden framgår att alla nya sådana apparater ska innehålla ett 
chip som automatiskt kan stänga av och på apparaten beroende på frekvensen i nätet. 
Denna lösning ska fungera som en primärreserv och alltså ersätta dagens primärreserver 
som främst består av vattenkraft. Potentialen är stor och beräkningar visar på cirka 3000 
MW tillgänglig reserv i Sverige (jämför med dagens 850 MW primärreserv) och ca 
6000 MW i Norden. Eftersom chipen endast ska installeras i nya produkter är 
omställningsperioden relativt lång. Det handlar om en cirkeltid på ca 15 år (Danell, 
2014). 
 
Fördelen med detta system är att styrningen av hushållsapparaterna sker helt autonomt. 
Det krävs ingen form av kommunikationsutrustning och de frekvensstyrda chipen finns 
idag och kostar cirka 1 euro att producera. Systemet påverkar inte heller apparatens 
funktion eller hushållens komfort eftersom apparaten endast kopplas från om den ligger 
inom rätt temperaturspann. En annan fördel som Svenska kraftnät ser med att införa 
denna typ av reserv är att det går att ha koll på hur stor volym som finns tillgänglig 
genom att föra statistik över försäljningssiffror på hushållsprodukter med installerade 
chip. Det skulle också spara ca 800 miljoner kronor per år som idag betalas till 
generatorägarna för primärreserverna. Dessa pengar kan istället överföras till 
slutkunden genom justering av nättariffer (Danell, 2014). 
 
NCC koden är färdigskriven och granskad av ACER. Nästa steg i processen är att koden 
ska granskas av EU-kommissionen och då har varje land rätt att komma med 
synpunkter till respektive näringsdepartement. Den kritik som har kommit fram är enligt 
Danell främst från generatorägare som inte vill förlora inkomst samt företag som ser en 
potential i att tjäna pengar på att styra och aggregera hushållsapparater med 
värmeenergi. Kritiken riktas främst mot det avsnitt som gör det obligatoriskt att 
installera chip som gör det möjligt att frekvensstyra hushållsapparater, där vissa anser 
att slutkundens intressen inte är tillräckligt skyddade, och därför riskerar just den biten 
att plockas bort ur koden. De flesta är dock överens om att tekniken fungerar och är bra, 
men vissa aktörer efterfrågar mätning, uppföljning och rapportering vilket inte behövs 
enligt Danell. Svenska kraftnät är dock positiva till att använda denna typ av 
primärreserv och anser att detta skulle kunna hjälpa till att stabilisera frekvensen så pass 
mycket att behovet av andra reserver minskar (Danell, 2014). 

7.5 Realtidsmätning 
På driftavdelningen på Svenska kraftnät pågår just nu en förstudie om realtidsmätning 
där syftet är att kartlägga vilka mätvärden driften anser sig behöva samt vilka av dessa 
värden som idag saknas. Dessutom studeras vilka krav som driften ställer kopplat till de 
nätkoder som kommer som nya lagar. Mattias Ehn jobbar med utbildning och 
utveckling inom driften på Svenska kraftnät. Idag får Svenska kraftnät in 
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realtidsmätvärden från de flesta stora produktionsanläggningarna, runt 100 MW och 
uppåt, samt de flesta större vattenkraftanläggningarna. Utöver det finns det i stort sett 
ingen realtidsmätning på till exempel vind och annan förnybar kraft (M. Ehn, 2014).  
 
Det är inte ett stort problem att mäta de förnybara produktionskällorna utan utmaningen 
ligger i att det är fler anläggningar i mindre storlek, menar Ehn. Svenska kraftnät är 
vana vid att ha att göra med stora producenter där det kan ställas krav på tydlighet och 
tillförlitlighet. Skulle det ligga samma krav på mätning på exempelvis enskilda 
vindkraftverk skulle det bli en väldigt stor extra kostnad. Så länge Svenska kraftnät har 
koll på en viss del av produktionen och vet var i landet den finns så går det att estimera 
kraften relativt väl. Därför undersöker driften nu vilka krav som är rimliga att ställa för 
att vara tillräckligt säker (M. Ehn, 2014). 
 
Frågan om realtidsmätning är viktig på Svenska kraftnät och just nu ligger fokus på att 
uppdatera det system som tar hand om realtidsdata, Hansa, för att det ska kunna hantera 
en större mängd realtidsvärden. Utvecklingen går dock ganska långsamt eftersom det 
pågår en omfattande uppgradering av systemet i helhet som kräver mycket resurser, 
samtidigt som det är osäkert vilka nya krav som kommer att komma i och med att 
nätkoderna införs (M. Ehn, 2014). 
  

7.6 Utfasning av effektreserven  
Sedan införandet av effektreserven har ambitionen varit att ersätta den centralt 
upphandlad effektreserven med en marknadslösning, där aktörerna på elmarknaden 
själva tar ansvaret för att kunna möta sina kunders efterfrågan på såväl kort som lång 
sikt. Det har därför beslutats att effektreserven ska fasas ut till år 2020. Istället för 
effektreserven ska marknadsaktörerna själva ansvara för effektbalans under de kalla 
månaderna. Målet är att andelen elproduktion ska minska och förbrukningsreduktionen 
öka. Detta innebär att resurser som inte kommer att upphandlas, exempelvis 
kondenskraftverk, därmed kan komma att läggas ned inom de närmsta åren (Svenska 
kraftnät, 2011d). 
 
Under utfasningen finns en förordning som talar om hur stor andel av effektreserven 
som ska vara produktion och hur stor andel som ska utgöras av 
förbrukningsreduktionsbud. Målet var tidigare att andelen produktion successivt skulle 
minskas för att år 2017/2018 vara 0 %, se tabell 6, och att effektreserven på så sätt då 
enbart skulle bestå av förbrukningsreduktion. Andel förbrukningsreduktion i 
effektreserven har ökat något sedan introduceringen av effektreserven men andelen har 
inte lyckats nå upp till det lagstadgade kravet. Enligt en rapport från Svenska kraftnät 
beror det låga intresset för effektreserven på att aktörerna anser att det är krångligt och 
riskfyllt att agera på effektreservsmarknaden. En annan anledning är att upphandlingen 
av reserven sker ett halvår i förväg och det kan vara svårt att förutse så lång tid i förväg 
hur mycket maskinerna kommer köras, samt att aktörerna måste ha beredskap under 
dygnets alla timmar vintern igenom. Svårigheter med att komma upp i önskad andel 
förbrukningsreduktion i effektreserven har lett till en förändring i upphandlingskravet 
(Svenska kraftnät, 2013g). 
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Förändringen innebär att minst 25 % av effektreserven fram till år 2020 ska vara 
förbrukningsreduktion och resten får vara produktion, se tabell 6. Andelen 
förbrukningsreduktion kan om förutsättningarna kräver det tillåtas vara ännu lägre.  
 
 
Tabell 6: Planerad upphandling av effektreserv kommande år, enligt lagen om 
effektreserven och med tillägg i förordningen (2010:2004) (Andersson, 2014) 
Vinter Max volym, MW Tidigare krav 

minsta volym 
förbrukning  

Nytt krav för 
minsta volym 
förbrukning 

2011/12 – 2012/13  1750  25% 25% 
2013/14 – 2014/15  1500  50% 25% 
2015/16 – 2016/17  1000  75% 25% 
2017/18 – 2019/20  750  100% 25% 
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8. Omvärldsanalys 
I kapitel 8 presenteras ett urval av de projekt och affärslösningar för 
förbrukningsflexibilitet som finns i Sverige idag. Vidare presenteras liknande projekt 
som pågår i Danmark. 

8.1 Nya aktörer och lösningar 
I dagsläget är det fortfarande inte helt tydligt hur olika lösningar för 
förbrukningsflexibilitet ska fungera i praktiken och vilka aktörer som ska hantera detta. 
Nya affärsmodeller och nya tekniska lösningar kan öppna upp för att fler aktörer ska 
kunna komma in på marknaden. Nedan presenteras några av dessa som kan tänkas bli 
aktuella i utvecklingen av aggregerad förbrukningsflexibilitet.  

8.1.1 Ngenic 
Ngenic är ett svenskt företag som grundades 2010. Ngenics affärsidé är att göra 
värmesystem i hushåll mer effektiva genom att styra dem med hjälp av smarta 
algoritmer. Genom att ta in data om exempelvis utomhustemperatur och elpris kan 
Ngenics produkt Ngenic Tune hjälpa kunden att spara upp till 15 % av energikostnaden 
på ett år. Produkten fungerar så att en styrenhet kopplas till värmesystemet, det sätts en 
innegivare i huset och det kopplas en gateway till bredbandsroutern. Gatewayen samlar 
in data från innegivaren och styrenheten till en molntjänst där en individanpassad 
styrsignal skapas (Fernlund, 2014). 
 
Eftersom det redan finns en stor mängd installerade värmepumpar och värmepannor i 
Sverige ser Ngenic en potential i att effektivisera dessa och styra dem med hjälp av 
olika signaler. Tanken är att kunden ska kunna bidra med förbrukningsflexibilitet utan 
att göra avkall på komfortnivån i hemmet. Just nu styrs värmesystemen som testas mot 
spotpriset men eftersom priserna är låga och inte fluktuerar speciellt mycket ger det bara 
en begränsad effekt. Ngenic ser dock potential i att kunna styra värmesystemet genom 
att ta in andra signaler, exempelvis reglerkraftpris. Då skulle Ngenic kunna fungera som 
aggregator, det vill säga styra och samla ihop volymer från en stor mängd värmesystem 
så att det bildas bud som kan läggas på reglerkraftmarknaden (Fernlund, 2014). 
 
Idag testas Ngenic system på ett litet antal villor och tekniken har visat sig fungera.  
Tekniken testas också i Expektras marknadsplats för balanskraft som beskrivs i avsnitt 
8.1.2. Hur själva marknadslösningen ska se ut i nästa steg är Ngenic inte säkra på. Det 
handlar om var systemet kan åstadkomma mest. Detta borde även spegla var det är bäst 
betalt. Från Ngenic sida går det att anpassa sig till den partner där de får bäst utväxling 
av styrpotentialen. ”Svenska kraftnät är ju i det sammanhanget inte en ointressant 
partner”, menar Fernlund.  Ngenic ser potential i att kunna vara aktiv på flera 
marknader; både Elspot, Elbas, reglerkraftmarknaden och i effektreserven. Eftersom 
styrningspotentialen är starkt väderberoende är det inte helt lätt att erbjuda 
förkontrakterade bud såsom det fungerar i dagens effektreserv (Fernlund; Berg, 2014). 
 
I dagsläget är det dock den lokala nätägaren som kommer att tjäna mest på Ngenics 
affärslösning menar Björn Berg, styrelseordförande i Ngenic. I ett större perspektiv kan 
Ngenics system ge samhällsnytta genom att spara på nätförluster både för stam-, region- 
och lokalnät samt bidrar till att jämna ut elpriset. ”De enda som förlorar på detta är de 
som sitter på mycket reglerkraft”, menar Berg, som tillägger att Ngenics lösning är 
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mogen för att vara en del av elmarknaden inom 1-2 år. En vanlig vinterdag går det att få 
ut 2-3 kW per hushåll. Detta innebär att det krävs cirka 500 aggregerade hushåll för att 
komma upp i volymen 1 MW. Enligt Ngenic är uppskattningsvis minst 90 % av 
hushållen styrbara vid en given tidpunkt, om det handlar om en engångsstyrning. 
Resterande andel hushåll kan eventuellt falla bort på grund av att deras 
inomhustemperatur, och därmed den ackumulerande energin, är för låg vid tillfället. 
Ngenic är dock tveksamma till om den tekniska integrationen med Svenska kraftnät 
som krävs för att leverera buden till reglerkraftmarknaden kommer att utvecklas inom 
de närmsta åren (Berg; Fernlund, 2014).  
 
Ngenic ser ingen större potential i att styra mindre hushållsapparater såsom kylskåp 
eftersom de redan är så pass energieffektiva. Fernlund menar att det skulle vara möjligt 
att styra större anläggningar, som till exempel stora kyllager i matbutiker, men det finns 
en stor skepsis. Butiksägare vågar inte riskera att maten blir dålig för att tekniken inte är 
säker nog. Det skulle kräva mycket arbete med bevis på att det finns låga tekniska risker 
och höga ekonomiska vinster för att det ska kunna fungera (Fernlund, 2014). 
 
Tillförlitligheten är en utmaning för Ngenic. För att kunna ge tillförlitliga prognoser 
krävs att det finns historiska data som korreleras till väderförhållande och 
värmesystemens körschema. Det är svåra beräkningar och kräver många enheter för att 
kunna ge hög tillförlitlighet. De tester som Ngenic har gjort har dock visat sig stämma 
bra och Björn Berg menar att det inte behövs realtidsmätning på varje enhet för att 
verifiera att det som utlovats faktiskt levererats. Realtidsmätning är enligt Berg snarare 
en onödig kostnad för samhället och det bör räcka att verifiera i efterhand (Berg, 2014).   
 
Det största hindret som Ngenic ser i att komma in på reglerkraftmarknaden är 
budgränsen på 5 respektive 10 MW. Vidare är den manuella budhanteringen ett hinder 
för Ngenic som själva arbetar med automatiska system som de menar fungerar bra. Ett 
ytterligare hinder är nätkoden om förbrukning (Demand Connection Code) där förslaget 
att frekvensstyra alla hushållsapparater finns med. Detta skulle enligt Berg vara rent 
skadligt för marknaden eftersom nätägaren hamnar i en monopolställning. Berg är även 
skeptisk till själva tekniken och huruvida det finns ett värde i att styra mycket små 
apparater såsom som kylskåp, som är väldigt energieffektiva idag (Berg, 2014).  

8.1.2 Expektra 
Expektra är ett tjänsteföretag som erbjuder smarta energisystemlösningar. En av 
Expektras tjänster är Green Connect, en marknadsplats för automatisk 
förbrukningsflexibilitet. Marknadsplatsen syftar till att ge balansansvariga företag 
möjligheten att handla sig i balans genom att utnyttja sina kunders 
förbrukningsflexibilitet. På så vis kan obalanskostnaderna minska och företagen tjäna 
mer på handel på reglerkraftmarknaden (N. Ehn, 2014). 
 
Marknadsplatsen är en slags auktionsmarknad som fungerar så att de säljande 
enheterna, exempelvis en aggregator, lägger ett säljbud genom att justera förbrukning 
upp eller ned. En balansansvarig kan lägga ett köpbud på förbrukningsflexibiliteten från 
deras kunder, och buden matchas sedan ihop av Expektra. ”Det är en tjänst som liknar 
reglerkraftmarknaden, men med helt vattentäta skott mellan respektive balansansvarig” 
förklarar Niklas Ehn, VD på Expektra. 
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Figur 8: Schematisk bild över Expektras affärslösning Green Connect (Expektra, 2014) 
  
Expektra undersöker möjligheten att styra både förbrukning från privatkunder och 
kommersiella industriella processer. Enligt Niklas Ehn är det enklare att testa och 
kommunicera tekniken kring småhusapplikationer eftersom alla kan relatera till 
värmetrögheten i ett hus. Därför testas denna teknik just nu på ett 10-tal villor där 
Expektra bland annat styr värmepumpar med hjälp av Ngenics teknik. Det som har visat 
sig i pilotprojektet är att det är en utmaning att få värde i att styra en last. En 
förutsättning för att det ska fungera på privatkundsnivå är att det finns något slags 
värdeerbjudande för kunden, tror Ehn. En annan utmaning med privatapplikationer är 
att kunderna aktivt måste begära timmätning av el. Detta innebär att elanvändningen 
mäts och prissätts per timme och kunden behöver ofta teckna ett tilläggsavtal för detta 
(Fortum, 2014). 2013 hade endast ca 6300 elkunder i Sverige rörliga timavtal 
(Energimarknadsinspektionen, 2013b). 
 
Expektra fokuserar nu i större grad på industriella processer och har bland annat kontakt 
med en ledande leverantör av virkestorkar där det finns potential i att styra fyra torkar 
med cirka 25 MW tillgänglig flexibilitet. De tittar även på fastighetsautomation där det 
är möjligt att styra uppvärmning och ventilation i större fastigheter. En fördel med 
industriella anläggningar är att de kan bidra med flexibilitet året om till skillnad från 
privathus där flexibiliteten främst finns tillgänglig under vintermånaderna (N. Ehn, 
2014). 
 
Expektra undersöker även möjligheten att erbjuda sin auktionsmarknad direkt till 
Svenska kraftnät, vilket enligt Ehn skulle vara mer effektivt. Då skulle Expektra fungera 
som en slags förmedlare av kraft från flera olika balansansvarigas kunder. Om budet 
avropas får de olika aktörerna som bidragit med kraft tas hänsyn till i 
balansavräkningen.  Denna lösning skulle enligt Ehn vara att föredra för Svenska 
kraftnät eftersom det innebär att de får full styrbarhet. Den modell som Expektra testar 
idag med balansansvariga innebär att de balansansvariga kan nyttja flexibiliteten på det 
sätt som gynnar dem mest, vilket inte alltid är det som gynnar samhällsnyttan mest (N. 
Ehn, 2014). 
 
Tillförlitlighet och verifiering är något som Ehn framhäver som extremt viktigt och som 
en av utmaningarna med förbrukningsflexibilitet. Även här är det enklare att arbeta med 
större förbrukare eftersom de redan har mätning eller alternativt är det en investering 
som är värd att göra. Expektra testar att använda den mätning som redan finns för att 
genom mönsteranalys visa hur enheterna beter sig i alla lägen, oavsett om de bidrar med 
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flexibilitet eller inte. Det finns ett behov av att testköra systemet med riktiga enheter för 
att se hur det verkligen fungerar. Expektra tittar på möjligheten att föreslå en 
kommersiell pilot i liten skala men med större enheter där de kan testa upplägget att 
erbjuda flexibiliteten direkt till Svenska kraftnät. Det är dock vissa avtal och regler som 
inte tillåter denna typ av marknadslösning idag. Ehn trycker främst på att Svenska 
kraftnät måste öppna upp för nya aktörer som förmedlar reglerkraft och möjliggöra för 
aktörer att specificera i ett bud hur många MW som kommer från respektive 
balansansvarig. Enligt Ehn finns det aktörer som är bättre lämpade på att koordinera 
förbrukningsflexibilitet än just de balansansvariga. En anledning är att balansansvarig 
ofta är elhandelsbolag i första hand och har inte prioriterat avancerade IT-system. Ett 
annat hinder är budgränsen som Ehn ser som en inträdesbarriär på reglerkraftmarknaden 
(N. Ehn, 2014).  
 
Ehn menar att det finns en risk för Svenska kraftnät att inte öppna upp för förändringar 
kring reglerkraftmarknaden. Eftersom Svenska kraftnät har ambitionen att ha ett så bra 
kontrolläge som möjligt gäller det att inte bli omsprungen av någon som tar tillvara på 
denna typ av innovation på ett sätt som inte gynnar denna ambition. ”Det kan vara lätt 
för en så stor organisation att fastna i en massa utredningar utan att faktiskt göra 
något”, påpekar Ehn. 

8.1.3 AV Reserveffekt 
Ett företag som idag arbetar som en typ av aggregator är AV Reserveffekt AB. 
Företaget aggregerar små förbrukare eller produktionsenheter till större enheter, och 
säljer sedan vidare den aggregerade effekten till Svenska kraftnät genom effektreserven. 
I dagsläget samarbetar AV Reserveffekt med ca ett 20-tal leverantörer, exempelvis 
landsting, fastighetsägare och industrier, vilka i sin tur har flera anläggningar. Exempel 
på anläggningar är sjukhus eller fabriker med reservkraftaggregat som står stand-by. 
Om AV Reserveffekt blir avropade kopplar anläggningen bort sig från nätet och 
använder sina egna aggregat istället. Detta innebär att de bidrar med en 
förbrukningsreduktion till nätet. Alternativt fasas reservaggregaten in i nätet samtidigt 
som anläggningen är fortsatt ansluten till nätet, berättar Peter Svensson, VD på AV 
Reserveffekt.  
 
Kommunikationen med Svenska kraftnät sker via telefon och vid order om aktivering 
startas en egenutvecklad portal där automatiskt genererade telefonsamtal går ut till 
anläggningarna. Vissa av anläggningarna går också att aktivera automatiskt via SMS. 
Själva aktiveringen tar enligt Svensson ca 30 sekunder. Efter aktivering skickas en 
bekräftelse tillbaka till AV Reserveffekt och vidare till Svenska kraftnät, i de fall detta 
efterfrågas. Alla anläggningar har inte realtidsmätning och även om det är önskvärt är 
det enligt Svensson svårt att tvinga kunder att införa och rapportera mätningen. I vissa 
fall har anläggningarna realtidsmätning men endast för internt bruk. I dessa fall kan AV 
Reserveffekt gå via nätägaren för att verifiera buden. I efterhand verifierar aktörerna 
alltid via ett blankettsystem där klockslag samt mätarställning antecknas. Genom dessa 
uppgifter räknas det antal KWh som anläggningen har reducerat eller producerat. Denna 
typ av verifiering har Svenska kraftnät hittills godtagit (Svensson, 2014). 
 
För att lägga bud i effektreserven krävs, precis som för övriga reglerkraftmarknaden, att 
aktören har balansansvar. Detta innebär att AV Reserveffekt inte kan lägga bud själva 
utan måste ingå i ett separat avtal med ett balansansvarigt företag som lägger själva 
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budet. Detta är enligt Svensson en regel som gör det svårare för AV Reserveffekt att 
vara en konkurrenskraftig aktör på reglerkraftmarknaden, eftersom de balansansvariga 
företagen har makt att begära en hög ersättning för att hantera de aggregerade buden.  
Dessutom finns en risk att de balansansvariga ser större värde i att själva ta kontakt med 
de anläggningar som AV Reserveffekt aggregerar för att på så vis slippa samarbetet 
med en aggregator. Vissa aktörer ser aggregatorn som ”lite besvärlig” menar Svensson. 
”Jag tror att Svenska kraftnät vill att sådant här ska ske via de balansansvariga, och 
därför underlättar de för dem. För oss finns inte riktigt det stödet” (Svensson, 2014). 
 
Under 2013 uppgick AV Reserveffekts effektreserv till ca 90 MW, som var uppdelat på 
sex bud med fem olika balansansvariga. AV Reserveffekt har blivit avropade en gång, i 
december 2012. Svensson ser potential i att styra och aggregera fler typer av mindre 
förbrukningsanläggningar såsom kyllager i livsmedelsbutiker. Ett stort problem med 
detta är dock att butiksägare anser att det i dagsläget skulle innebära för stora risker till 
för liten ersättning för att de skulle vara intresserade av att delta. AV Reserveffekt har 
även diskuterat möjligheten att delta på reglerkraftmarknaden året runt men i dagsläget 
är inte ersättningen på reglerkraftmarknaden tillräckligt hög för detta. Ett alternativ 
skulle enligt Svensson vara att erbjuda effektoptioner direkt till balansansvariga att 
utnyttja när de är i obalans. Dock förhindrar dagens avtalsstruktur detta (Svensson, 
2014). 

8.2 Erfarenheter från Danmark 
I Danmark bedrivs mycket forskning kring framtidens smarta elnät. Landet har en stor 
andel vindkraftsproduktion, och till skillnad från exempelvis Sverige och Norge har 
Danmark inte tillgång till mycket reglerkraft från egen vattenkraft. De termiska 
kraftverk som landet använder idag och som baseras på kol kommer att försvinna i 
framtiden, vilket innebär en stor utmaning för balanshållning i elnätet. Danmark har 
därför börjat titta på hur konsumenterna kan vara med och hjälpa till att hålla balansen 
genom olika smart grid-lösningar, exempelvis aggregerad förbrukningsflexibilitet 
(Behnke & Lund, 2014). 

8.2.1 Energinet.dk  
Den danska TSO:n går under namnet Energinet.dk. Energinet.dk är stamnätsägare och 
har systemansvar för landets el- och gasförsörjning. År 2012 täckte 
vindkraftsproduktionen 30 % av Danmarks totala elkonsumtion, och fram till år 2020 är 
målet att denna andel ska öka till 50 %. Vidare ska landet år 2035 inte längre använda 
sig av kol, olja eller naturgas. Detta innebär stora förändringar i elsystemet, och mycket 
forskning och utveckling (FoU) bedrivs för att kunna möta de utmaningar som det 
innebär. Energinet.dk har olika avdelningar för FoU-arbete, och varje år satsas närmare 
200 miljoner danska kronor i interna och externa forskningsprojekt (Behnke & Lund, 
2014).  
 
Idag hanterar Danmark de flesta obalanserna i nätet genom att importera eller exportera 
el. I takt med att landets termiska kraftverk börjar försvinna och vindkraften växer, ser 
Energinet.dk ett stort behov av att designa om elmarknaden för att hantera detta. 
Danmark satsar då dels på att bygga ut och stärka kontakten till grannländerna, genom 
marknadsintegration och utbyggnad/förstärkning av transmissionsnätet, och dels på att 
bygga in intelligens i elsystemet genom olika typer av smart grids-lösningar (Behnke & 
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Lund, 2014). Ett stort projekt som Energinet.dk är inblandat i är ett EU-sponsrat projekt 
som kallas EcoGrid EU. EcoGrid EU syftar till att ett nytt marknadskoncept där 
slutkonsumenter är med och bidrar till balanseringen av elsystemet genom olika typer 
av lösningar med förbrukningsflexibilitet. Projektet genomförs med ett storskaligt test 
på den danska ön Bornholm, där 1900 elkunder deltar. Fokus i projektet är att lyfta fram 
tillgänglig flexibilitet i elanvändande från framförallt värmepumpar eller apparater för 
direktverkande el i hushåll. Genom att styra utrustningen i hushållen med hjälp av att 
sända prissignaler ska den flexibilitet som finns i dessa kunna användas vid behov av 
extra balansering. Den stora utmaningen i EcoGrid-projektet har varit just denna 
prissignal, som bygger på en prisalgoritm. Frågor om hur signalen ska se ut, hur stora 
svängningar i priset som kan tillåtas och så vidare, är komplicerade och viktiga. 
Energinet.dk ser därför många utmaningar med att hitta en algoritm som fungerar 
(Behnke & Lund, 2014).   
 
För att lösningarna i EcoGrid EU-projektet skulle kunna appliceras, designades ett så 
kallat ’real-time market’-koncept för befintlig elhandel och balansmarknad. 
Marknadskonceptet är baserat på publicering av prissignaler i realtid. En prissignal 
skapas var femte minut, av exempelvis en TSO som genom att justera prissignaler kan 
korrigera balansen på nätet. Som det fungerar idag är marknaden baserad på timvisa 
beslut som inte speglar den faktiska dynamiken i systemet. Genom att istället agera med 
femminutersintervall, är tanken med EcoGrid EU:s real-time market att beslut ska tas 
baserat på vad aktörerna på marknaden faktiskt gör, och inte vad de lovat att göra. På så 
sätt kan beslut flyttas närmare drifttimmen, och förhoppningen är att hitta en potential 
för att minska behovet av reglerkraft. Genom att göra en prognos av hur mycket 
förbrukningsflexibilitet som kommer att finnas tillgängligt, räknas realtidspriserna ut 
och publiceras till marknaden, med syftet att påvisa vilket behov av reglerkraft som 
systemoperatören har behov av. Priset ska sättas med insignaler från TSO, spotpris, 
historiska mätdata och väderprognoser (EcoGrid, 2013). 
 
Hur systemet svarar på prissignalerna kan styras på olika sätt, och i EcoGrid EU har 
olika varianter testats. Dels kan slutkunder själva manuellt styra sin förbrukning efter att 
ha tagit del av prisinformationen, och dels kan automatiskt styrda tekniska system 
kontrollera enheterna. De automatiskt styrda kunderna är främst uppdelade i automatisk 
styrning av elektriska apparater i hushåll och i aggregerad kontroll av en grupp av 
elektroniska enheter (EcoGrid, 2013). 

8.2.2 DONG Energy 
En av de tekniska innovationerna som de arbetar med i Danmark är ett koncept som 
kallas virtual power plants, VPP:s. Ett exempel på en VPP är företaget DONG Energy’s 
Power Hub. DONG Energy är ett av Nordens största energiföretag, och deras 
verksamhet är baserad på produktion, distribution, försäljning av och handel med 
energi. Företagets Power Hub är ett system som kontrollerar beteendet av ett stort antal 
lokala enheter (LU:s). Dessa enheter kan vara både elproducerande och 
elkonsumerande. Till de producerande enheterna hör till exempel små vattenkraftverk 
och små vindturbiner. Till de konsumerande hör bland annat fryslager, växthus och 
dräneringspumpar. Det som är viktigt och gemensamt för dessa enheter är att de har viss 
flexibilitet i hur de producerar och konsumerar energi. Power Hub har i uppgift att 
kontrollera dessa enheter på ett sådant sätt att de stöttar elsystem när produktion och 
konsumtion inte är i balans. Målet är att en VPP ska kunna leverera stöttande funktioner 
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som till exempel reglerkraft. De ska också kunna flytta last från exempelvis natt- till 
dagtid (Hansen et al., 2013).   
 
I projektet Twenties har DONG Energy, i samarbete med bland annat Danmarks och 
Spaniens TSO:er och ett tysk forskningsinstitut, genomfört en genomgående 
demonstration av hur deras VPP, Power Hub, kan bidra med flexibilitet på den danska 
elmarknaden. Twenties var när det startade 2009 det dittills största EU-projektet inom 
smart grid-forskning. Efter projektets slut har DONG Energy valt att jobba vidare med 
sin Power Hub och att fokusera på att göra tekniken mer ekonomiskt lönsam (Ilskær, 
2014).  
 
Resultatet från Twenties-projektet visade att det är tekniskt möjligt att bygga upp VPP:s 
som kan kontrollera olika typer av LU:s. När tekniken i framtiden ska skalas upp och 
spridas, uppstår det dock problem på grund av dagens marknadsstrukturer. Exempelvis 
kan reglerkraftmarknadens krav på budstorlek bli ett hinder. Volymerna på flexibilitet 
kommer i takt med att tekniken utvecklas att öka och kunna matcha kraven bättre, men 
kravet på budstorlek anses trots det vara för högt (Ilskær, 2014). 
 
En annan slutsats från projektet var att det finns en potential för nya aktörer som 
aggregatorer att involveras i VPP-lösningar. Det konstaterades dock att den danska 
elmarknaden inte är tillräckligt mogen för att integrera nya aktörer, och det finns 
begränsad erfarenhet på marknaden vilket försvårar skapandet av kommersiella 
lösningar för dem. Enligt DONG Energy ska aggregatorn vara en aktör som har kontroll 
över många små enheter. De företag som äger en VPP har sedan ett samarbete med en 
aggregator. Vid signal från VPP:n styr aggregatorn sina distribuerade enheter, sina 
LU:s. Det som DONG Energy ser som problematisk i detta är balansansvaret.  I 
Danmark måste det finnas en balansansvarig för produktion och en för konsumtion. Det 
är inte möjligt att blanda ihop dessa, och det går inte att aggregera ihop enheter från 
olika balansansvariga. Detta innebär svårigheter för en aggregator att sprida sin 
verksamhet och för en VPP att komma upp i större volymer då urvalet av LU:s 
begränsas (Ilskær, 2014).  
 
Det som i Twenties-projektet visade sig vara mest problematiskt är att tjäna pengar på 
att sälja flexibiliteten. DONG Energy har i det fortsatta utvecklingsarbetet av sin Power 
Hub valt att rikta in sig mot Elspot och till vis del även Elbas. Problemen med att skapa 
lönsamhet i verksamheten beror bland annat på att det är svårt att prismässigt 
konkurrera på reglerkraftmarknaden. Detta beror på att det ofta är mer lönsamt att 
importera reglerkraft från andra länder än att använda flexibiliteten. I Danmark är det 
dessutom en mycket platt priskurva på el, med i stort sätt samma pris på dagen som på 
natten. Detta innebär att även om du flyttar förbrukning över tid så blir prisvariationerna 
inte tillräckliga för att det i dagsläget ska vara möjligt att tjäna pengar på det (Ilskær, 
2014).  
 
I Twenties-projektet utfördes en rad tester av tekniken på Färöarna. Färöarna är en plats 
som lämpar sig bra för att testa olika smart grid-lösningar. Detta beror framförallt på att 
de har ett helt isolerat elsystem med ett stort behov av att stabilisera elnätet och undvika 
strömavbrott, något som i dag händer ofta på öarna. Elsystemet på Färöarna är ett 
system med mycket begränsad mängd svängmassa, vilket också är problematiskt. Brist 
på svängmassa gör systemet mer känsligt för störningar, eftersom det då finns mindre 
lagrad energi i systemet som kan kompensera obalanser på nätet. Under arbete med 
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Twenties kunde det konstateras att VPP-tekniken kan användas för att skapa en produkt 
som liknar svängmassa, en så kallad virtuell svängmassa (virtual inertia). Genom att 
koppla från last kan tekniken leverera ett alternativ till svängmassa. Tester som 
genomfördes med detta blev mycket lyckade, och visade dessutom på ekonomisk 
lönsamhet på Färöarna. Resultatet visade även att Power Hub är en portabel teknik som 
är möjligt att placera på avlägsna platser, samt kan integreras med befintliga SCADA-
system. Detta tyder på att det inte finns några begränsningar för att tekniken utvecklas 
vidare av andra företag. Realtidsmätning är ett krav när det gäller VPP, men hur 
volymerna av den aggregerade flexibilitet kan verifieras till systemoperatören testades 
aldrig i Twenties-projektet (Ilskær, 2014).  
 
När DONG Energy nu valt att fokusera på Elspot-marknaden, lägger de idag mycket 
fokus på att göra bra prognoser. Företaget arbetar till exempel med att kunna prediktera 
hur mycket flexibilitet som kommer att vara tillgänglig två till tre dagar i förväg. 
Tekniskt sätt är det möjligt programmera avancerade prognoser, men svårigheten är 
fortfarande att göra affärer med förbrukningsflexibilitet (Ilskær, 2014).  

8.2.3 EA Energianalyse  
EA Energianalyse är ett danskt energikonsultföretag med 16 heltidsanställda konsulter. 
EA är inblandade i flera smart grids-projekt bland annat på Bornholm (Hethey, 2014). 
 
Ett projekt som EA bedriver är FlexPower, en ny slags realtidsmarknad som kan 
samverka med dagens marknadsplatser. Idén är att spotmarknaden ska fungera som den 
gör idag, det vill säga att de balansansvariga köper och säljer sitt estimerade behov och 
spotpriser bildas. Efter detta är tanken att det ska finnas en typ av ny reglerkraft 
tillgänglig på NOIS-listan som FlexPower-bud (förbrukningsflexibilitet) från några 
balansansvariga. De balansansvariga fungerar här som aggregatorer och om ett bud blir 
avropat skickas en prissignal ut (max var 5:e minut) som enheterna, exempelvis en 
värmepump i ett hushåll, förväntas reagera på. Det finns ingen direkt styrning utan de 
balansansvariga måste estimera reaktionen med hjälp utav bland annat statistik och 
temperatur. Slutanvändaren (ex värmepumpen) har sedan en inbyggd logik som reagerar 
på prissignalen och minskar eller ökar elförbrukningen. I grunden är det ett enkelt 
system men för att det ska fungera bra krävs även att funktioner som kan estimera nästa 
timmes prissignal och kommande dagars värmebehov etc. Tanken är att det mesta i 
systemet ska gå per automatik men det ska finnas möjlighet för slutanvändaren att 
justera parametrar och kunden ska kunna välja om den vill ha spotpris eller FlexPower-
pris (Hethey, 2014). 
 
Den stora skillnaden mellan FlexPower och ett VPP är att FlexPower har 
envägskommunikation, det vill säga att signaler endast kan skickas från aggregatorn till 
enheten och inte tillbaka. Detta innebär att aggregatorn – och TSO:n – har mindre 
kontroll och större osäkerhet om vilken reaktion som kommer att ske. I ett VPP har 
aggregatorn full styrbarhet och mätning vilket gör det enklare att se vilka som kan 
reagera och också verifiering att det faktiskt sker. Det har dock visat sig i tester att 
FlexPower är relativt pålitligt om det finns tillräckligt med statistik och väderdata. 
Systemet är också enklare och billigare än en VPP-lösning eftersom det kräver enklare 
kommunikationssystem (Hethey, 2014).  
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EA Energianalyse har även genomfört ett projekt där förbrukningsflexibilitet används 
som automatisk frekvensstyrning, det vill säga ett alternativ till dagens primärreserv. 
Detta har testats på Bornholm där frekvensmätare installerades i mindre apparater, 
bland annat dryckeskylar. Temperaturbanden där kylarna aktiveras/stängs av breddades 
och på så vis kunde elförbrukningen förflyttas när frekvensen var hög eller låg. Enligt 
Hethey är detta en bättre teknik för små apparater såsom kylskåp eftersom det inte krävs 
ett avancerat kommunikationssystem.  
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9. Utmaningar med dagens marknadsstruktur  
I detta avsnitt presenteras de åsikter som kommit fram under intervjuerna angående 
hinder för förbrukningsflexibilitet med dagens marknadslösning. Åsikterna kommer 
dels från medarbetare på Svenska kraftnät och dels från externa intervjupersoner.  

9.1 Affärslösning 
Det finns olika idéer för hur en marknadslösning för aggregerad förbrukningsflexibilitet 
kan se ut. Gemensamt för de lösningar som studeras i denna rapport är att en extern 
aktör styr förbrukningsenheter genom att skicka någon typ av signal till respektive styrd 
enhet, exempelvis värmepumpar. Enheterna reagerar på signalen utefter satta parametrar 
vilket resulterar i att de tillsammans kan komma upp i en sammanlagd effektvolym som 
kan tas till vara av aktören.  
 
Signalen som skickas ut kan exempelvis vara spotpriset på el. Ett problem med att 
använda detta pris som prissignal är att spotpriset bestäms av priskrysset som skapas 
efter planerad produktion och förbrukning. Om aktörer går ifrån sina planer efter att 
priset satts kan detta skapa obalanser. Vidare menar flera respondenter att när ett stort 
antal aktörer reagerar på samma pris kan det leda till att spotpriset med tiden jämnas ut, 
något som i sin tur skulle minska incitamenten att reagera på signalen. En annan lösning 
är att ett konstruerat pris skickas ut, exempelvis baserat på reglerkraftpriset. I projekt i 
Danmark har de testat att använda en fiktiv prissignal som baseras på olika 
inparametrar, exempelvis väderprognoser, historisk data eller prognoser om hur mycket 
förbrukningsflexibilitet som kommer att finnas tillgängligt. Genom att generera en 
sådan fiktiv prissignal var femte minut, är tanken att det på ett bättre sätt går att påverka 
den faktiska dynamiken i systemet jämfört med timvisa beslut, och på så sätt spegla 
behovet av reglerkraft.  
 
Aktörerna som ser aggregerad förbrukningsflexibilitet som affärslösning vill erbjuda 
flexibiliteten till den som betalar mest. En genomgående åsikt är att priserna på samtliga 
marknader (Elspot, Elbas och reglerkraftmarknaden) är för låga för att 
förbrukningsflexibilitet ska vara lönsamt i dagsläget. Den marknad som aktörerna ändå 
ser störst potential i är reglerkraftmarknaden eftersom priserna generellt är högre där.  
 
Många respondenter menar att reglerna på reglerkraftmarknaden ursprungligen är satta 
för produktionsanläggningar och att arkitekturen nu behöver anpassas så att 
förbrukningsresurser kan bli en större del av marknaden. Ett sätt att göra detta är att 
öppna upp marknaden för andra aktörer än just balansansvariga, det vill säga att 
exempelvis en aggregator kan lägga bud på reglerkraftmarknaden utan att själv vara 
balansansvarig. Detta är en förändring som framförs av flera intervjuade personer både 
internt på Svenska kraftnät såväl som av externa aktörer. Även i nätkoden för 
balansering finns ett liknande förslag där en Balance Service Provider (BSP) 
introduceras som ny aktör. Det framkommer under de genomförda intervjuerna att det 
finns olika uppfattningar om vad en BSP är och vilken roll den ska ha. Den problematik 
som finns kring aggregators roll gällande balansansvar och avräkning, kan även 
identifieras i en diskussion kring BSP. Denna problematik presenteras närmare i 
avsnitten 9.3 och 9.4. En respondent på Svenska kraftnät menar att om det är så att en 
BSP planerar att handla reserver över landsgränser, kan det försvåra Svenska kraftnäts 
arbete. Handel över landsgränser kan ses som ett led i en ökad europeisk integration, 
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men eftersom TSO:erna har systemansvaret och ska säkerställa landets elförsörjning, 
anses därför att handeln med reservkraft även i fortsättningen ska skötas mellan TSO:er.  
 
Ett motiv för att öppna upp marknaden för fler aktörer är, enligt företaget Expektra, att 
de balansansvariga företagen inte nödvändigtvis är de bäst lämpade för att koordinera 
aggregerad förbrukningsflexibilitet. Detta förklaras med att balansansvariga företag ofta 
också är elhandelsbolag och bedriver verksamhet med många andra funktioner och 
kanske då inte har fokus på eller ligger i framkant när det gäller just IT-system. På så 
sätt är det troligt att andra aktörer är bättre lämpade för att hantera och utveckla de 
avancerade IT-systemlösningarna som ligger till grund för aggregerad 
förbrukningsflexibilitet. 
  
Effektreserven anses av många aktörer som en potentiell marknadsplats för 
förbrukningsflexibiliteten. Fördelen som framhävs är att flexibiliteten från hushåll är 
som störst under vintertid och att affärsmodellen för effektreserven skulle underlätta för 
aktörerna. En respondent från ett balansansvarigt företag, som idag deltar med 
förbrukningsreduktionsbud i effektreserven, påpekar att det är betydligt enklare att se 
ekonomisk lönsamhet i effektreserven än på reglerkraftmarknaden. Detta beror främst 
på den garanterade fasta ersättningen som företaget får oavsett om deras resurs aktiveras 
eller inte. Dessutom avropas buden i effektreserven först efter de ordinarie 
kommersiella buden. Det innebär att de inte behöver ställa om sin elförbrukning 
speciellt ofta men när avrop sker får de sedan en ytterligare ersättning. Värt att nämna i 
sammanhanget är att detta framförallt då handlar om förbrukningsflexibilitet från större 
anläggningar och inte mindre enheter som värmepumpar. 
 
Ett problem som framhävs med effektreserven är att kraven är konstruerade så att 
effekten upphandlas långt i förväg och de medverkande aktörerna förväntas kunna 
leverera upphandlad effekt under hela den kontrakterade tidsperioden. Eftersom 
aggregerad förbrukningsflexibilitet från hushåll beror av flera yttre faktorer som 
exempelvis årstid och temperatur, kan detta vara problematiskt. Ett förslag från 
Expektra är att erbjuda en form av mixat avtal till Svenska kraftnät, med en del 
förkontrakterad volym och en del dynamisk. På så sätt kan en viss minimivolym 
handlas upp i förhand, och eventuell effekt utöver denna volym erbjudas närmare 
drifttimmen. Detta skulle innebära att mindre aktörer inte behöva säkerställa att komma 
upp i samma volymer året om.  
 
Från Svenska kraftnäts sida framhävs av en respondent att effektreserven kanske inte är 
optimal för förbrukningsflexibilitet eftersom det är viktigt att det är en stabil reserv som 
ska vara tillgänglig i extrema situationer. Vidare framhävs det av respondenter att 
Svenska kraftnät inte vill ha någon typ av marknad där vissa bud prioriteras eller får en 
extra ersättning. Svenska kraftnät uttrycker att målsättningen är att hitta 
marknadslösningar som underlättar för kommersiella förbrukningsbud att komma in på 
marknaden.  
 
En respondent från marknadsavdelningen menar att ur Svenska kraftnäts synvinkel så 
får bud bestående av förbrukningsflexibilitet gärna komma in på marknaden så tidigt 
som möjligt, exempelvis på Elspot eller Elbas. På det sättet kan handeln redan innan 
drifttimmen ge en bättre balanssituation. Samtidigt behövs fler bud på 
reglerkraftmarknaden och en förhoppning är att de bud som inte avropas på Elspot eller 
Elbas ska erbjudas till reglerkraftmarknaden.  
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Sammanfattningsvis framhävs följande utmaningar inom kategorin marknad: 

• För låga priser på samtliga marknader 
• Bud på reglerkraftmarknaden kan endast lämnas av balansansvariga företag 
• Kapacitetsmarknad ej önskvärt 

9.2 Bud 
Ett hinder som har framkommit i intervjuer med företag som erbjuder tekniska 
lösningar för aggregerad förbrukningsflexibilitet är gränsen för budvolym på 
reglerkraftmarknaden, som idag är 10 MW i SE1- SE3 och 5 MW i SE4. En budgräns 
som föreslås rimlig av flera respondenter är 1 MW. Det påpekas dock av ett företag att 
de för att de ska kunna tjäna pengar på sin affärslösning måste få många kunder. Med 
flera tusen kunder kommer budvolymerna att kunna öka till större volymer som en följd 
av det. 10 MW är då fortfarande för högt, men en sänkning ner mot 3-5 MW anses vara 
rimlig.  
 
Svenska kraftnät menar att dagens krav på budstorlek framförallt finns på grund av att 
buden idag avropas manuellt via telefon, och att det skulle vara för tidskrävande att 
behöva avropa många små bud. Anledningen till att det har infört ett lägre krav på 
volym i SE4 är att det är brist på kraftproduktion i området, och att Svenska kraftnät då 
vill underlätta för budgivare där att delta på reglerkraftmarknaden. Dock påpekar även 
flertalet respondenter från Svenska kraftnät att budstorleken är en barriär för aggregerad 
förbrukningsflexibilitet att komma in på reglerkraftmarknaden, och att en sänkning är 
nödvändigt för att öppna upp för denna nya produkt.  
 
En förändring som är relaterad till sänkt budgräns är införandet av elektroniska avrop. 
Detta har enligt flera respondenter under en lång tid efterfrågats på Svenska kraftnät. En 
anledning till varför det inte har införts tidigare är att det är tekniskt krävande och att 
det inte är rimligt att göra dessa investeringar i det befintliga driftsystemet Trans, 
eftersom det systemet är föråldrat och måste bytas ut under de närmsta åren.  
 
En respondent från Svenska kraftnät menar att det eventuellt skulle gå att ändra till 5 
MW budgräns i alla elområden utan att ha elektroniska avrop fullt ut, eftersom en sänkt 
budgräns inte automatiskt leder till att fler aktörer väljer att lämna bud på 
reglerkraftmarknaden. Antalet aktörer med så pass stora volymer är fortfarande få. 5 
MW är även en budstorlek som diskuteras i Danmark och som nu utreds närmare i det 
så kallade 5ball-projektet. Danmark har idag elektroniska avrop vilket underlättar för en 
sådan implementering, och de anser att 5 MW är ett rimligt steg att börja jobba med för 
att underlätta för förbrukningsflexibilitetsbud. Något som dock framhävs som en risk 
med en sänkt budgräns är att de befintliga aktörerna kan komma att dela upp sina 
nuvarande bud i mindre volymer, för att på så vis kunna tjäna mer på sina reglerbud. 
Detta var nämligen en konsekvens när budgränsen sänktes från 25 till 10 MW i Norge.   
 
Ett annat hinder som framhävs är stora startkostnader vid aktivering av bud, och 
Svenska kraftnät kan i dagsläget inte garantera att budet avropas en hel timme. En 
lösning enligt en respondent kan vara att, som i effektreserven, alltid erbjuda betalning 
för en timme även om budet aktiveras under kortare tid. Detta är dock något som flera 
andra respondenter är emot, och även aktörer i Danmark är kritiska till detta. Kritiken 
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baseras på att det med ett sådant avtal finns en risk att Svenska kraftnät kan tvingas 
betala för resurser som det inte finns behov av.  
 
Sammanfattningsvis framhävs utmaningar inom kategorin bud: 

• Minsta budstorlek 
• Manuella avrop 
• Risk för uppdelning av bud 

9.3 Balansansvar 
Idag är det, som tidigare nämnts, endast balansansvariga som får lämna bud på 
reglerkraftmarknaden. Om en ny aktör, exempelvis en aggregator, vill delta på 
reglerkraftmarknaden måste denne alltså själv vara balansansvarig alternativt ha avtal 
med ett balansansvarigt företag som i sin tur lägger budet.  
 
En erfarenhet från effektreserven är att det kan finnas ett motstånd hos balansansvariga 
att samarbeta med aggregatorer. De balansansvariga företagen har ett avtal med 
Svenska kraftnät som innehåller krav som de måste uppfylla, men den aktör som vill 
lägga aggregerade bud genom en balansansvarig har idag inte samma krav på sig. Detta 
kan leda till problem med att exempelvis få in och lämna information i tid. Vidare kan 
en aktör vilja aggregera många olika enheter, men dessa enskilda enheter kan vara 
kopplade till olika balansansvariga. Detta leder till oklarheter i var ansvaret ligger och 
vem som har kontrollen, och flera respondenter efterfrågar en marknadslösning som 
klargör hur det ska fungera. Ett alternativt till detta och ett sätt att undvika denna typ av 
problematik är att se det som en möjlighet för balansansvariga företag att skapa 
affärsmodeller där de själva kan agera som aggregatorer. Enligt en respondent på ett 
elbolag är det möjligt att se en potentiell konflikt mellan balansansvariga och 
aggregatorer då det i dagsläget är otydligt hur ansvarsfördelningen ska fungera.  
 
Enligt intervjuade personer på Svenska kraftnät kan balansansvariga komma att känna 
en stor osäkerhet för att samarbeta med en aktör som enbart är aggregator. En 
balansansvarig har ansvar för att det ska vara balans vid sina uttagspunkter, men om en 
aggregator börjar styra laster kan det bli svårt för en balansansvariga att veta hur dess 
förbrukning och produktion kommer att bete sig.  Balansansvariga företag kan därför 
tänkas tveka till att ansvara för aggregerade bud, eftersom de inte litar på att den som 
har det aggregerande ansvaret sköter sig som den ska. Traditionellt sett har 
produktionsplaner kommit in från företag vars produktion främst har baserats på källor 
som vattenkraft och kärnkraft, där det har funnits möjlighet att bestämma hur mycket 
energi som faktiskt skall produceras. På så sätt var det planerad produktion. Planerna för 
förbrukning har däremot byggts på prognoser. I takt med att utbyggnaden av 
intermittenta källor såsom vindkraft har ökat och elproduktion från dessa har kommit in 
på elmarknaden, har produktionsplaneringen försvårats och nu bygger även en del av 
produktionen på prognoser. Detta innebär en större ekonomisk risk för balansansvariga 
eftersom de får svårare att lämna korrekta planer.  
 
Det finns även de som ser fördelar med att som balansansvarig samarbeta med en 
aggregator. En respondent från ett balansansvariga företag menar att när många små 
enheter ska bidra med flexibilitet kan det vara önskvärt att en annan aktör sköter det 
administrativa arbetet och själva styrningen av enheterna, då de själva inte har de 
resurserna. De ser inte heller någon större svårighet med att fördela obalanskostnader 
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för de aggregerade buden så länge det finns en struktur för att hålla reda på vem som 
skapat obalansen.  
 
Sammanfattningsvis framhävs följande utmaningar inom kategorin balansansvar: 

• Potentiell konflikt mellan balansansvariga och aggregator 
• Osäkerheter för balansansvariga vid extern styrning av last 
• Svårigheter med prognostisering 

9.4 Avräkning 
Om aggregerade förbrukningsflexibilitetsbud på reglerkraftmarknaden blir verklighet 
ska även dessa tas med i balansavräkningen. Svenska kraftnät menar att en utmaning 
med detta är hur balansavräkningen då ska gå till. Beroende på hur och av vem enheter 
aggregeras, ska någon vara ansvarig för den eventuella balanskraften som ska betalas 
till Svenska kraftnät.  
 
Den justering av produktionsplaner som sker i samband med avrop på 
reglerkraftmarknaden, går enligt Svenska kraftnät idag ganska smidigt eftersom det är 
enkelt att koppla respektive bud till rätt balansansvarig. Detta gör också att det sedan är 
enkelt att skicka kostnaden till rätt aktör om det är så att den inte levererar det den lovat. 
Om ett bud som bygger på volymer från många aggregerade enheter lämnas in och det 
sedan blir obalanser, så kan det i balansavräkningen innebära en kostnad för den 
balansansvariga som sedan blir svår att fördela på rätt enheter, tror en respondent från 
Svenska kraftnät. Det finns därmed en utmaning i att säkerställa att den som orsakat 
obalansen blir den som får betala för den. Om de enskilda konsumenterna som 
aggregeras dessutom har olika elhandelsbolag, och därmed olika balansansvariga, 
försvåras balansavräkningen ytterligare. En lösning på detta är att de aggregerade buden 
måste bestå av enheter med samma balansansvarig, alternativt att en lösning utformas 
som möjliggör avräkning av aggregerade bud med blandat balansansvar. Hur denna 
lösning kan se ut måste studeras vidare men respondenter på Svenska kraftnät menar att 
det systemmässigt inte behöver bli ett problem. Så länge det finns fungerande avtal kan 
det mesta lösas med utveckling av de systemverktyg som finns idag.  
  
Svenska kraftnät vill i så stor utsträckning som möjligt i förväg veta hur förbrukning 
och produktion kommer att se ut, och därför bör avräkningssystemet ge ekonomiska 
incitament för att handla sig i balans från början. Flera personer på Svenska kraftnät 
nämner under intervjuer att det idag kanske inte är tillräckligt dyrt för de 
balansansvariga att vara i obalans. Ett förslag är att öka balanskraftavgiften för 
obalanser som idag anses vara låg. Ett ytterligare förslag på hur incitamenten till att vara 
i balans kan öka är att införa tvåpris för både produktion och förbrukning, eftersom 
enpris anses vara snällare för den som är i obalans. På Svenska kraftnät har det gått att 
se tendenser till att vissa producenter fördelar om och går mellan förbrukning och 
produktion för att komma bättre undan. Om priset på balanskraft förväntas bli lågt, kan 
en balansansvarig välja att handla mindre på spotmarknaden och istället handla 
balanskraft. I detta fall kan enpris på förbrukning minska incitamenten till att lämna 
korrekta produktionsplaner från början. Även på Elbas där volymerna ofta är små och 
priserna höga, kan det löna sig att låta produktionen bli reglerkraft. Detta kan bli ett 
problem om det leder till stora obalanser, vilket försvårar arbetet i kontrollrummet och 
utnyttjar reserver. En tänkbar åtgärd är också att Svenska kraftnät blir noggrannare med 
att följa upp och kontrollera obalanserna. 
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Sammanfattningsvis framhävs utmaningar inom kategorin avräkning: 

• Svårighet att fördela kostnader 
• För billigt att vara i obalans 
• Brist på incitament till att lämna korrekta produktions- och förbrukningsplaner 

9.5 Verifiering 
I intervjuer med Svenska kraftnät framhäver många att det finns en ovana att jobba med 
bud bestående av förbrukningsflexibilitet vilket kan leda till osäkerheter. Flera 
respondenter menar att det finns en risk att kontrollrumspersonal känner ovisshet över 
om buden verkligen kan leva upp till vad de lovar. 
 
Något som lyfts fram som en lösning för att överkomma denna osäkerhet är mer 
realtidsmätning. Detta efterfrågas av personal på Svenska kraftnät både på produktion 
och förbrukning, och är idag ett krav för att delta på reglerkraftmarknaden. Ett hinder 
för att få mer realtidsmätning kan enligt en respondent på Svenska kraftnät vara de 
avancerade system som används för att kommunicera data från anläggningen till 
Svenska kraftnät. Idag sker rapporteringen via den balansansvarigas SCADA-system till 
Svenska kraftnäts SCADA-system, vilket ställer höga krav på både den balansansvariga 
och själva anläggningen. Enklare typer av kommunikationssystem, exempelvis 
molntjänster, skulle enligt en respondent på driftavdelningen kunna vara en väg att gå 
för att kunna få in mer mätdata. Även externa aktörer menar att det med dagens teknik 
finns stora möjligheter att bredda kommunikationsvägarna och hitta enklare sätt att 
utbyta kommunikation. Vidare menar vissa att det är orimligt att ha krav på 
realtidsmätning på små enheter, eftersom det innebär en stor installationskostnad som 
varken aggregatorn eller slutkunden är villig att ta. Enligt flera respondenter handlar det 
om att kontrollrummet måste lita på att buden faktiskt kan leva upp till det de lovar. 
Förslag på hur detta uppnås är att genom upprepade provkörningar med verifieringar i 
efterhand, visa på att det fungerar. På så sätt skulle ett sådant förtroende byggas upp, 
och operatörerna ges möjligheten att vänja sig med denna typ av bud. 
 
Större förbrukningsanläggningar har ofta någon form av intern mätning som mäter 
förbrukningen i realtid, men utan onlineuppkoppling till nätet. Denna mätning kan 
sedan användas för att verifiera en effektförändring i efterhand. Detta system används 
bland annat som verifiering för vissa anläggningar i effektreserven. Modity som arbetar 
med förbrukningsreduktionsbud menar att denna typ av mätning ofta är tillräckligt bra 
och att mer avancerad mätteknik ofta är så pass dyr att den förbättring det skulle ge inte 
är värd att investera i.  
 
Känslan av osäkerhet kring nya typer av bud i kontrollrummet kan delvis bero på 
erfarenheter av effektreserven. I en intervju berättar en respondent från Svenska kraftnät 
om hur de där har fått skärpa kraven på tillgänglighet för förbrukningsanläggningar i 
effektreserven. Numera måste förbrukarnas avtalade volymer finnas tillgängliga 95 % 
av tiden. Det visade sig nämligen att aktörer lämnade in värden på tillgängliga volymer 
trots att deras processer inte alltid gick på dessa nivåer. Svenska kraftnät betalade alltså 
för en volym som inte alltid hade funnits tillgänglig om det hade blivit aktuellt med ett 
avrop på effektreserven. Detta är något som dessutom är svårt att kontrollera då det inte 
finns mycket realtidsmätning.  
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Sammanfattningsvis så anser respondenter från såväl Svenska kraftnät, elbolag och 
övriga aktörer att det är viktigt att finna ett sätt att verifiera att de bud som består av 
aggregerad förbrukningsflexibilitet faktiskt levereras. Uppfattningen är att det är långt 
kvar tills en lösning på detta finns och att det kan komma att innebära stora 
investeringar. Betydelsen av att köra pilotprojekt anses vara stor och en förutsättning för 
att det ska fungera på den riktiga reglerkraftmarknaden. Både från Svenska kraftnäts 
och från elbolagens håll påpekas att Svenska kraftnät i egenskap av TSO, alltid måste 
prioritera driftsäkerheten och att det inte finns utrymme för osäkerheter i 
implementering av nya lösningar.  
 
Sammanfattningsvis framhävs följande utmaningar inom kategorin verifiering: 

• Otillräcklig realtidsinformation 
• Beroende av särskilda kommunikationssystem 
• Höga investeringskostnader för realtidsmätning 
• Brist på alternativa verifieringsmöjligheter 

9.6 Drift och utveckling 
Att integrera aggregerad förbrukningsflexibilitet på dagens reglerkraftmarknad innebär 
förändringar i den dagliga driften på Svenska kraftnät. Integrationen förväntas innebära 
fler aktörer och mindre volym i buden, vilket förändrar förutsättningarna för 
operatörernas arbete. Ett större antal bud och en mer komplicerad frekvenshållning 
kommer att innebära att mer data måste hanteras i kontrollrummet. Hur denna 
information ska sammanställas och presenteras är viktigt för att underlätta hanteringen 
av den. En respondent understryker vikten av att i de nya systemen skapa en 
användarvänlig miljö som fungerar som ett stöd för operatörerna och gör det möjligt för 
dem att fokusera på det viktiga och få nödvändig information tydligt presenterat för sig. 
Detta är speciellt viktigt i krissituationer då beslut ska tas snabbt och det kan vara 
stressigt.  
 
I utvecklingen av nya system kommer återigen frågan om elektroniska avrop upp. Flera 
av de intervjuade personerna på Svenska kraftnät anser att detta är en förutsättning för 
att fler och mindre bud bestående av aggregerade förbrukningsflexibilitet ska bli 
hanterbart. Det är inte rimligt att operatörerna fortsätter som nu och manuellt avropar 
bud genom telefonsamtal. Även för de företag som vill erbjuda aggregerad 
förbrukningsflexibilitet från små hushållsenheter kan den manuella budhanteringen ses 
som ett stort problem. De arbetar med avancerade IT-lösningar och automatiska system, 
och för dem blir manuell hantering ett hinder för tekniken och för deras driftkostnader.  
 
En utökad hantering av förbrukningsflexibilitet på reglerkraftmarknaden innebär en 
avvikelse från de traditionella buden, som är baserade på produktion. En respondent 
från Svenska kraftnät menar att produktion är det som alltid används tidigare, att arbetet 
med balansering är uppbyggd kring detta och att det finns en stor kunskap om hur det 
fungerar. När det gäller reduktionsbud så är det ett nytt fenomen där erfarenheterna av 
hur flexibilitet och reduktionsavrop påverkar frekvenshållningen är liten. Detta innebär 
att de som sitter i kontrollrummet och sköter balansen på nätet inte är vana vid att 
hantera den effekt som finns i förbrukningsbuden. I samband med utveckling av nya IT-
system framhåller Svenska kraftnät därför att det är viktigt att ta fram system så att de 
underlättar operatörernas arbete och ger dem mer information på ett tydligare sätt. På så 
sätt kan systemen bidra till att det blir enklare att införa och förstå nya fenomen. En 
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respondent på Svenska kraftnät berättar att det idag finns en stor yrkesstolthet på 
företaget och att personalen i kontrollrummet har lång erfarenhet och stor kunskap av att 
arbeta med dagens system, och påpekar att det kan finnas en utmaning i att få 
personalen att acceptera nya system. Vidare påpekar en annan respondent att det även 
handlar om att ge implementeringen av bud bestående av aggregerad 
förbrukningsflexibilitet tid. Ju mer sådana bud som kommer att komma in på 
marknaden och som används och avropas, desto duktigare kommer både Svenska 
kraftnät och de som lämnar buden bli på att hantera dem.  
 
Under flera intervjuer på Svenska kraftnät framgår det att utvecklingen av nya IT-
system tar lång tid, och att det är många faktorer som påverkar satsningarna på projekt. 
De system som används idag är gamla och det krävs omfattande arbete för att 
modernisera dem. Med tanke på den komplexitet som inryms i Svenska kraftnäts 
verksamhet krävs ofta stora utredningar och förstudier innan projekt kan startas. 
Svenska kraftnät påverkas till stor del av omvärlden, med externa regelverk som 
ständigt förändras, samt genom utvecklingen av nya innovationer och förändrade 
marknadsförutsättningar. Allt detta bidrar till att IT-systemutveckling ofta kräver stora 
resurser och innebär stora ekonomiska kostnader.  
 
En respondent förklarar att på grund av de stora kostnaderna som IT-projekt ofta 
innebär försöker Svenska kraftnät planera utvecklingen av dem på ett kostnadseffektivt 
sätt. Ett exempel på detta är att Trans inom några år måste bytas ut, och det är därför 
svårt att motivera implementering av stora förändringar i Trans-system idag. Istället bör 
satsningar göras så att förändringarna, som till exempel hantering av elektroniska avrop, 
möjliggörs i kommande system. På så sätt vill Svenska kraftnät undvika att 
utvecklingen bekostas två gånger.   
 
På grund av de långa tidsperioder som IT-utveckling kräver idag och att det under den 
tiden sker ständiga förändringarna i form av förändrade mål och regelverk, föreslår 
respondenten att Svenska kraftnät inför ett mer agilt2 arbetssätt. De projekt som startas 
och planeras för idag har ofta en driftsättning som ligger några år framåt i tiden. På 
denna tid hinner troligtvis många förutsättningar att ändras och den ursprungliga 
kravspecifikationen behöva förändras. Genom att arbeta agilt kan projekt delas upp med 
delmål och slutmålet kan på så sätt uppdateras. En risk med att inte arbeta på detta sätt 
är att systemutvecklingen stannar upp och att införande av nya tillämpningar under 
tiden då försvåras. Att ständigt avvakta utvecklingsarbetet på grund av att nya avtal och 
system väntas komma, kan göra att det blir svårt att hålla tempo i utvecklingen. Även 
detta påpekas kunna undvikas med ett mer agilt arbetssätt. Respondenten beskriver 
arbetet med IT-utvecklingen det på följande sätt:  
 
”Det blir lite moment 22. Vi kan inte göra förändringar förrän det finns avtal – och vi 
kan inte förändra avtal förrän det finns systemstöd”. 
 
                                                
 
2 Agila metoder utgår från att små arbetsgrupper iterativt löser de arbetsuppgifter som anses mest 
relevanta för stunden. Detta arbetsätt anses mer flexibelt i jämförelse med traditionella 
projektledningsmetoder där stort fokus ligger på kravspecifikation och tydliga faser.  Agila metoder kan 
underlätta för organisationer i förändring och kan öka effektiviteten i IT-utveckling (Svernell & Vaarala, 
2014).  
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Vidare så betonas att det inte alltid är enkelt att införa agila metoder, och att det ofta kan 
vara är en utmaning för ett stort företag att förändra sitt arbetssätt och de metoder som 
används.  Flera respondenter på Svenska kraftnät menar att det tekniskt sett är möjligt 
att lösa det mesta utmaningarna, och att det snarare en fråga om hur avtalsstrukturer 
påverkar på vilket sätt det ska göras, och att sedan driva igen projekten. 
 
Ett utvecklingsprojekt som kräver mycket resurser är implementering av nätkoderna. I 
de nätkoder som identifierats beröra förbrukningsflexibilitet finns inga tydliga hinder 
för aggregerad förbrukningsflexibilitet att ingå på reglermarknaden. Tvärtom finns 
direktiv som säger att koderna ska främja denna typ av lösningar. En svårighet med 
införandet av nätkoderna är dock att huvudsyftet med dessa är att harmonisera den 
europeiska elmarknaden vilket är komplext då många tekniska komponenter skiljer sig 
mellan de olika marknaderna, menar en medarbetare på Svenska kraftnät. 
 
Ett direktiv som tar upp en form av förbrukningsflexibilitet är artikel 23 i DCC-koden. 
Om denna artikel godkänns av EU-kommissionen innebär det att alla hushållsapparater 
som säljs måste innehålla ett chip som gör att apparaten kan styras efter frekvensen. 
Enligt en respondent på Svenska kraftnät är detta ett mycket bra sätt att få en stabil 
frekvens och minska behovet av primärreglering. En svårighet som framhävs är hur 
Svenska kraftnät kan ha kontroll på hur stor volym som är installerad och hur 
styrningen ska verifieras. Flera respondenter, bland annat i Danmark, menar att det är en 
bra lösning att lagstadga denna typ av förbrukningsflexibilitet eftersom det skyndar på 
utvecklingen. Andra aktörer menar att en sådan lag är ett hot mot det marknadsstyrda 
system som finns idag.  
 
En tydlig åsikt är att förslaget med chip som tillåter styrning utifrån frekvens, passar 
bättre för små apparater, exempelvis kylskåp, eftersom dessa är mycket energieffektiva 
idag. För att det ska löna sig att styra så små effekter krävs att det är ett mycket stort 
antal aggregerade enheter. Dessutom kan inte kylskåp vara avstängda mer än ett par 
minuter, vilket är ytterligare ett skäl till att de passar bättre som primärreglering, menar 
flera respondenter. Det finns ingenting som säger att denna typ av lösning inte kan 
användas tillsammans med den typ av lösning som exempelvis Expektra och Ngenic 
arbetar med. Detta eftersom de främst fokuserar på större hushållsapparater och ett 
signalstyrt system, inte frekvensstyrt. En respondent menar dock att det kan bli problem 
om det blir ett krav på att även värmepumpar ska ha ett frekvenschip, eftersom det 
skulle minska incitamenten att utnyttja ytterligare styrning av pumpen.  
 
Utöver det omfattande arbetet med att utveckla och implementera nätkoderna pågår 
flera andra projekt, bland annat projekt med harmonisering av den nordiska marknaden. 
Enligt inblandade i projekten är det av stor vikt att utvecklingen av den nordiska 
marknaden går i linje med det som står i nätkoderna. Det är i dagsläget svårt att bedöma 
exakt vad som kommer att krävas i nätkoderna, och målmodellen för balanskoden är 
rörlig. Det innebär att parametrar såsom exempelvis aktiveringstid inte har specificerats, 
utan det finns förslag på att utreda detta närmre. Oklarheterna i nätkodernas innehåll 
påverkar utvecklingstakten i andra projekt, eftersom det kan komma lagar som måste tas 
i beaktande i dessa. Ett ytterligare projekt som nyligen inletts handlar om att utreda vad 
som kommer att behövas efter att nätkoderna har implementerats, runt år 2030. 
 
Sammanfattningsvis framhävs följande utmaningar inom kategorin drift och utveckling: 
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• Bristande användarvänlighet i dagens IT-system 
• Föråldrat arbetssätt i kontrollrummet 
• Ovana av och låg tillförlitlighet till förbrukningsbud  
• Långsam utveckling av IT-system  
• Osäkerheter i vilka förändringar som kommer med nätkoderna  

9.7 Incitament 
En fråga som har dykt upp i flertalet av de genomförda intervjuerna är vilka 
ekonomiska vinster som aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på 
reglerkraftmarknaden kan generera. Flera respondenter från både Svenska kraftnät och 
från externa aktörer är tveksamma till, eller ser stora utmaningar i, att hitta en lönsamhet 
genom att aggregera småskaliga enheter som exempelvis värmepumpar i hushåll. 
 
Till exempel ser företaget Expektra svårigheter i att skapa ett värde i att styra 
förbrukning i villor eftersom det rör sig om relativt små volymer, och de påpekar att det 
finns en problematik i att hitta kunderbjudanden kring tekniken med aggregerad 
förbrukningsflexibilitet. På företaget ser de att en utmaning med applikationer i 
privathushåll är att privatkunder måste begära timmätning, något som hittills varit svårt 
att implementera. Detta är en aspekt som anses vara enklare i större 
industrianläggningar jämfört med enskilda hushåll. Mätning och verifiering innebär i 
det sammanhanget en mindre investeringskostnad, och instrument för att mäta och 
kommunicera kan ofta uppfattas som en mindre barriär för denna typ av större aktörer.  
I Danmark, där det bedrivs mycket forskning och utveckling i området, finns en 
liknande skepsis till att skapa ekonomisk lönsamhet med aggregerad 
förbrukningsflexibilitet. På DONG Energy uttrycks till exempel betydelsen av att det 
alltid måste finnas ett tydligt business case för att marknaden ska vara beredd att satsa 
på nya innovationer, och även i deras projekt har det visats sig vara svårt att hitta 
lönsamhet genom att aggregera förbrukningsflexibilitet från hushåll. Företaget har 
därför valt att nu istället arbeta mer mot stora anläggningar och industrier, där det är 
enklare att snabbare komma upp i stora volymer och därmed en bättre lönsamhet. Detta 
är även en trend som märks i Sverige, där exempelvis Expektra berättar om hur de 
börjat närma sig mer kommersiella aktörer som exempelvis sågverk.  
 
Incitament för elhandelsbolag är också något som diskuteras, och det påpekas att många 
elhandelsbolag idag arbetar med både produktion och försäljning. Även om det då är 
separata bolag för de olika tjänsterna är ägaren den samma, och dennes drivkraft är att 
tjäna pengar. Företaget har då inte så mycket att tjäna på förbrukningsflexibilitet, 
eftersom de vill sälja reglerkraft genom sina produktionsanläggningar eller sälja el till 
ett högt pris. Det går dock att se en trend i att elbolag, på grund av dagens 
konkurrensutsatta marknad samt de förändringar som utvecklingen av smarta elnät kan 
komma att innebära, försöker skapa nya vägar för att ta marknadsandelar och behålla 
sina befintliga kunder. Ett exempel på detta är att många elbolag satsar mer och mer på 
rådgivande tjänster, vilket kan tala för att de i framtiden kan tänkas vara öppna för 
lösningar med aggregerad förbrukningsflexibilitet. En respondent från ett elbolag menar 
att det är viktigt att vara uppdaterad om nya innovationer och att hänga med i 
utvecklingen så att de inte blir omsprungna av andra aktörer och konkurrenter.  
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En fundering som framförts är att om alla kunder blir mycket priskänsliga skulle det 
kunna innebära att det blir svårt att prediktera vad de faktiskt förbrukar. Det skulle 
eventuellt kunna leda till en jämnare prisbild på spotmarknaden, och större obalanser på 
reglerkraftmarknaden, menar en respondent. Om fler slutkunder börjar reagera på 
spotpriset kan det också tänkas att priskurvan jämnas ut, och på så sätt kan incitamenten 
att regera på höga elpriser att försvinna. Det finns dock de som istället tror att om fler 
börjar agera och förändra sitt elanvändande kan nya svängningar uppstå och priskurvan 
istället fluktuera i större utsträckning.   
 
En respondent från enheten marknadsdesign på Svenska kraftnät anser att inställningen 
till aggregerad förbrukningsflexibilitet till stor del kan bero på företagskulturella 
faktorer. Detta baseras på erfarenheter som fåtts vid de diskussioner kring möjligheten 
till att lämna förbrukningsbud som Svenska kraftnät har fört med större industrier. 
Inställningen tenderar att variera mycket inom branschen, där några är positiva till att 
lämna bud medan andra är väldigt negativa. Det är rimligt att anta att företagskulturen 
påverkar hur öppen verksamheten är för nya tekniker och innovationer. En anställd på 
Svenska kraftnät säger att det är viktigt att förstå att producenters primära sysselsättning 
baseras på att skapa just produktion, och att det då inte är självklart att de vill vara med 
och sälja förbrukningsflexibilitet eftersom de prioriterar sin primära verksamhet. Detta 
går även att koppla till effektreserven. En tanke med denna var att den skulle lära stora 
förbrukare att vara aktiva på reglerkraftmarknaden, men i efterhand har det konstaterats 
att det endast är en aktör med förbrukningsreduktionsbud i effektreserven som har valt 
att lägga bud på reglerkraftmarknaden under resterande delen av året. En anledning till 
detta är enligt en respondent att det inte är lönsamt att vara delaktig på marknaden när 
den fasta ersättningen försvinner.  
 
Det danska företaget EA Energianalyse menar att det trots de satsningar på aggregerad 
förbrukningsflexibilitet som hittills har genomförts fortfarande är svårt att hitta 
lönsamhet i tekniken, och menar att samhällsnyttan antagligen kommer att vara större 
än nyttan för den enskilda kunden. Även om inte kunden tjänar så mycket på att vara en 
del av systemet så skulle systemet i sig tjäna på en bättre frekvenskvalité. För Svenska 
kraftnät är driftsäkerhet och systemkontroll det viktigaste, och stora förändringar i 
arbetet med detta väntas i framtiden. Från balanstjänstens sida finns utmaningar med en 
försämrad frekvenskvalité och försvårad balansplanering när fler aktörer och nya 
styrparametrar påverkar systemet. Några respondenter påpekar att det är viktigt att i 
framtiden vara öppna för många olika typer av lösningar för att klara av att hantera de 
kommande förändrade förutsättningarna på elmarknaden, och då kan aggregerad 
förbrukningsflexibilitet vara en del. Genom att ta till vara på den flexibilitet som finns i 
nätet tror även flera svenska aktörer att samhällsnytta i form av smartare elanvändning 
och en avlastning på elnätet kan uppnås med hjälp av aggregerad 
förbrukningsflexibilitet.  
 
Samtliga aktörer är överens om att det måste skapas en marknadslösning för aggregerad 
förbrukningsflexibilitet som gynnar alla. För att det ska vara möjligt krävs dock initiala 
investeringar och/eller ekonomiska incitament. Vem som ska stå för detta är osäkert. 
Flera respondenter på Svenska kraftnät framhäver vikten av att det sker från marknaden 
och att Svenska kraftnät inte ska gynna eller prioritera någon typ av lösning. 
Marknadsaktörer framhäver att de behöver stöd av Svenska kraftnät och en tydligare 
avtalsstruktur för att kunna börja delta på reglerkraftmarknaden. Aktörer som Expektra 
menar att om de inte får stöd av Svenska kraftnät kan de välja att erbjuda sin lösning till 
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en annan aktör som betalar bättre. Risken är då att lösningen inte används på det sätt 
som gynnar Svenska kraftnäts arbete med driftsäkerhet och systemkontroll på bästa sätt.  
 
Sammanfattningsvis framhävs följande utmaningar inom kategorin incitament: 

• Svårt att se ekonomisk förtjänst i att aggregera förbrukningsflexibilitet från små 
enheter 

• Skepsis hos industrikunder 
• Oklart vem som ska stå för initiala investeringen 
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10. Analys och diskussion 
Förändringsprocesser i stora tekniska system är som Hughes (1987) påpekar komplexa 
och beroende av den kringliggande miljön och de aktörer som verkar i den. Den höga 
grad av stabilitet och tröghet som kännetecknar stora tekniska system är tydlig när det 
gäller elsystemet. Svenska kraftnäts roll som systemansvarig är att bibehålla ett robust 
elsystem. Som Hughes nämner är det av stor vikt att de aktörer och de tekniska 
komponenter som ingår i det komplexa systemet samverkar för att tillsammans bidra till 
att nå detta mål. När systemet står inför en förändringsprocess kan nya aktörer och 
tekniska innovationer underlätta förändringen. För Svenska kraftnät innebär det i detta 
sammanhang att det är viktigt att undersöka möjligheten med de lösningar som erbjuds, 
och ta till vara på de som anses värdefulla. På så vis kan Svenska kraftnät implementera 
innovationer på ett sätt som stödjer och upprätthåller systemets funktion.  
 
Svenska kraftnäts arbete med drift och övervakning har i stort fungerat på samma sätt 
under en lång tid, och många arbetsrutiner och verktyg som används idag bygger på en 
traditionell systemarkitektur. Det är komplicerat att implementera en innovation i ett 
trögt system, och Blomkvist & Kaijser (1998) förklarar att innovationer i komplexa 
system därför oftast är av inkrementell karaktär. Aggregerad förbrukningsflexibilitet är 
dock inte endast en förbättring av en tidigare funktion, utan består av både nya tekniker 
och nya aktörer. Detta kan förklara att implementeringen av denna innovation är än mer 
komplex att genomföra. Resultatet från denna studie visar att åsikterna kring hur denna 
innovation bör implementeras går isär, och det är svårt att komma med tydliga riktlinjer 
hur aggregerad förbrukningsflexibilitet på bästa sätt kan implementeras i elsystemet.  

10.1 Utvärdering av utmaningar 
I kapitel fyra listades de utmaningar som Strbac (2008) identifierat som begränsande för 
utvecklingen av förbrukningsflexibilitet. Många av dessa utmaningar har visat sig 
stämma överens med de tankar som framkommit i denna studie. Nedan diskuteras dessa 
utmaningar och kopplas till studiens resultat.  
  
Brist på IT-infrastruktur 
Aggregerad förbrukningsflexibilitet bygger på modern teknik och nya innovativa 
lösningar. För att kunna implementera detta krävs en anpassning av de IT-system som 
Svenska kraftnät använder idag. Bland annat krävs avancerad mätning och 
kommunikationsverktyg, något som är efterfrågat på Svenska kraftnät men som dagens 
system inte kan leva upp till. För Svenska kraftnät är kontroll och driftsäkerhet av 
största prioritet, och bristen på IT-lösningar som kan hantera aggregerad 
förbrukningsflexibilitet idag skapar därför en stor osäkerhet i huruvida det är rimligt att 
implementera lösningen på ett säkert sätt.  
 
Att Svenska kraftnäts befintliga IT-system behöver förändras kan delvis förklaras med 
att de är uppbyggda kring en tradition med ett elsystem som är baserat på produktion 
från stora anläggningar. Tydligt är dock att framtidens elsystem står inför förändringar, 
och den gamla arkitekturen behöver öppnas upp för att möjliggöra att driftsäkerheten 
kan upprätthållas utefter de nya förutsättningarna.  
 
Den förändring som framförallt krävs är att skapa bättre översyn av vad som händer på 
elnätet genom att få in mer mätvärden till Svenska kraftnäts kontrollrum, så att de kan 
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arbeta mer proaktivt och inte bara följa frekvensen. Detta kan delvis nås dels genom 
mer realtidsmätning ute i nätet, och dels genom att utveckla system som kan samla 
dessa data och presentera den information som är nödvändig på ett tydligt sätt. Genom 
att utvidga mätningen och få mer avancerade prognoser, kan informationen användas 
till att bättre förstå situationer. 
 
Det finns en stor efterfrågan på att kravet på minsta budstorlek på reglerkraftmarknaden 
ska sänkas. Om budstorleken sänks öppnar det upp marknaden för fler att lämna bud, 
vilket i sin tur gör att antalet bud som kan komma att behöva avropas i 
balansregleringen ökar. En förutsättning för att ett stort antal små bud ska kunna 
hanteras i Svenska kraftnäts kontrollrum är att avropen sker elektroniskt. Denna 
funktion finns inte idag och bör prioriteras i utvecklingen av nya IT-system. 
 
Som tidigare nämnts är många av Svenska kraftnäts IT-system omoderna och gamla. 
Det finns till och med system där supporten från leverantören kommer att försvinna, 
vilket gör det nödvändigt att byta system. IT-systemens befintliga struktur bidrar till att 
vidare utveckling av dem undviks, för att istället satsa på att genomföra förändringar i 
kommande system. Detta bidrar till att utvecklingen stannar upp och läggs på framtiden, 
eftersom de systemen dröjer. I intervjustudien framförs ett förslag på att Svenska 
kraftnät bör ha ett mer agilt arbetssätt för IT-utveckling. Detta anser vi vara ett steg i rätt 
riktning för Svenska kraftnät. Med hjälp av ett sådant arbetssätt kan de anpassa sig efter 
förändringar som marknaden kräver och undvika att hamna i en situation där IT-
systemen är ett hinder för att exempelvis hantera lagändringar. Genom ett mer agilt 
arbetssätt kan testning och implementering av nya funktioner genomföras utan att vänta 
på att helt nya system ska utvecklas.  
 
Brist i förståelsen av fördelarna med förbrukningsflexibilitet 
En utmaning som Strbac (2008) nämner är att det finns osäkerheter med 
förbrukningsflexibilitet som affärslösning. Som studien visar finns många olika idéer på 
hur aggregerad förbrukningsflexibilitet kan användas. Gemensamt för dessa idéer är 
osäkerheten i vem som ska stå för nödvändiga initiala investeringar och vem som 
kommer tjäna mest på lösningen.  
 
Idag kan det vara svårt för Svenska kraftnät att se den direkta nyttan och behovet av att 
satsa på nya lösningar såsom förbrukningsflexibilitet, eftersom det oftast inte är någon 
brist på tillgänglig reglerkraft. För driftpersonal kan dessa nya lösningar snarare ses som 
krångliga, dyra och osäkra. I diskussioner om aggregerad förbrukningsflexibilitet kan 
det i vissa fall vara relevant att dra paralleller till effektreserven. I effektreserven har det 
tidigare funnits en målsättning om att öka andelen förbrukningsbud kraftigt. 2014 togs 
beslutet om att istället minska kraven på minsta andel förbrukningsreduktion i 
effektreserven. Svenska kraftnät förklarar delvis detta med att de vill vara säkra på att 
effektreserven förblir en stabil reserv som finns där under de kritiska situationerna när 
den behövs. Detta kan tolkas som att Svenska kraftnät i dagsläget inte ser förbrukning 
som ett fullgott komplement till traditionell produktion. De reduktionsbud som i 
dagsläget deltar i effektreserven kommer dessutom från större anläggningar och 
industrier. Det faktum att det idag är svårt att få in mer reduktionsbud från sådana större 
förbrukare, kan bidra till en skepsis mot att mindre enheter som värmepumpar i hushåll 
skulle kunna bidra med reglerkraftkraft till marknaden.  
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Vidare finns en osäkerhet i vad som aggregerad förbrukningsflexibilitet faktiskt kan 
bidra med eftersom det finns relativt lite forskning och få, åtminstone storskaliga, tester 
av lösningarna. Fördelen med att delta i och driva egna forskningsprojekt om smarta 
elnätslösningar är att organisationen kan hålla sig uppdaterad på nya tekniker som kan 
vara lösning på framtida problem. Detta är något som vi anser att Danmarks TSO, 
Energinet.dk visar större engagemang för. Detta kan delvis förklaras med att landet har 
andra förutsättningar för sitt elsystem, men visar även på en öppenhet och optimism för 
nya tekniker.  
 
I projekten som beskrivs i denna rapport finns olika förslag på vilken typ av signal som 
ska styra enheterna. Prissignaler kan vara en enkel form att påverka användare eftersom 
det, om prisvariationen är tillräcklig, ger tydliga incitament att förändra beteende. Som 
tidigare nämnts finns det dock risker med att för många kunder börjar reagera på 
spotpriset samtidigt. Vi anser att detta är ett motiv för att mindre enheter ska styras av 
en yttre aktör, exempelvis en aggregator, som kan skapa en styrning så att både 
slutkunden gynnas samtidigt som balansansvariga och systemoperatören har chans att 
förutspå och påverka resultatet av styrningen. Aggregatorn kan i sin tur styras av 
exempelvis reglerkraftpriset, om målet är att skapa bud på reglerkraftmarknaden.  
 
Det finns en utmaning i att hitta en marknadslösning som både gynnar Svenska 
kraftnäts intresse, det vill säga driftsäkerhet, och även externa aktörers intressen att nå 
ekonomisk lönsamhet. Många menar att aggregerad förbrukningsflexibilitet har 
potential att gynna båda dessa intressen, men en tydligare avtalsstruktur krävs. Svenska 
kraftnät bör se till att vara aktiva i ett tidigt skede i utvecklingen av denna 
marknadslösning, annars finns risken att tekniken används på ett sådant sätt som inte 
gynnar Svenska kraftnäts intressen på bästa sätt. Vidare bör Svenska kraftnät vara 
öppna för flera olika typer av lösningar för förbrukningsflexibilitet för att bibehålla ett 
marknadsstyrt system.  
 
Lösningar med förbrukningsflexibilitet är inte konkurrenskraftiga i jämförelse 
med traditionella lösningar 
Aggregerad förbrukningsflexibilitet som resurs är svår att jämföra med traditionella 
resurser såsom vattenkraft eller gasturbiner. Dessa traditionella produktionsresurser har 
en annan typ av styrbarhet och storskalighet. Dessutom är själva kraftsystemet utformat 
utefter dessa produktionskällor och det finns en vana att hantera dem. De krav som idag 
finns på reglerobjekt är därför i hög grad utformade efter denna traditionella syn på 
kraftsystemet.  
 
I takt med att alltmer småskalig intermittent produktion byggs ut kommer dock detta 
förändras och andra behov uppstå. Det är därför inte rimligt att jämföra 
förbrukningsflexibilitet med traditionella reserver utan snarare utvärdera framtida behov 
och på så vis undersöka vilka egenskaper och krav som nya typer av resurser på 
reglerkraftmarknaden bör uppfylla. Svenska kraftnät bör därför överväga om kraven på 
olika typer av reglerobjekt kan utformas på olika sätt, exempelvis en större skillnad på 
produktions- och förbrukningsbud.  
 
I Danmark har möjligheten att använda förbrukningsflexibilitet som ett sätt att skapa 
virtuell svängmassa identifierats. Lösningen har visat sig fungera bra som ett 
komplement till den traditionella svängmassan i elsystemet, och skulle kunna ses som 
en alternativ primärreserv. Det är dock framförallt på särskilda geografiska platser som 
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till exempel öar, som tekniken har visat sig vara applicerbar och ekonomiskt lönsam. Av 
denna anledning är förbrukningsflexibilitet som ett sätt att täcka upp för brist på 
svängmassa i detta sammanhang mindre intressant för ett land som Sverige.  
 
Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det svårt att jämföra förbrukningsflexibilitet med 
traditionella resurser. Den stora initiala investeringen för de traditionella resurserna 
gjordes för länge sedan och det är idag ofta låga driftkostnader för dessa resurser. Dock 
kan många traditionella anläggningar vara nära sin maximala livslängd, vilket gör att 
nya investeringar kommer att krävas. För förbrukningsflexibilitet krävs inte samma typ 
av storskalig initial investering, men tekniken och infrastrukturen kring den innebär en 
kostnad som påverkar prissättningen av resursen. För små enheter krävs också att 
många kunder bidrar med flexibilitet för att komma upp i volymer som ger lönsamhet, 
och initialt finns en tröghet att få många kunder att ansluta sig. För större kunder, 
exempelvis industrier, är inte huvudintresset att bidra med förbrukningsflexibilitet, utan 
detta är en bisyssla som eventuellt kan ge värde genom extra ersättning. Detta märks 
inte minst för aktörer som idag erbjuder förbrukningsbud i effektreserven. Utan den 
fasta ersättningen finns idag inte tillräckliga ekonomiska incitament för att delta på 
reglerkraftmarknaden. 
 
Förbrukningsflexibilitet tenderar att öka komplexiteten i systemet i jämförelse 
med traditionella lösningar 
Strbac (2008) menar att en barriär med införandet av förbrukningsflexibilitet är en oro 
för driftsäkerheten. I den operativa driften kommer aggregerad förbrukningsflexibilitet 
att innebära nya arbetssätt och nya system att arbeta med. Men med moderna IT-system 
kommer också mer användarvänliga program, som kan hantera komplex 
datainformation och ge stöd till driftpersonalen att förstå den. Viktigt att påpeka är dock 
att det finns stora utmaningar i att få in den information som anses nödvändig. Svenska 
kraftnät vill vara säkra på att de bud som avropas på reglerkraftmarknaden levererar det 
de lovar, och idag finns ingen tydlig lösning på hur denna verifiering ska gå till. Det 
behövs sätt att visa att förbrukningsflexibiliteten levererar det som utlovats. En väg till 
att öka tilltron till denna typ av bud är att delta i pilotprojekt och göra upprepade 
storskaliga testkörningar.  
 
Strbac (2008) påpekar att osäkerheten kommer att minska i takt med utvecklingen. 
Detta är troligtvis något som Svenska kraftnät också kommer att uppleva. Ju mer 
förbrukningsbud som lämnas och avropas, ju större kommer kunskapen om hur det 
fungerar att bli. Detta talar också för vikten av att testa tekniken.  
 
Hinder i marknadsstrukturen och brist på incitament 
I utvecklingen av en marknadsstruktur är det enligt Strbac önskvärt att finna en 
affärslösning som gynnar det totala systemet och inte en enskild aktör. Hur detta uppnås 
är osäkert, men en gemensam åsikt hos samtliga aktörer är att dagens krav på 
budstorlek, samt stora svårigheter för nya typer av aktörer att delta på 
reglerkraftmarknaden, är tydliga hinder i dagens regelverk. Vidare finns en stor 
efterfrågan på att rollfördelning och villkor för olika aktörer tydliggörs. Vilka får, eller 
bör, ha en roll som aggregator? Vem tar det ekonomiska ansvaret för balansen, och hur 
löses balansavräkingen? Med dagens förutsättningar är det svårt för de som vill 
aggregera effekt att sprida sin verksamhet och komma upp i stora volymer. Det finns 
osäkerheter huruvida det går att aggregera enheter med olika balansansvar, och om en 
aggregator i så fall kan specificera hur många megawatt som kommer från respektive 
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balansansvarig. Det är med dagens marknadsstruktur svårt att svara på dessa frågor, 
vilket utgör ett hinder. Att identifiera de frågor som saknar svar är dock en start på att 
övervinna dessa hinder. 
 
I diskussioner om förbrukningsflexibilitet dyker ständigt frågan om incitament upp. Att 
det är en teknik, som om en lämplig marknadslösning kan hittas, kan hjälpa till i de 
utmaningar som väntar framtidens elsystem verkar många vara överens om. 
Möjligheterna med aggregerad förbrukningsflexibilitet nämns ofta hos såväl TSO:er 
och branschorganisationer som i de europeiska nätkoderna. Flera av de intervjuade 
personerna i denna rapport pratar om samhällsnyttan med tekniken och ett smartare 
elanvändande. Men när det gäller ekonomiska incitament, hur det ska gå att tjäna pengar 
på detta och få det konkurrenskraftigt gentemot traditionella tekniker, vacklar tron på 
den aggregerade förbrukningsflexibiliteten. Det är svårt att hitta lönsamhet i detta. 
Resultatet från Twenties, ett av de största europeiska projekten inom ämnet, belyste 
också på denna svårighet. Projektet visade på en lyckad teknik, men inte på ekonomisk 
vinning.  
 
Eftersom en tanke med effektreserven var att lära förbrukningsanläggningar att vara 
delaktiga på reglerkraftmarknaden, och regler har anpassats för att underlätta för detta, 
känns den som en naturlig inträdesport även för förbrukningsflexibilitet från mindre 
kunder. På detta sätt kan de garanteras att få den typ av ersättning som företagen menar 
krävs för att det ska vara lönsamt, samtidigt som Svenska kraftnät får möjlighet att testa 
tekniken och skapa en relation till aktörerna. Det som talar emot detta är att 
effektreserven ska avvecklas år 2020 och att dagens förbrukningsaktörer i 
effektreserven ännu inte har valt att vara aktiva på reglerkraftmarknaden året runt, vilket 
var förhoppningen. Dessutom är kraven som finns i effektreserven (bland annat 
beredskap dygnet runt) en barriär för mindre aktörer. Ett ytterligare motargument är att 
lagkraven på hur stor andel förbrukningsreduktion som ska ingå i effektreserven har 
förändrats och minskats, samt att det finns åsikter om att förbrukningsflexibilitet inte är 
optimal för det syfte som effektreserven ska fylla. 

10.2 Gap-analys 
Det är som tidigare nämnts svårt att komma med tydliga rekommendationer för hur 
aggregerad förbrukningsflexibilitet ska hanteras. En stor osäkerhet är det stora antalet 
inblandade aktörer vars intressen ska tas till hänsyn. Vi har identifierat sex områden 
som vi anser bör prioriteras i ett första steg för att underlätta för aggregerad 
förbrukningsflexibilitet att delta på reglerkraftmarknaden. Dessa presenteras med hjälp 
av Gap-analysen i tabell 7 nedan. Analysen efterföljs av kommentarer.  
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Tabell 7: Gap-analys 
Hinder Nuläge Gap Rekommendation Konsekvens 
Budstorlek Min. volym 10 MW i 

SE1-3, 5 MW i SE4 
Svårt att aggregera 
små enheter och nå 
dessa volymer 

Sänk min volym till 5 
MW i alla elområden 

Kräver 
förändring i 
BA-avtalet 

Balans-
ansvar och 
roll-
fördelning 

Endast 
balansansvariga kan 
lägga bud på 
reglerkraftmarknaden. 
Aggregator måste ha 
avtal med 
balansansvarig 

Osäkerhet hur 
relationen mellan 
aggregator, 
balansansvarig & 
Svenska kraftnät ska 
se ut 

Utred hur nya typer av 
roller kan definieras i 
avtal 

 

Verifiering Krav på 
realtidsmätning för 
alla reglerobjekt med 
starttid <15 min 

Få 
förbrukningsenheter 
har realtidsmätning, 
stor kostnad,  
brist på alternativa 
verifieringssätt 

Utred möjligheten att 
ha olika krav på 
produktions- och 
förbrukningsobjekt 
gällande 
realtidsmätning 

Kräver bättre 
prognoser, 
alternativa 
verifieringssätt
, upprepade 
tester för att 
påvisa 
tillförlitlighet 

Balans-
avräkning 

Balansavräkning sker 
mellan Svenska 
kraftnät och 
balansansvarig 
 
Tvåpris produktion, 
enpris förbrukning 

Inget system för att 
avräkna aggregerade 
bud (från olika 
balansansvariga) 
 
Risk att 
balansansvariga 
agerar taktiskt i 
prognoser 

Utforma regler kring 
aggregerade bud i 
avräkningen 
 
Öka incitament för att 
vara i balans 
 
Ev. förhöjd 
balanskraftavgift 

Förändring av 
avtal 

IT-system Föråldrade IT-system 
i driften 
 
Manuella arbetssätt 

Dålig översikt av 
realtidshändelser 
 
Långsam utveckling 
av nya system och 
funktioner 

Inför moderna IT-
system som 
underlättar 
driftkontrollen 
 
Prioritera funktioner 
som elektroniska 
avrop som kan 
underlätta för fler bud 
 
Inför agilt arbetssätt i 
IT-utvecklingen för att 
undvika eftersläpning 

 

Affärs-
lösning 

Många olika idéer för 
marknadslösning 
 
Låga och jämna priser 
på samtliga marknader 

Svårt för Svenska 
kraftnät att påverka 
utvecklingen 
 
Svenska kraftnät vill 
ha marknadsdrivet 
system 

Driva och delta i fler 
projekt i ämnet 
 
Undersök alternativa 
stödsystem/incitament 
för att underlätta för 
förbrukningsflex. 

Mer resurser 
till forskning 
och utveckling 
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10.2.1 Kommentarer till Gap-analys 
Bud 
Att sänka kravet på minsta budstorlek till 5 MW i alla elområden anser vi är ett rimligt 
första steg. Eventuellt kan denna förändring genomföras innan elektroniska avrop har 
blivit verklighet. När elektroniska avrop sedan är infört finns inga egentliga hinder för 
att sänka gränsen ytterligare, till exempelvis 1 MW. Det är dock inte självklart att ett 
lägre krav på minsta volym leder till att fler bud automatiskt kommer in. Studien har 
visat att företag som arbetar med aggregerad förbrukningsflexibilitet ser behov i att 
komma upp i åtminstone 2-3 MW i budstorlek för att lösningen ska vara ekonomiskt 
lönsam för dem i dagsläget. Vidare anses 5 MW vara en rimlig förändring med hänsyn 
till den nordiska harmoniseringen av reglerkraftmarknaden som pågår. 
 
Balansansvar och rollfördelning  
Det finns olika åsikter huruvida reglerkraftmarknaden ska öppnas upp för en ny typ av 
aktör eller om balansansvariga ska fortsätta vara den enda aktören som tillåts lämna 
bud. Om en förändring genomförs krävs särskilda regler för balansansvar och 
ekonomiskt ansvar. Om reglerkraftmarknaden fortsättningsvis ska vara öppen för endast 
balansansvariga krävs regler för hur samarbetet mellan balansansvarig och aggregator 
ska se ut.  
 
Verifiering 
För Svenska kraftnät är det viktigt att se vad som händer på nätet för att kunna 
säkerställa driftsäkerheten. För små förbrukningsenheter är det kostsamt och 
komplicerat att lämna mätvärden för varje enhet i realtid. För att underlätta för 
förbrukningsflexibilitet anser vi att ett alternativt verifieringssätt i efterhand kan vara 
tillräckligt, åtminstone i ett initialt skede. För att öka trovärdigheten kan större tester 
med riktiga enheter vara ett sätt att visa på mönster som, om de utvärderas över tid, kan 
ge en bättre uppskattning av systemens tillförlitlighet.   
 
Balansavräkning 
Om bud med aggregerad effekt från olika balansansvariga lämnas direkt på 
reglerkraftmarknaden måste en lösning för hur balansavräkningen ska gå till tas fram. 
För att kunna avräkna ett sådant blandat bud behövs någon form av ”nyckel” där 
procentsatser från respektive balansansvarig preciseras. En alternativ lösning som 
förenklar avräkningen är att aggregerade bud endast får bestå av enheter från samma 
balansansvarig.  
 
För att minska obalanser från början krävs mer incitament för aktörer att ge korrekta 
prognoser. Enligt vissa respondenter i denna studie kan tvåprissystem för produktion 
bidra till en ökad noggrannhet i de prognoser som lämnas. Detta ligger dock utanför 
denna studie och behöver utredas vidare innan en rekommendation kan ges. Ett 
ytterligare incitament för bättre prognoser kan vara att höja balanskraftavgiften för 
obalanser. 
 
IT-system 
Aggregerad förbrukningsflexibilitet kräver avancerade IT-lösningar. Därför krävs att 
Svenska kraftnät har IT-system som kan hantera tekniken. De system som används idag 
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är gamla och svåra att anpassa till de förändringar som krävs. Vidare kan arbetsmiljön i 
kontrollrummet förbättras då användarvänligheten uppfattas som låg och mycket av 
arbetet med balanshållning sker baserat på erfarenhet. Moderna IT-system skulle kunna 
ge tydligare överblick av kraftsystemet och avlasta driftpersonalen. Vi anser att det 
krävs nya IT-system som kan hantera funktioner såsom elektroniska avrop och att dessa 
system är mer flexibla så att de kan uppdateras och anpassas efter de förändringar som 
kontinuerligt sker på elmarknaden.  
 
Affärslösning 
För att kunna ta till vara på potentialen med aggregerad förbrukningsflexibilitet bör 
Svenska kraftnät vara mer inblandade i forskningsprojekt i ämnet.  Genom att delta i 
projekt kan Svenska kraftnät påverka framtagandet av affärslösningar som gynnar både 
Svenska kraftnäts verksamhet och de aktörer som erbjuder förbrukningsflexibiliteten. 
En utmaning är att hitta ett marknadsdrivet system där inga bud eller aktörer 
subventioneras eller prioriteras.  
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11. Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var att utreda möjligheter och hinder för aggregerad 
förbrukningsflexibilitet att delta på reglerkraftmarknaden. Genom denna studie har ett 
antal områden som idag utgör tydliga barriärer för denna typ av lösning ringats in. 
Dessa barriärer är dels kopplade till avtal och utformning av reglerkraftmarknaden och 
dels till själva affärslösningen för aggregerad förbrukningsflexibilitet. Utöver detta har 
studien också visat att det generellt sett är svårt att genomföra förändringsprocesser i en 
verksamhet som Svenska kraftnät. Därför är det relevant att även diskutera hur 
organisationen kan underlätta för nya lösningar genom att se över interna arbetssätt och 
processer.  
 
I intervjuer, forskningsrapporter, tidningsartiklar och under seminarier nämns 
förbrukningsflexibilitet kontinuerligt som en del i hur framtidens utmaningar i 
elsystemet ska lösas. Som rapporten beskriver har aggregerad förbrukningsflexibilitet 
potential att bidra till samhällsnyttan och vara en produkt att handla med på 
elmarknaden. Utbyggnaden av vindkraft kommer främst att resultera i ett ökat behov av 
sekundärregleringsresurser. Det är därför av intresse att få in fler bud på 
reglerkraftmarknaden som kan täcka detta ökade behov. Omvärldsanalysen i denna 
studie visar på exempel där aggregerad förbrukningsflexibilitet tekniskt sett kan 
resultera i volymer av den storlek som är av intresse att hantera på 
reglerkraftmarknaden. Den största utmaningen är svårigheten att skapa en ekonomisk 
lönsamhet, och därmed incitament för företag att satsa på tekniken.  
 
Vi ser tendenser till att satsningar på småskalig förbrukningsflexibilitet från hushåll får 
lägre prioritet på grund av just svårigheten att skapa lönsamhet. Företag flyttar fokus till 
att utnyttja förbrukningsflexibilitet från industrier där det finns större volymer, bättre 
möjlighet till att bidra med flexibilitet året runt samt är lättare att verifiera att det som 
utlovas faktiskt levereras. Oavsett om förbrukningsflexibiliteten kommer från hushåll 
eller större anläggningar finns sätt för Svenska kraftnät att underlätta för denna typ av 
lösning.  
 
De rekommendationer som ges till Svenska kraftnät är att: 

• Sänka gränsen för minsta budvolym till 5 MW i alla elområden. 
• Utreda roll- och ansvarsfördelning för aggregator och balansansvarig. 
• Införa alternativa verifieringssätt för bud bestående av aggregerad 

förbrukningsflexibilitet. 
• Anpassa balansavräkningssystemet till aggregerade bud samt utreda möjligheten 

att öka incitamenten för att vara i balans. 
• Införa agila arbetssätt i IT-utvecklingen. 
• Driva och delta i fler forskningsprojekt för att testa tekniken.  

 
Svenska kraftnät har i uppdrag att säkerställa en stabil elförsörjning i landet. 
Driftsäkerheten är det viktigaste och det finns inte utrymme att arbeta med osäkerheter. 
Aggregerad förbrukningsflexibilitet kan vara en lösning som, om den används på rätt 
sätt, kan bidra till att bibehålla ett stabilt elsystem. Det är därför viktigt att Svenska 
kraftnät följer och deltar i utvecklingen, så att aggregerad förbrukningsflexibilitet kan 
integreras i systemet och bidra till en positiv utveckling.  
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13. Appendix  

13.1 A - Reserver 

 

Primär 
 
Alla reserver aktiveras samtidigt utifrån 
frekvens ! separat energimarknad inte 
möjlig 

Sekundär 
 
Aktiveringsprincip enligt 
pro-rata eller lägsta pris ! 
möjliggör separat 
energimarknad 

Effektreserv 

 
FCR-N 
Momentan Frekvensstyrd 
Normaldriftsreserv 
50,1>f>49,9 Hz 
 

• Aktiveras så snart frekvensen 
avviker från 50 Hz. 

• Skall vara aktiverad till 100 % 
inom 3 minuter. 

• Sekundbasis. Balanserar små 
snabba slumpartade förändringar i 
förbrukning och produktion. 

• Främst vattenkraft. 

 
FRR-A  
Automatisk aktiverad. 
Återställer frekvensen 
 

• Möjliggör automatisk 
aktivering av reserver 
via 
kommunikationslänk 
mot aktör. 

• Syfte att återföra 
frekvens till 50 Hz.  

 
Manuell reserv. Används 
för att hantera toppar 
under 
vintermånaderna16 nov-
15 mars. 

• Upphandlas 
årligen. 

• Utfasas till 2020 
• Bud kan bestå 

av både 
produktion och 
förbruknings-
reduktion. 
 

 
FCR-D 
Momentan frekvensstyrd störningsreserv 
49,9>f>49,5 Hz 
 

• Aktiveras när frekvensen är 49,9-
49,5 Hz. 

• Skall vara aktiverad till 100 % 
inom 30 sekunder. 

• Skall vara återställd inom 15 
minuter. 

• Kort sikt, skall stabilisera 
frekvensen efter  störningar. 
Exempelvis bortfall av större 
produktionsanläggning. 

• (N-1) 
• Gasturbiner 
• Återställs manuellt genom 
• Bud avropas på 

reglerkraftmarknaden 
• Uppstart av gasturbiner 

 

 
FRR-M     
Reglerkraftmarknaden & Snabb 
aktiv störningsreserv  
 

• Syfte att återskapa 
FCR-N och FCR-D när 
dessa reserver utnyttjas 
eller fallit bort. 

• samlad effekt i Sverige.  
• Minst 10 MW. 5MW i 

SE4. 
• Ska vara tillgänglig 

inom 15 minuter vid 
bortfall av enskild 
huvudkomponent. 

• Gasturbiner i SE3 och 
SE4. Ca 1290 MW 

• Huvudsakligen 
placerad i 
underskottsområden i 
södra Sverige.  

• Kan tas in som sista 
bud på den svenska 
reglerkraftmarknaden 
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13.2 B – Exempel på budstege 
Bid_direction Price 

/ 
EUR 

Price 
/ SEK 

Amount 
/  MW 

ELSPOT 
area 

Activation 
t ime 

Power 
Plant 

Duration 
t ime 

Resting 
t ime 

Usage type 

Up 750,0 6526,9 10 FI 15 xxxxxxxxx 60 10 Hydro 

Up 669,6 5827,0 27 DK1 15 xxxxxxxxx 1 1 Thermal 

Up 580,0 5047,5 200 FI 15 xxxxxxxxx 60 10 Consumption 

Up 578,0 5030,0 38 SE3 10 xxxxxxxxx 0 0 Thermal 

Up 500,0 4351,3 10 FI 15 xxxxxxxxx 60 10 Hydro 

Up 465,0 4046,7 115 FI 15 xxxxxxxxx 60 10 Gasturbine 

Down -40,2 -350,0 -10 DK1 15 xxxxxxxxx 1 1 Thermal 

Down -43,7 -380,6 -16 NO4 15 xxxxxxxxx 0 0 Hydro 

Down -45,0 -391,6 -20 SE2 10 xxxxxxxxx 0 0 Hydro 

Down -50,0 -435,1 -10 FI 15 xxxxxxxxx 60 10 Hydro 

Down -53,6 -466,6 -13 DK1 15 xxxxxxxxx 1 1 Thermal 

Down -57,5 -500,3 -10 NO3 15 xxxxxxxxx 0 0 Hydro 

 
Budstegen är ett exempel från plattformen NOIS. Datat är ej fullständigt.  
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13.3 C - Rapportering enligt BA-avtalet  
 
Rapportering Avtal Lämnas senast  Beskrivning 

Handels- och 
driftinformation 

Fastkraftavtal Kl. 16.00 dagen 
före 
leveransdygnet, och 
därefter löpande vid 
förändring. 

Avtal mellan 
balansansvariga, 
aktörer som ingår i 
deras balansansvar eller 
aktörer i utlandet 

Sammanlagd 
energi, angiven 
per elområde 
per avtalspart.  

Plan- och 
prognosinformation 

Kl. 16.00 dagen 
före 
leveransdygnet, och 
därefter vid varje 
förändring före och 
under 
leveranstimmen. 

Planerade produktions-
avställningar  

Reglerobjektets 
sammanlagda 
effekt per 
snittområde för 
kommande 
vecka 

Reglerobjektsplaner för 
grundreglerobjekt  

Timmedelvärde 
på effekten per 
reglerobjekt 

Reglerobjektsplaner för 
produktionsreglerobjekt 
som inte är 
grundreglerobjekt 

15 minuters 
medelvärde på 
effekt per 
reglerobjekt 

Reglerobjektsplaner för 
förbruknings-
reglerobjekt 
 

Timmedelvärde 
på effekt per 
reglerobjekt 

Planerad FCR-N och 
FCR-D 
(om Balansansvarig har 
detta) 

Sammanlagt 
effekt per 
snittområde 

Planerad FRR-A 
(om Balansansvarig har 
detta) 

Sammanlagt 
effekt per 
snittområde 

Planerad FRR-M 
(om Balansansvarig har 
detta) 

Sammanlagt 
effekt per 
snittområde 

Planeringsinformation Kl. 17.00 dagen 
före leveransdygnet 

Planerade produktions-
förflyttningar 
framkallad av kravet på 
produktionsändringar 
kring timskiften 

Effekt per 
snittområde 

Realtidsmätdata Realtidsmätvärden för 
FCR och FRR 

Minst var 36:e 
sekund 

Realtidsmätvärden för produktion 
tillgängliga i Balansansvarigs 
driftinformationsystem 
Aktiv och reaktiv effekt per aggregat eller 
station 

Realtidsmätvärden för 
produktion som 
levererar FRR-A 
Mätvärden för 
tillgänglig kapacitet 
FCR-N och FCR-D 

Var tredje minut 

Ekvivalent tidskonstant 
Aktuellt 
reglerstyrkeläge per 
aggregat som deltar i 
FCR regleringen. 

 
 
 


