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Abstract

Grid Codes 2016

Alice Ekstrand

The EU has concluded that it needs a fully 
functioning and integrated internal electricity 
market to face the challenges of integrating 
renewable energy sources into the electricity grid. 
The European Commission has created guidelines 
for what the legislation is supposed to contain to 
create such a market. The so called grid codes are 
today around ten codes which successively are 
being implemented in national legislation for all 
member states. They regard connection-, market- 
and operation of the electricity grid and consists of 
several legal requirements for all member states.  

This study is divided in three parts. In the first part 
challenges with more renewable energy sources 
are described and the technical strategies that are 
suitable to solve those challenges. The second 
part describes an analysis of the connection- and 
operational codes on behalf of Ellevio, a 
distribution system operator in Sweden. They are 
interested in how the new legislation will affect 
their work and which new costs that will appear. 
The third part contains an overall study about the 
German electricity system since they have a lot of 
renewable energy sources in their production. The 
purpose was to see how they have handled 
challenges within their grid and their view on the 
new legislation.

The overall result in this study was that the grid 
codes will change the role for Ellevio, which in the 
following years will have to handle higher 
information flow between grid users and Svenska 
kraftnät, which is the transmission system operator 
in Sweden. An another result was that the 
technical strategies are included in the legal 
requirements of the codes and that the legal 
requirements have been influenced to a great 
extent by the current German legislation.   
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Executive Summary 

A higher share of renewable energy in power generation is one of the most ambitious goals for 
sustainable development under increasing pressure of the climate change. Renewable energy 
sources cause new challenges for the grid, where they generate power depending on the weather 
and not the demand for electricity. The industry, researchers and overall the society are now 
discussing strategies to deal with these new challenges.  

In order to face the challenges with renewable energy production, the EU needs a fully functioning, 
interconnected and integrated internal energy market. In 2011, the European council decided that 
the EU needs a common legislation on the internal electricity market which should be fully 
implemented by the Member States. 

The European Commission created guidelines for what the legislation was supposed to contain. 
The so called grid codes are today around ten codes which successively are being implemented in 
national legislation for all Member States. They regard connection-, market- and operation of the 
electricity grid. In this study, the connection codes and operational codes where analyzed on behalf 
of Ellevio, a distribution system operator (DSO) in Sweden. They are interested in how the new 
legislation will affect their work and which new costs will appear.  

The technical requirements in the grid codes are not precisely specified, instead the transmission 
system operator is given the authority to decide if it should be included and to what extent. 
Therefore, an analysis of what costs that will appear for Ellevio is difficult to establish in this stage. 
However, it is evident that three parts will contribute to the main costs, namely: gathering 
information of real-time data at distribution level; equipment to regulate reactive power flow; 
different kind of information flow between the customers and the transmission system operator.  

Some of the conclusions were that the DSOs will get more responsibility than before. They will 
take over more work from the national transmission system operator, TSO (Svenska Kraftnät in 
Sweden), and the information flow will increase between the owner of a production facility, the 
DSO and the TSO. This direction, where the DSOs will act as the extended arm for the TSO, is a 
natural way since renewable energy will be connected at grid with lower voltage. The flow of 
electricity will be more volatile and unpredictable and therefore the DSOs will shoulder more 
responsibility and need to deliver information in real-time in a greater extent to the TSO.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

I denna studie analyseras olika aspekter för utvecklingen av ett elnätsföretags roll på region- och 
lokalnivå i Sverige, Ellevio. Elnätsägarens roll håller på att förändras i och med det paradigmskifte 
som nu sker; Förnybara produktionskällor skapar nya utmaningar för att leverera el på ett pålitligt 
och stabilt sätt. Inom elbranschen diskuteras vilka strategier som är mest intressanta för att klara 
alternativa produktionskällor, såsom sol- och vindkraft. Studien belyser dels vilka tekniska strategier 
som är på agendan, dels vilka juridiska krav som kommer ställas inom elsystemet i framtiden, för att 
kunna skapa förutsättningar för stor implementering av förnybara energikällor. År 2011 beslutade 
EU om att skapa gemensamma lagar för elsystemet för Europas medlemsskapsländer, de så kallade 
nätkoderna. De täcker kategorierna anslutning, marknad och drift och ställer tekniska och 
ekonomiska krav som successivt kommer träda i kraft som förordningar i alla EU-länder. En 
avgränsning gjordes utifrån Ellevios intresse till att enbart analysera de tekniska koderna, dvs. 
kategorierna anslutning och drift.    

De tekniska strategierna stämde väl överens med de lagkrav som successivt kommer implementeras 
i EU:s medlemsskapsländer, däribland Sverige. En av strategierna som diskuterades, i flera av de 
nya lagkraven som kommer, var syntetisk svängmassa. Detta är en teknik som Ellevio ville veta mer 
om, eftersom den är på agendan och om det beslutas att den ska börja implementeras blir det 
elnätsägarens ansvar att se till att vindkraftägaren uppfyller detta. Därför gjordes en mer detaljerad 
undersökning om tekniken och dess potential i Sverige.  

Syntetisk svängmassa är en reglerteknik som kan implementeras i vindkraftverk för att uppnå 
liknande egenskaper som finns hos vattenkraft och kärnkraft. Generatorerna i vattenkraften och 
kärnkraften roterar synkront med elnätet, vilket betyder att deras rotationsenergi är direkt kopplad 
till frekvensen på elnätet. Vid en eventuell frekvensavvikelse motverkar rotationsenergin hos 
synkrongeneratorerna avvikelsen och elsystemet får större marginaler att återhämta sig, vilket leder 
till ett stabilt nät. Majoriteten av vindkraftverken som byggs ut idag är asynkrona vilket betyder att 
de inte är direkt kopplade till elnätet. Därför känner inte de av en frekvensavvikelse i nätet och 
således utnyttjas inte rotationsenergin i vindkraftsnurran till att bidra till ett stabilt nät. Det är här 
syntetisk svängmassa kommer in som kort innebär att en avkännare, ansluten till ett vindkraftverk, 
reagerar på nätfrekvensen då den sjunker vilket leder till att vindkraftverket automatiskt tar ut mer 
effekt, dvs rotationsenergi, samtidigt som vindkraftsnurran bromsas in. Man kan likna det vid att en 
bil motorbromsar. Det är en teknik som är ett krav på nyproduktion av vindkraftverk i Kanada och 
diskuteras alltmer i Europa. I och med Generatorkoden som är en nätkod under kategori 
anslutning, ska Svenska kraftnät undersöka behovet om krav på tekniken i svenska vindkraftverk 
och i så fall besluta om framtida krav i svensk lagstiftning.  

Nätkoderna håller successivt på att arbetas fram med flera delaktiga aktörer. Det är långa processer 
som tar flera år där många intressenter är med för att skapa ett korrekt regelverk som accepteras av 
alla medlemsskapsländer. Syftet är att harmonisera elsystemet i Europa för att skapa goda 
förutsättningar att på ett robust och tillförlitligt sätt leverera el i framtiden. Europeiska 
kommissionen tog fram riktlinjer för vad lagarna skulle beröra. Idag finns ett tiotal nätkoder som 
kommit olika långt i processen för att kunna implementeras i nationell lagstiftning. Från början var 
det tänkt att nätkoderna enbart skulle hantera gränsöverskridande problem men med tiden har 
omfattningen växt med lagtexter på omkring 50-80 sidor per lag. Nätkoderna innehåller dels 
uttömmande krav, dels icke uttömmande krav, vilket innebär att en del krav ännu inte är 
specificerade och bestäms först efter nationell implementering. Nätkoderna bemyndigar oftast de 
stamnätsansvariga, dvs Svenska kraftnät i Sverige. De får besluta om i vilken utsträckning de icke 
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uttömmande kraven ska få i Sverige. De anslutningskoder som var relevanta utifrån Ellevios 
perspektiv var Generatorkoden och Uttagskoden. Generatorkoden berör tekniska krav på 
nyanslutningar av produktionsanläggningar (generatorer) till elnätet och uttagskoden berör på 
samma sätt tekniska krav för nya uttagskunder till elnätet. Ellevio kommer behöva skapa mer 
administrativa resurser på grund av dessa koder. De ska godkänna uppfyllelse av kraven i koderna 
och hantera efterlevnad av kraven för kunderna. Informationen ska sedan rapporteras till Svenska 
kraftnät i stora delar. I Uttagskoden kommer även eventuellt krav på att Ellevio ska kunna 
producera/konsumera reaktiv effekt i stamnätspunkterna vilket innebär kostnader för sådan 
utrustning. Driftkoderna behandlar i stället vilka dataöverföringar som ska göras i olika 
tidsperspektiv. En av de stora belastningarna blir huruvida man beslutar om informationsflöde ned 
i lokalnäten. Idag finns exempelvis realtidsdata för regionnäten i Sverige, men eventuellt kan krav 
komma på ett större flöde av realtidsdata på lägre spänningsnivåer, som solpaneler hos hushåll. 
Eftersom Ellevio äger elnät både på regional och lokal nivå kommer det bli större 
informationsmängder att hantera.  

För att skapa sig en bild över hur mycket nätkoderna kommer förändra Ellevios arbetsmängd 
gjordes en jämförande studie med det tyska elsystemet. Tyskland valdes som land då de är ett av de 
länder i Europa som kommit längst med implementering av förnybara energikällor. Syftet var alltså 
att se hur de hanterar utmaningar inom sitt elnät och deras syn på den nya lagstiftningen, dvs. 
nätkoderna. Efter kontakt med en av de stamnätsansvariga i Tyskland, bekräftade dem att arbetet 
med den nya lagstiftningen var av stor vikt och en av huvudprioriteringarna just nu. En slutsats 
efter analys av Tysklands lagstiftning var att ENTSO-E i deras förberedelse och utformande av de 
gemensamma nätkoderna haft mycket inspiration från det tyska systemet. Detta innebär att 
erfarenheter från Tyskland kommer alltså indirekt påverka det svenska elsystemet i och med att 
nätkoderna träder ikraft.   

Utifrån det ekonomiska perspektivet drogs slutsatsen att det i dagsläget är svårt att göra en rättvis 
bedömning av de kostnader som skulle uppkomma för Ellevio. Detta eftersom mycket fortfarande 
inte är specificerat och beroende på hur omfattande kraven blir efter nationell implementering kan 
det slå olika hårt ekonomiskt. De delar som främst kommer få betydelse är om det blir krav på 
Ellevio att kunna erhålla reaktiv effekt. Då skulle investeringar i sådan utrustning behövas tas. 
Vidare kommer det krävas ny kunskap om dynamiska förlopp och resurser när det gäller den 
utökade administrativa delen samt hantering av data.  

Sammanfattningsvis kan man säga att Ellevio, som region- och lokalnätsägare kommer bli Svenska 
kraftnäts förlängda arm och hantera flera av de arbetsuppgifter som Svenska kraftnät tidigare haft. 
Dessutom kommer en större mängd data behöva hanteras på lägre spänningsnivåer i elnätet 
eftersom produktionskällorna också ansluts där. Det blir ett mer decentraliserat elnät med större 
ansvar för region- och lokalnätsägare som Ellevio.  

 

   



IV 
	  

Förord 

Denna studie är ett resultat av ett examensarbete som utförts på uppdrag av Ellevio i Stockholm 
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Förkortningar och begrepp 
ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators/Byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter inom energiområdet. 

Aggregator – ”En central aktör som kan beskrivas som en mellanhand som mäklar t.ex. DR mellan 
elhandelsföretag, nätägare och slutkonsumenter. Aggregatorns roll är att samla ihop fragmenterad 
DR och paketera den i produkter som kan säljas på spot- eller reglermarknaderna.” (Ei, 2014) 

Anslutningsavtal – Ett avtal mellan å ena sidan den berörda systemansvarige och å andra sidan 
ägaren av produktions- eller förbrukningsanläggningen eller DSO, som anger den aktuella 
placeringen och särskilda tekniska krav för aktören som är ansluten till berörd systemansvarig. 
(RfG, 2016)  

Anslutningspunkt – Det gränssnitt där krav anslutningsavtalet verkar. (RfG, 2016) 

Börvärde – ”Målvärdet för varje parameter som vanligtvis används i reglersystem.” (RfG, 2016) 

DR – Demand Response/Efterfrågeflexibilitet 

DSO – Distribution system operator/Region- och lokalnätsägare, ex. Ellevio 

Ei – Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet över elmarknaden i Sverige.  

ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators for Electricity. Europeisk 
TSO-organisation med sekretariat i Bryssel. Representerar 41 TSOs från 34 länder.  

EON – Energisation Operational Notification/Driftsmeddelande om spänningssättning 

Europeiska kommissionen -  

Europeiska rådet – En av Europeiska unionens institutioner, bestående av medlemsstaternas stats- 
eller regeringschefer samt av sin ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. De 
fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. (Europeiska unionen, 2016) 

FON – Final Operational Notification/Slutligt driftsmeddelande 

Installationsdokument – ”Ett enkelt strukturerat dokument som innehåller information om en 
generator av klass A, eller en förbrukningsenhet med efterfrågeflexibilitet som är ansluten till en 
spänning under 1000 V, och som bekräftar dess överensstämmelse med relevanta krav.” (RfG, 
2016) 

Intäktsramen – Reglerar vad elnätsföretagen får ta ut i avgifter av sina kunder. Den regleras i 
förhand och gäller fyra år i taget. (Ei, 2016:A)  

ION – Interim Operational Notification/Tillfälligt driftsmeddelande 

KPM- dokument – Ett dokument som ägaren av en produktionsanläggning tillhandahåller den 
berörda systemansvarige i fråga om en generator av klass B eller C, och som bekräftar generatorns 
överensstämmelse med de tekniska kriterier som föreskrivs i generatorkoden och som 
tillhandahåller nödvändiga data och försäkringar, inklusive en överensstämmelse.  
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LON – Limited Operational Notification/Begränsat driftmeddelande 

Makroreglering – inriktas mot marknadens funktionssätt och utveckling genom att bygga strukturer 
och definiera roller. (Hagman, 2012) 

Mikroreglering – inriktas på detaljreglering av hur företagen ska arbeta (ibid) 

NC DCC – Network Code on Demand Connection/Uttagskoden  

NC ER – Network Code on Emergency and Restoration/Nätkod Att göra i händelse av en stor 
störning 

NC LFC & R– Network Code on Load Frequency Control and Reserves/Nätkod 
Frekvensreglering och reserver 

NC OPS – Network Code on Operational planning and scheduling/Nätkod Driftplanering 

NC OS – Network Code on Operational Security/Nätkod Driftsäkerhet  

NC RfG – Network Code on Requirements for Grid Connection/Generatorkoden 

Produktionsanläggning – en anläggning som omvandlar primärenergi till elektrisk energi och som 
består av en eller flera produktionsmoduler som är anslutna till ett nät vid en eller flera 
anslutningspunkter. (RfG, 2016)  

Pumpkraftstation – En vattenkraftenhet där vatten kan pumpas uppåt och lagras för produktion av 
elektrisk energi.  

RTU – komponent för trådlös datakommunikation i smarta elnät (SATEL, 2016)  

SCADA-system – Supervisory Control and data acquisition vilket är  ett system för övervakning 
och styrning av processer. (Inductive automation, 2016) 

SGU – Significant grid users/Betydande elnätsanvändare 

SO FG – Framework Guidelines on Transmission System Operation/Riktlinjen för drift av 
stamnätet 

RSC – Regional Security Coordinator 

SvK – Svenska kraftnät 

TSO – Transmission system operator/Stamnätsoperatör, ex. SvK  

Ägare av en produktionsanläggning – en fysisk eller juridisk person som äger en 
produktionsanläggning 

Ö-drift – ”oberoende drift av ett helt nät eller en del av ett nät som är isolerat efter att ha kopplats 
bort från det sammanlänkade systemet, med minst en produktionsmodul eller minst ett system för 
högspänd likström som försörjer nätet med ström och reglerar frekvens och spänning.” (RfG, 
2016)  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Elberoendet i samhället och elens andel av energianvändningen ökar stadigt både i Sverige och 
Norden och ännu mer i övriga Europa. Elsystemet förväntas spela en allt större roll i omställningen 
av energisystemet genom övergång till el som energibärare. Samtidigt genomgår det svenska och 
nordiska kraftsystemet stora förändringar. Elproduktionens andel från förnybara energikällor ökar 
successivt och elberoendet från grannländerna för försörjningstrygghet blir alltmer påtagligt. 
Förnybar el kommer från en icke styrbar produktion som är beroende av rätta väderbetingelser för 
att kunna producera el. Förnybar elproduktion ersätter alltså dagens planerbara elproduktion som är 
anpassad till förbrukningens storlek och finns främst inom landets gränser. För Sveriges del innebär 
det att under dagar med mycket vind, kommer denna energikälla att användas samtidigt som styrbar 
kraft, vattenkraft och kärnkraft, kopplas ur. (Söder, 2013) 

Från ett tekniskt perspektiv innebär det att stora synkrongeneratorer byts ut mot betydligt fler och 
mindre generatorer som innehar annan kraftelektronik för anslutning till elnätet. Dessa förändringar 
kommer innebära en stor påverkan på kraftsystemets utformning och egenskaper. Om inga åtgärder 
vidtas leder utvecklingen till försämrad robusthet i elsystemet i form av försämrad leveranssäkerhet 
och ökad känslighet för störningar. (Björnstedt, 2012) 

För att möta denna utveckling sker en gradvis integrering mellan 
elnäten i Europa då ett större ihopkopplat nät kan hantera fluktuationer 
lättare. Med en större geografisk spelyta kommer produktionsvolymen 
vara mer stabil eftersom sannolikheten att det blåser eller att solen lyser 
ökar med antalet arealenheter. (Olauson, et al. 2015) 

Framtidens elsystem kommer ha en alltmer integrerad elmarknad och 
internationell utbyteshandel. Detta ställer krav på ett gemensamt 
regelverk inom Europeiska Unionen. År 2009 beslutades EU:s inre 
marknadspaket för el och naturgas. Där finns nya regler och mer 
detaljerade åtgärder som ska underlätta för gemensamma lagar och 
standarder. Genom detta infördes bland annat juridisk grund för att 
utarbeta ny unionslagstiftning, så kallade nätföreskrifter (nätkoder). 
(Energimarknadsinspektionen, 2014 A) 

Ellevio är den näst största elleverantören i Norden och är intresserad av 
de nya lagarna som allteftersom träder i kraft i EU-medlemsländerna. 
De ansvarar för att överföra el med hög kvalitet från 
elproduktionskällan till kunderna som är anslutna till elnätet, mäta 
kundernas elanvändning och göra den tillgänglig för kunderna och 
bevara och utveckla elnätet så att det möter kundernas och samhällets 
behov. Totalt levererar Ellevio, med sina 7000 mil långa ledningar, nära 
en miljon hushåll och företag i Sverige el. Koncessionsområdena är 
markerade i figur 1. (Ellevio, 2016)  

 

Figur 1 - Ellevios geografiska 
koncessionsområden Källa: Ellevio, 
2016 
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Elnätsägare som Ellevio måste anpassa sina resurser till allteftersom ett paradigmskifte inom 
elsystemet håller på att ske, där stora volymer förnybar produktion ska hanteras. Allt fler elkunder 
vill bli sin egen elproducent. Elnätsägarna ska kunna hantera kunder med mer flexibel 
elanvändning, vilket kan vara att sälja en tjänst för att stötta antingen lokalnäts-, regionnäts- eller 
stamnätsägarens driftbehov. Ellevio har intresse i att få kunskap om de framtagna nätkoderna och 
hur långt den europeiska lagstiftningsprocessen avancerat. Detta för att kunna arbeta proaktivt och 
vidta åtgärder och iscensätta nödvändig kompetensutveckling för att möta de framtida elnätskraven.    

1.2 Syfte 
Belysa de tekniska utmaningar Sverige och vidare Europa står inför när anslutning av förnybar 
elproduktion ökar.  

Studera vilka strategier som är på agendan för att lösa utmaningarna. Främst undersöka tekniken 
syntetiskt tröghetsmoment, för att se om den är effektiv nog för att möta de nya kraven som 
förnybar elproduktion ställer. 

Kartlägga konsekvenserna för Ellevio av de framtagna nätkoderna. Mer specifikt upprätta en 
bevakningsplan, innehållande förslag på proaktiva åtgärder i syfte att möta upp de nya kraven på ett 
ansvarsfullt sätt. 

Göra en övergripande studie av Tysklands energiomställning mot en hållbar elförsörjning och dra 
lärdomar av deras hantering av subventioner, lagstiftning och hur de möter de nya lagkraven som 
nätkoderna ställer.  

1.3 Allmän teori 
Som tidigare nämnts kommer nya produktionstekniska förutsättningar innebära en stor påverkan på 
kraftsystemets utformning och egenskaper. Det krävs därför en grundläggande förståelse för hur 
innebörden av dessa förändringar påverkar kraftsystemets behov för att kunna hantera systemet på 
ett fortsatt säkert, tillförlitligt och effektivt sätt.  

Förnybara energikällor varierar över tid och har inte en konstant produktion. För 
vindkraftsproduktionens del innebär det att mellan generatorn, som sitter i maskinhuset uppe vid 
rotorbladen, och anslutningen till elnätet behövs kraftelektronik som konverterar den varierande 
produktionen till sinusvågor av hög kvalitet. (Björnstedt, 2012) 

Sveriges elproduktion som idag huvudsakligen kommer från vatten- och kärnkraft är två reglerbara 
och pålitliga källor som arbetar synkront med nätet. Detta innebär att synkrongeneratorernas 
rotationsenergi påverkas direkt av nätets frekvens och vice versa. En stor fördel med generatorer 
som arbetar synkront med elnätet är att de bidrar med en tröghet till systemet som är fördelaktigt 
vid spänning- och frekvensreglering. (Ibid.) 

Frekvenshållningen på nätet är beroende av att det råder balans mellan produktion och 
konsumtion. Om lasten (konsumtionen) plötsligt skulle öka eller om en produktionsenhet faller 
bort kommer frekvensen sjunka. Tack vare synkrongeneratorerna blir ett frekvensfall mildare, ty de 
stora tunga enheternas rotationsenergi håller en viss vinkelhastighet, som sjunker sakta och därav 
den inneboende trögheten i elsystemet. Denna tröghet försvinner då generatorer som inte är 
direktkopplade till nätet implementeras istället för de konventionella synkrongeneratorerna. (Bollen 
& Seyedi, 2013) 
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Europeiska kommissionen har tagit fram en gemensam arbetsplan för hur elmarknaderna i Europa 
bör utvecklas de kommande åren och har etablerat Energiunionen. Den strategiska ramen för 
energiunionen beskriver EU:s omvandling till en säker och konkurrenskraftig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp. Energiunionen består av fem ömsesidigt förstärkande dimensioner; 
Försörjningstrygghet, inre marknad, energieffektivitet, minskade klimatutsläpp samt forskning, 
innovation och konkurrenskraft (Regeringskansliet, 2015). Ett slutmål är en union med fritt flöde av 
energi utan några tekniska eller rättsliga hinder. Först då kan energileverantörer fritt konkurrera och 
ge de bästa energipriserna och först då kan Europa fullt ut uppnå sin potential för förnybar energi. 
(European Commission, 2015) 

Sedan flera år tillbaka finns gemensamma rättsligt bindande regler som definierar de gemensamma 
spelreglerna för gränsöverskridande handel med el mellan medlemsstaterna. Gradvis utformas 
regelsystemet allt mer i detalj och nya lagar förhandlas fram de närmaste åren i form av 
nätföreskrifter (nätkoder) och kommissionsriktlinjer (riktlinjer). Det nya regelverket kommer att 
påverka svenska elproducenter, elnätsföretag, elhandlare m.fl. (Energimarknadsinspektionen, 2016) 

I Sverige tillsattes i mars 2015 Energikommissionen för att ta fram underlag för en bred svensk 
politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt. 
Elförsörjningen är en viktig fråga för Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Därför har 
kommissionen ett särskilt fokus på el. Uppdraget ska redovisas senast den 1 januari 2017. 
(Energikommissionen, 2016) Det tredje inre marknadspaketets bestämmelser om utveckling av 
nätkoder har gett Energikommissionen en helt ny roll i elmarknadsregleringen. Utvecklingen av 
nätkoder pågår för närvarande, men redan nu kan det konstateras att nätkoderna inte kommer 
begränsas till makroreglering utan de kommer i stor utsträckning innebära en mikroreglering av 
elmarknaden. (Hagman & Heden, 2012) 

1.4 Metod 
Inledningsvis studerades vilka tekniska utmaningar som följer med stor andel förnybar el i 
kraftsystemet. Efter litteraturstudie och intervjuer med tekniska kunniga inom området 
sammanställdes dagens tekniska lösningar, där fördjupning på syntetisk svängmassa gjordes och hur 
tekniken fungerar.  

Vidare studerades övergripande alla nätkoder som håller på att tas fram och hur långt berörda 
kommit i denna process. För en ökad förståelse sammanställdes processen i en egen skapad 
struktur för att åskådliggöra denna på bästa sätt. Efter diskussion med sakkunniga inom Ellevio 
riktades fokus mot den lagstiftning, som främst var intressant ur Ellevio perspektiv. Inledningsvis 
var det svårt att tolka vilka krav som Ellevio skulle beröras av, då dessa är skrivna i en kontext där 
alla länders system ska kunna anpassa lagtexten till den egna nationen. Genom kontakt med 
Energimarknadsinspektionen, Ei och diskussion kring aktuella begrepp kan det konstateras att 
Ellevio berörs där kraven åsyftar ansvarig DSO, region- och lokalnätsägare. Utifrån detta gjordes en 
grundlig analys av relevanta nätkoder. Under analysens gång har det utförts kontinuerliga intervjuer  
med kunniga inom området, för att diskutera befintlig lagstiftning och vilka resurser som finns idag 
för att kunna dra slutsatser och om den påverkan som den nya lagstiftningen sannolikt kommer att 
innebära.  

Därefter analyserades Tyskland, med stor andel förnybar elproduktion och vilka utmaningar de har 
mött och möter, hur de har hanterat problem med subventioner och lagar, samt om Sverige kan dra 
några slutsatser av exemplet Tyskland.  
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Avslutningsvis sammanställdes de viktigaste punkterna i en bevakningsplan, en analys av det osäkra 
i koderna diskuterades och möjligt framtidsscenario.  

1.5 Avgränsningar 
En analys gjordes av de nätkoder som främst kommer påverka Ellevio vilka var de tekniska 
koderna. Marknadskoderna valdes att exkluderas efter intervju med sakkunniga inom Ellevio då de 
främst påverkar Svenska kraftnät.  

I analysen av nätkoderna, studerades områden djupare som är av betydelse för Ellevio, medan 
tekniska krav för exempelvis generatorer uteslöts.   

1.6 Disposition 
Inledningsvis beskrivs EU:s mål för den inre marknaden för energi och vilka åtgärder man vidtar 
för att nå målen. Därefter ges en allmän beskrivning av de strategier man tänker sig ska forma och 
lösa utvecklingen av elnätet. Hur väl EU:s mål stämmer överens med aktuella strategier diskuteras i 
den avslutande diskussionen.  

Vidare redogörs för den svenska elproduktionen och utmaningarna kring eventuellt bortfall av 
kärnkraft. För att möta denna utveckling finns en teknik som diskuteras mer än andra, vilket är 
syntetisk svängmassa. Den styrtekniken planeras implementeras i svenska vindkraftverk och ingår 
som en åtgärd i nätkoderna. Hur denna teknik fungerar beskrivs övergripande.  

Innan analys av nätkoderna ges en kort introduktion till egenskaper hos ett kraftsystem som anses 
relevanta, för att förstå en del av den lagstigning (nätkoderna) som tas upp i detta projekt. Därefter 
kommer övergripande information om aktörer, processer för att ta fram nätkoderna samt inom 
vilka områden detta görs. 

Sedan görs en analys av relevanta nätkoder utifrån Ellevios perspektiv, som resulterar i separata 
bevakningsplaner för respektive nätkod. 

Avslutningsvis görs en sammanfattande diskussion och sammanfattning av dels Ellevios framtida 
arbete, dels om nätkoderna skapar goda förutsättningar för att nå EU:s övergripande mål om ett 
harmoniserat och transparent elsystem.    
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2. Den inre marknaden för energi 
Mellan år 1996 och 2009 antog europeiska unionen tre på varandra följande lagstiftningspaket i 
syfte att harmonisera och liberalisera EU:s inre marknad för energi. Det första lagstiftningspaketet 
öppnade för större elkonsumenter att fritt kunna välja elleverantör. Detta ersattes 2003 av ett andra 
lagstiftningspaket som gjorde det möjligt för nya elleverantörer att få tillträde till medlemsstaternas 
marknader samt för konsumenterna (industriella och privata förbrukare) att fritt kunna välja 
elleverantör. Ett tredje lagstiftningspaket antogs 2009 i bland annat syfte att ytterligare liberalisera 
den inre marknaden för el, genom vilket det andra lagstiftningspaketet ändrades. Det så kallade 
tredje energipaketet trädde i kraft 2011 men har ännu inte införlivats och genomförts fullt ut i flera 
medlemsstater såsom Sverige. (Kerebel, 2015) 

Åtgärder för att skapa en inre marknad för el, är den lagstiftning som nu håller på att arbetas fram 
och som successivt träder i kraft som förordningar i medlemsskapsländerna, de så kallade 
nätföreskrifterna och kommissionsriktlinjerna. Syftet är att öka försörjningstryggheten, bidra till 
hållbar energiförsörjning och stärka konkurrensen på el, till nytta för Europas energikunder. 
(Kerebel, 2015) 

Hur väl den nu framtagna lagstiftningen är ändamålsenlig med de övergripande målen ifrågasätts. 
Risken med detaljstyrning har tagits upp och man är rädd att dessa på sikt kan skapa nya problem. 
(Kerebel, 2015) 

3. Strategier för att möta ett föränderligt elsystem 
För att avgöra om nätkoderna är ändamålsenliga i förhållande till den dagsaktuella diskussionen beskrivs nedan 
återkommande strateginnehåll. En jämförelse mellan strategiinnehåll och nätkoder analyseras och framgår i den 
avslutande diskussionen.        

Det finns flera viktiga förändringar som kommer påverka förutsättningarna för elmarknaden och 
därmed vilka juridiska lagar som krävs för att klara dessa. Den övergripande förändringen gäller de 
krav på elnätets funktion som följer av den miljöpolitiskt motiverade snabba expansionen av 
elproduktion från förnybara energikällor och nedläggning av konventionell elproduktion från 
kärnkraften. Lagstiftning behöver ge ändamålsenliga incitament för investeringar i och utnyttjande 
av tillräcklig kapacitet, för att balansera variationerna i väderberoende, förnybar elproduktion. Sådan 
kapacitet för upp- och nedregleringar av el, måste kunna hämtas från såväl produktions- som 
förbrukningssidan, vilka beskrivs nedan: 

I. Teknikutvecklingen inom området för informationsbehandling skapar förutsättningar för 
smarta elnät, smarta mätare och smarta hem. Allt fler kunder får sin förbrukning mätt på 
timbasis och kan därmed timdebiteras. Detta möjliggör för kunderna att förändra sin 
elkostnad genom att flytta förbrukning från högpristimmar till lågpristimmar, så kallad 
efterfrågeflexibilitet, DR. En möjligt konsekvens av en sådan utveckling är automatisk 
styrning av el-förbrukande utrustning, för uttagskunder inom lokalnätet, utifrån aktuella 
elpriser. Mer omfattande effekter till följd av en utökad timdebitering förutsätter dock att 
befintliga eller nya aktörer på elmarknaden också utvecklar och erbjuder nya 
kontraktsformer och nya tjänster till elkunderna. Efterfrågeflexibilitet måste studeras hur 
den kan mobiliseras och utnyttjas av aktörer i elsystemet. (Hagman & Heden, 2012) 
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II. En avgörande förändring gäller teknikutvecklingen för energilagring i elnäten. 
Energilagring kan möjliggöra att billiga produktionsalternativ under lågpristimmar ersätter 
dyra produktionsalternativ under högpristimmar. Energilagring skapar förutsättning för att 
integrera vindkraft och annan förnybar elproduktion i elsystemet och ökar 
försörjningstrygghet i ett elsystem utan kärnkraft. (Hagman & Heden, 2012)  

En avgörande fråga för elsystemets utveckling är om det är möjligt att värdet av ett 
energilagers flera olika nyttor kan adderas i en investerares kalkyl och tillsammans ge 
kommersiell lönsamhet för en energilagringinvestering. För energilager i elnäten bör rollen 
definieras och regleras så att dessa kan utvecklas och bidra till att förbättra funktionen för 
såväl det tekniska elsystemet som den kommersiell elmarknaden. (Hagman & Heden, 2012) 

III. Om synkrongeneratorer från kärnkraft ersätts av generatorer från förnybar elproduktion 
kommer den inneboende trögheten i elnätet att minska. Detta skulle leda till större 
fluktuationer av frekvens och ett instabilt nät. På sikt måste incitament ges för att 
introducera tekniker som gör samma nytta som motsvarande tröghet i systemet idag tillför. 
En teknik som finns och som också implementerats i Kanada är syntetisk svängmassa och 
kommer närmre utredas i nästa kapitel. (Chen, 2014) 

Av ovanstående punkter kan man dra slutsatsen att förutsättningar och lösningar för bra 
försörjningstrygghet finns, men för att iscensätta detta krävs en effektiv juridisk lagstiftning som 
möjliggör ett smartare nät, men där lagstiftningens detaljreglering inte får skapa hinder utan istället 
möjligheter.  

Elmarknadsaktörerna och nätföretagen borde få incitament som ger marknadsmässiga val mellan 
produktionsmöjligheter, nätinvesteringar, åtgärder på efterfrågesidan och möjligheter till 
energilagring. Effektiva marknadsmässiga val förutsätter att aktörerna kan agera med stor frihet 
inom tydligt definierade ramar och roller.  

Huruvida nätkoderna har påverkats av ovanstående strategier och vilka incitament de ger för 
företag såsom Ellevio analyseras i den avslutande diskussionen.    

	    



7 
	  

4. Sveriges elproduktion 
Det sker en snabb utbyggnad av vindkraft i Sverige. I slutet av 2015 fanns 3244 vindkraftverk med 
en total effekt på 6025 MW installerade. Detta placerade Sverige på tredje plats i EU, bakom 
Tyskland och Storbritannien. (Svensk Vindenergi, 2016) 

De två huvudproducenterna av el idag är kärnkraft och vattenkraft. Kärnkraften körs största delen 
av året och är den viktigaste baskraften idag. Kärnkraftens framtid är dock oviss där höga 
effektskatter och låga elpriser gjort det svårt för produktionskällan att konkurrera med de förnybara 
alternativen. I oktober 2015 annonserade Vattenfall och E.ON. att fyra kärnkraftsreaktorer ska 
stängas de närmaste fem åren. Dessa är Ringhals 1, Ringhals 2, Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2. 
Det har sammanlagt en installerad effekt på 2,8 GW, vilket motsvarar 30 procent av den 
installerade effekten i kärnkraft på totalt 9,5 GW. Om detta kommer ske får framtiden visa.  

 

Figur 2 - Utvecklingen av olika kraftslag i Sverige (elproduktion) Källa: Svensk Energi, 2015 

Det tillkommer nya utmaningar med en stor andel vindkraft i elsystemet. En högre variabilitet, en 
tillkommen osäkerhet kring väderprognoser, en reducerad svängmassa, utmaningar kring transport 
och utformningen av elmarknaden. Vindkraftverk producerar när det blåser och har därför ett lågt 
effektvärde relativt installerad effekt. Däremot är det inte några problem att reglera ned 
elproduktionen vid behov. De övriga kraftslagen har en mekanisk svängmassa genom 
rörelseenergin i rotorn. Även vindkraftverk har en svängmassa, men eftersom produktionen inte är 
synkron med frekvensen i systemet behöver den förses med en särskild styrutrustning. (Olauson, et 
al. 2015) 

Grundtanken bakom ett gemensamt elnät i Europa, ett så kallat Supergrid, är att man kan hantera en 
variabel elproduktion bättre. Figur 3 åskådliggör tydligt korrelationen mellan uteffekt och antal 
vindkraftverk. Det blir en jämnare effektproduktion med fler vindkraftverk placerade över ett större 
geografiskt område. (Ibid) 
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Figur 3 - Jämförelse av producerad effekt av vindkraftsproduktion för en park, flera parker och hela norden. Källa: 
(Olauson, et al. 2015) 

Vi går alltså mot ett alltmer integrerat europeiskt elsystem samtidigt som elproduktion ansluts på 
lägre spänningsnivåer och kommer skapa egna produktions- och förbrukningssytem för hushållen. 
Det kräver tydliga lagar och regler såväl på makro- som mikronivå.  

5. Naturlig och syntetisk tröghet 
Med ökande mängd ansluten vindkraft i elsystemet, kommer mängden konventionellt anslutna 
enheter (i Sverige främst vatten- och kärnkraft) att minska under perioder av hög 
vindkraftsproduktion. Genom att koppla bort dessa konventionella enheter förlorar systemet också 
deras bidrag till stabiliteten i systemet. Vilken effekt vindkraftsproduktion har på 
frekvensstabiliteten beror särskilt genom sitt bidrag eller brist på bidrag till tröghetsmomentet i 
systemet. 

5.1 Frekvensstyrning 
Frekvensen i elsystemet måste hålla sig inom ett angivet intervall. Den övre och undre gränsen är 
bestämt för respektive land. Den högst tillåtna frekvensvariationen vid normal drift ligger på 49,9 – 
50,1 Hz. Det vill säga en frekvensavvikelse på ±0,1 Hz i NORDEL. (Walve, 1999) Om 
konsumtion och produktion inte överensstämmer kommer det resultera i en förändring av 
nätfrekvensen. Förändring i frekvens aktiverar frekvensstyrningen som upprätthåller balans i 
elsystemet. 

Frekvensstyrningen tar hand om kontinuerliga och relativt små obalanser som uppkommer då 
produktion och konsumtion är svåra att precist prognostisera. Frekvensstyrningen ingriper också 
när stora obalanser uppstår som vid ett bortfall av en kärnkraftsreaktor. Detta ska 
frekvensstyrningen vara designad att klara av för de specificerade intervallet på ±0,1 Hz innan 
förburkningsfrånkoppling behöver göras. (Bollen & Seyedi, 2013) 

 

För att kvantifiera hur systemet beter sig då en stor anläggning faller bort kan man betrakta 
ekvationen för bevarandet av energin för totala roterande massan för alla maskiner/generatorer 
anslutna till kraftsystemet, 
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Där J är det totala tröghetsmomentet för totala roterande massan anslutet till kraftsystemet; Pprod är 
totala effektproduktionen och Pcons är totala effektkonsumtionen. 

Rörelseenergin för en roterande kropp med tröghetsmoment J och vinkelfrekvens ω blir, 

𝐸23/ =
$
%
𝐽𝜔% (2) 

En obalans i effekt (Pprod och Pcons) resulterar alltså i en förändring av rörelseenergi enligt ekvation 
(1) och således också en förändring i frekvensen, ty f=2πω. 

Relationen mellan en effekt-obalans och en förändring i frekvens uttrycks vanligen med följande 
ekvation, 
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Där f0 är nominell frekvens och SH är totala rörelseenergin för de roterande massor anslutna till 
elsystemet. 

Vanligen uttrycks rörelseenergin för en generator genom tröghetskonstanten H. Den är kvoten 
mellan rörelseenergin vid nominell rotationshastighet och märkeffekten för generatorn, 
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Förloppet vid en frekvensavvikelse kan delas upp mellan kortvariga och långvariga fenomen. 
Automatic Generation Control (AGC) för synkrongeneratorer ändrar den levererade mekaniska 
effekten till drivaxeln som ett svar på frekvensavvikelse. AGC kan dock inte reagera momentant på 
en plötslig förändring, utan de första sekunderna för en frekvensavvikelses utslag och således 
förändring i den aktiva effektbalansen, resulteras främst av trögheten i systemet.  

Tröghet kan beskrivas som ”motstånd till förändring” och det förebygger nätfrekvensen att 
plötsligt förändras. Det beror på att synkrongeneratorer har stora och tunga roterande kroppar och 
deras stora mängd rörelseenergi blir ett hinder mot en snabb förändring av frekvensnivån, så kallad 
naturlig tröghet. (Bollen & Seyedi, 2013) 

5.2 Inverkan av vindkraft 
Konventionella elproduktionsenheter är kopplade till nätet via synkrongeneratorer. 
Rotationshastigheten för synkrongeneratorn är direkt kopplad till nätfrekvensen. Konsekvensen av 
detta är att en förändring i nätfrekvensen resulterar i en förändring av rotationshastighet för 
generatorn. 

Moderna vindkraftverk har elektronik mellan rotationen av turbinen och nätet och är inte 
direktkopplade. Således kommer en förändring i frekvens inte påverka vindturbinens 
rotationshastighet och då finns inte heller någon tröghet att tillgå. Ett elsystem med stor andel 
vindkraft, under perioder med mycket vind, kommer konventionella synkrongeneratorer  ersättas 
med vindkraftverk och den totala trögheten minskar. Storleken på frekvensförändringen efter 
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förlust av en produktionsenhet är direkt proportionell mot kvoten för att förebygga en för hastigt 
fall av frekvensen då man tappar en anläggning. En sådan åtgärd är att utrusta vindturbiner med 
syntetiskt tröghetsmoment. (Ibid) 

5.3 Syntetiskt svängmassa/tröghetsmoment 
Den lagrade rörelseenergin i vindturbinen kan extraheras genom en kontrollstrategi som kallas 
syntetisk tröghet. Kontrollsystemet upptäcker frekvensavvikelser och justerar effektflödet in till 
nätet som de konventionella enheterna, därav namnet syntetisk tröghet. Användningen av syntetisk 
tröghet diskuteras mellan systemoperatörer. Även ENTSO-E diskuterar syntetisk tröghet i 
nätkoden RfG. För roterande massa gäller att effekten är lika med rotationshastigheten 
multiplicerad med vridmomentet, 

𝑃 = 𝑇 ∙ 𝜔 

Enligt Bollen1 kommer den producerade effekten momentant att öka om storleken på det elektriska 
vridmomentet (T) höjs. För att åstadkomma detta informerar regulatorn om behov av ett större 
effektuttag vilket leder till att energi extraheras, vridmomentet ökar och turbinbladen saktas in 
eftersom rörelseenergin i rotorbladen utnyttjas som ett momentant effektpåslag till elnätet. Man kan 
likna extraktionen likt när en bil motorbromsar men där effekten omvandlas till elektrisk energi. 

Vidare beskrev Bollen att vindkraftverk kan bidra till frekvensstabilitet under de första sekunderna 
efter en förlust av en stor anläggning, genom att den lagrade rörelseenergin omvandlas till syntetisk 
tröghet. Tekniken bör enbart användas då det blir stora frekvensavvikelser och den tillagda effekten 
bör vara begränsad till 10 procent för att undvika orealistiska effektkrav. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Math Bollen, Professor institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska 
universitetet, telefonsamtal den 2 februari 2016	  
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6. Egenskaper hos ett kraftsystem 
Nätkoderna anger tekniska krav för olika delar av elnätet. För att bättre kunna förstå innebörden av deras 
kravspecifikationer ges här en kort inledning till egenskaper hos ett kraftsystem. 

Ett optimalt fungerande kraftsystem levererar lika mycket eleffekt som efterfrågas. Systemet är 
robust och kan hantera olika typer av störningar, utan att det får några konsekvenser för 
elanvändarna. I takt med att industriprocesser och apparater blir alltmer sofistikerade och tekniskt 
avancerade, ökar kvalitetskraven på den el som levereras. Elsystemet måste således leverera 
tillräckligt med elenergi och i nivå med vad marknaden efterfrågar, i varje ögonblick, under hela 
året. Det kan ske genom nationellt lokaliserade produktionsanläggningar, eller genom import från 
andra länder. (Svensk energi, 2016)  

För att konsumenternas och producenternas anläggningar ska fungera måste spänningen i 
elsystemet hållas kontinuerligt stabil. En stabil spänning är också en förutsättning för att 
överföringen av energi ska fungera. För att kvaliteten ska upprätthållas i elsystemet måste det råda 
balans mellan produktion och förbrukning av el. Om frekvensen skulle avvika kommer balansen 
upprätthållas initialt, i 5-10 sekunder genom trögheten i systemet och därefter kan vid behov olika 
typer av reglerresurser startas, primärt i form av vattenkraft. (Bollen & Sevedi, 2013)  

Reaktiv effekt är ett fenomen som uppstår med induktiva och kapacitiva laster där man enkelt kan 
säga de induktiva konsumerar och kapacitiva producerar reaktiv effekt. Fenomenet leder till en fas-
förskjutning mellan ström- och spänningskurvorna och blir till onyttig kraft. Reaktiv effekt tar plats 
i ledningar, ger upphov till förluster i maskiner/komponenter och begränsar utnyttjandegraden för 
elektrisk utrustning. Den är dock nödvändig för att bygga upp magnetfält vilket innebär att alla 
maskiner och apparater som behöver magnetfält för att fungera, t.ex. asynkronmaskiner och 
transformatorer, förbrukar reaktiv effekt. Det finns i princip två sätt att producera reaktiv effekt, 
antingen med synkronmaskiner eller med kondensatorer. (Ellevio, 2016)  

Reaktiv effekt genereras både i luftledningar och markkablar. Kabel har betydligt högre 
driftkapacitans än luftledningar, därför ökar generering av reaktiv effekt mer hos kabel än 
luftledning. Den reaktiva effekten påverkar spänningen både i distributionsnätet och i överliggande 
nät. För att underlätta spänningsregleringen i det överliggande nätet är det vanligt att eftersträva ett 
nollutbyte av reaktiv effekt från de underliggande distributionsnäten. (Ibid) Detta innebär att 
ökningen av den reaktiva effekten måste hanteras lokalt i distributionsnäten som Ellevios varför det 
förmodligen införs nya lagkrav på detta som berörs under uttagskoden.  

Idag har många distributionsnät med luftledningar kondensatorbatterier för att kompensera för 
kundernas reaktiva effektuttag. När luftledningen ersätts med markkabel kan driftkapacitansen ta 
över delar eller hela den uppgiften eftersom ledningar i mark leder till mer ”kapacitiva laster” och 
hjälper till med det arbete som kondensatorbatterierna gör. I nät med mycket kabel i förhållande till 
lasten kan det till och med bli aktuellt att installera shuntreaktorer för att få ett acceptabelt utbyte av 
reaktiv effekt med det överliggande nätet. Transporten av reaktiv effekt orsakar en förlust på ca 0.5 
% av den omvandlade elenergin. Vindkraftens inverkan på Ellevios nät tillåter idag ingen inmatning 
av reaktiv effekt. (Ellevio, 2016) För att ge kunder incitament att skaffa egen 
kompenseringsutrustning för att minska sitt uttag av reaktiv effekt kan det införas avgifter för 
reaktiv effektuttag. Det skulle innebära att nätbolag som Ellevio skulle slippa transportera den 
reaktiva effekten, vilket ger lägre förluster och bättre överföringsförmåga på sina ledningar.  
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7. Nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer 
Med den energiomställning världen nu befinner sig i, har man uppmärksammat för elsystemet att 
det kommer bli nya utmaningar med en allt mindre styrbar elproduktion. Det finns ett behov av att 
harmonisera elsystemet i Europa där medlemsländer kan hjälpa varandra vid över- respektive 
underproduktion av el.  

Sett till elsystemets utveckling började uppbyggnaden i Sverige i lokala områden nära älvarna där 
man kunde utnyttja vattenkraften. Successivt har flera små lokala områden byggts samman och med 
tekniska framsteg har överföring av el över längre sträckor möjliggjorts. (Vattenfall, 2016) Den 
historiska utvecklingen har lett till att man funnit olika lösningar på problem och tillämpar idag 
olika lagstiftning inom olika områden. Idag har man harmoniserat elsystemet, till följd att man har 
större geografiska områden som tillhör ett så kallat synkronområde. I figur 4 illustreras 
synkronområdena för Europas elnät. Ett synkronområde är ett elsystem vars delsystem är 
ihopkopplade med växelströmsförbindelser och som därmed har en gemensam frekvens.  

 

Figur 4 - Europas elnät uppdelat i synkronområde  
Källa: Wiki2 https://en.wiki2.org/wiki/File:ElectricityUCTE_svg [160523] 

Inom det nordiska området, hanteras sedan ett tiotal år balansregleringen gemensamt mellan de 
nordiska systemansvariga, vilket innebär att balansregleringen hanteras som om det nordiska 
synkronområdet skulle vara ett enda kontrollområde. Detta sker emellertid med bibehållet ansvar 
för varje nationell systemansvarig. Vidare finns en gemensam marknad för reglerkraft, där de mest 
effektiva resurserna i hela Norden används för upp- och nedreglering. 
(Energimarknadsinspektionen, 2013) 
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För att harmonisera Europas elsystem krävs en gemensam elmarknad. En viktig förutsättning för 
en gemensam marknad är att det finns gemensamma regler för hur el ska överföras och handlas 
mellan medlemsländerna på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. Inte minst måste man 
säkerställa att exempelvis överföring av el mellan ländernas stamnät fungerar rent tekniskt.  

För fem år sedan, den 3 mars 2011, infördes ett nytt system för att fastställa bindande EU-
gemensamma lagar för elsystemet, så kallade nätföreskrifter. Nätföreskrifterna är ett nytt regelverk 
som innehåller gemensamma krav på elsystemet för EU:s medlemsländer. Från början var det tänkt 
att nätföreskrifterna enbart skulle styra sådant med gränsöverskridande påverkan, men med tiden 
har omfattningen växt med lagtexter på omkring 50-80 sidor per lag (Lundqvist, 2015).  

Nätföreskrifterna är ett steg i att bidra till integrering och harmonisering av det europeiska 
elsystemet på ett effektivt och transparent sätt. Syftet är att de ska skapa förutsättningarna för en 
samordnad tillräcklig planering och sund teknisk utveckling av elnäten. (EG nr 714/2009) 

Att besluta om nätföreskrifterna är en pågående process och de kommer implementeras successivt i 
alla medlemsländer som förordningar, vilket innebär att de gäller direkt i varje medlemsland. Dessa 
processer för att ta fram lagarna är långa och komplicerade. Lagstiftningen består dels av 
nätföreskrifter (nätkoder), dels av kommissionsriktlinjer (riktlinjer). Det är ingen juridisk skillnad 
mellan dem; Båda är förordningar och gäller direkt i respektive medlemsland utan behov av 
genomförande i nationell lagstiftning. (Energimarknadsinspektionen, 2016 A)  

Man har kategoriserat nätkoderna och riktlinjerna efter vilken aspekt av elsystemet de berör. 
Kategorierna är anslutnings-, marknads- och driftkoderna som idag innehåller 2-3 nätkoder och 
riktlinjer vardera enligt figur 5. Ytterligare nätkoder är i planeringsstadiet men har valts att inte tas 
med.  

Nätkoderna innehåller dels tekniska krav, ansvarsfördelning, riktlinjer för kostnader och 
efterlevnad. Eftersom kraftsystemet är ett integrerat system där allt hänger ihop och är beroende av 
vartannat, är det inte möjligt att göra fristående nätkoder för olika aspekter av elsystemet. På grund 
av detta är nätkoderna kopplade till varandra, antingen genom hänvisningar till varandra eller 
genom överlappningar. (Energimarknadsinspektionen, 2016)  

 

Figur 5 - Sammanställning över de nätkoder/riktlinjer  som framtas perioden januari-mars 2016. NC står för nätkod och 
FG för riktlinje. Källa: Information hämtat från Energimarknadsinspektionen, 2016 
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7.1 Process vid framtagande av nätkoder 
Processerna för att ta fram nätkoderna är omfattande och tar lång tid. Det finns flera huvudaktörer 
som är delaktiga i framtagandet av lagstiftningen. Europeiska kommissionen ger i uppdrag åt 
ACER, samarbetsorgan för reglering av energimarknaden, att ta fram ramriktlinjer (riktlinjer) för 
vilka huvudsakliga mål de vill att lagstiftningen ska uppnå. Sedan är det TSO:ernas 
samarbetsorganisation ENTSO-E som ska ta fram de så kallade nätkoderna. Under de enskilda 
processernas gång får sakägare och intressenter yttra sig om koderna i så kallade offentliga 
konsultationer (eng. public consultations). ACER ska slutligen granska och se om förslag till nätkod 
uppfyller deras huvudsakliga riktlinjer (eng. Framework Guidelines). Vid godkännande skickas den 
berörda nätkoden vidare för kommittéförfarande där den ska godkännas av alla 
medlemsskapsländer innan den kan träda i kraft 20 dagar efter publicering i Europeiska unionens 
tidning (EUT). (Energimarknadsinspektionen, 2016 A)   

Om det av ACER krävs stort deltagande vid framtagandet av en nätkod, blir den i stället kallad för 
en kommissionsriktlinje. En sammanfattning av processen på EU-nivå illustreras i figur 6 och de 
huvudaktörer som deltar med deras uppgifter i figur 7. (Ibid) 

Det övergripande målet är att den inre marknaden ska vara på plats år 2020 (Lundqvist, 2015) men 
efter att processen tagit mycket längre tid än beräknat, är det möjligt att målet blir fördröjt. Det är 
många intressenter som vill säga sitt, innan man kan komma till en överenskommelse om 
gemensamma lagar.  

  

Figur 6 - Process för framtagande av nätkod på EU-nivå  
Källa: Information hämtat från ENTSO-E, 2016  
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Figur 7 - En sammanställning av de huvudaktörer som är delaktiga i processen vid framtagandet av nätkoderna och deras 
respektive roller.  

Källa: Information hämtat från Energimarknadsinspektionen, 2016 A 

Efter att nätkoden trätt i kraft har medlemsländerna, beroende på specificering i nätkod, olika lång 
implementeringstid till nationell lagstiftning. Koderna är utformade med dels uttömmande krav 
som gäller lika för alla, dels icke uttömmande krav som till viss del kan anpassas efter varje lands 
förutsättningar. 

Nätkoderna har kommit olika långt i framtagandeprocessen beskriven i figur 6. ENTSO-E har ett 
översiktligt schema för hur långt respektive nätkod kommit i framtagandeprocessen. Den senaste 
versionen återfinns i figur 8 och uppdaterandes under hösten 2015. Den något sena uppdateringen 
ger ändå en indikation på hur långt respektive nätkod kommit.  
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Figur 8 – Översikt av hur långt respektive nätkod kommit i processen för att godkännas. Källa: ENTSO-E, 2016 

Under implementeringstiden i medlemsländerna ska villkor och metoder för anslutning anpassas till 
regelverket. Anslutningskoderna (markerade i grönt i figur 8) är nära att antas av kommissionen. 
Generatorkoden, RfG, trädde i kraft den 17 maj 2016, vilket är en uppdatering från figur 8.  

Enligt Broström2 behöver arbetet med att utforma de nationella detaljbestämmelserna för 
anslutningskoderna börja i år eftersom alla tre är nära att träda i kraft. Huvudregeln är att de 
detaljvillkor och metoder som ska gälla för anslutning ska föreslås av stamnätsoperatören och 
godkännas av den nationella tillsynsmyndigheten som i Sverige är Energimarknadsinspektionen. 
Respektive medlemsstat får dock välja att utse annat organ än tillsynsmyndigheten, som den aktör 
som godkänner villkor och metoder. Om Sverige vill utnyttja denna möjlighet återstår att se. 
Broström berättade att Ei avvaktar i denna del, Regeringskansliets fortsatta beredning. Även om 
Ei:s roll i genomförandet kan ändras, avser Ei att under år 2016 arbeta vidare med genomförandet 
av anslutningskoderna.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Broström, E. Sakkunnig på Energimarknadsinspektionen. Mailkontakt den 1 mars 2016.	  	  
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8. Analys av nätkoder 
I detta avsnitt beskrivs de analyser som gjorts av olika nätkoder inom kategori anslutning och drift, 
allt ur Ellevios perspektiv.  

8.1 Metod 
Hitintills har kapitel 7 beskrivit bakgrundsinformation och allmän teori om vilka nätkoderna är och 
deras huvudsakliga syfte. Vidare följer en djupgående analys av aktuella nätkoder ur Ellevios 
perspektiv, där metoden för tillvägagångssättet beskrivs mer djupgående. Avsnittet beskriver vilka 
metoder och verktyg som använts för att uppnå syfte och målsättning med avseende på analysen av 
nätkoderna.  

Analysen av nätkoderna genomfördes i sex steg.  

1. Studie av de senaste versionerna av nätföreskrifterna 

2. Intervjuer med sakkunniga för att undersöka nätföreskrifternas inverkan på Ellevio 

3. Studie av befintliga tekniska krav 

4. Jämförande analys av den sammanställda informationen 

5. Intervjuer med sakkunniga för diskussion kring resultaten 

6. Sammanställande av bevakningsplaner för respektive nätföreskrift innehållandes 
betydelsefulla krav från nätföreskrifterna och vilka resurser som krävs  

Rapportens upplägg för presentation av analysen består i att beskriva ett tekniskt krav, direkt följt 
av diskussion och analys av detta krav. De tekniska kraven är indelade under rubriker för de 
nätkoder som de tillhör. I slutet av varje analys av respektive nätkod, görs en ekonomisk analys för 
de konsekvenser Ellevio kommer att beröras av.   

8.2 Analys av anslutningskoderna ur Ellevios perspektiv 
Anslutningskoderna är samlingsnamnet för de tre nätkoderna som finns angivna i figur 5. 
Stamnätsoperatörer driver elen på transmissionsnätet/stamnätet, där det finns två kategorier av 
aktörer som ansluts till och använder transmissionsnätet; Generatorer som producerar elektricitet 
och stora förbrukare (anläggning eller regionnät) som använder elen för egen del, eller säljer den 
vidare till mindre förbrukare. Anslutningskoderna beskriver de krav som aktörer anslutna till 
stamnätet blir berörda av. (ENTSO-E, 2016 A) 

Idag består ungefär 80 % av den installerade produktionskapaciteten av stora generatorer anslutna 
till stamnätet. I syfte att EU:s 202020-mål ska uppnås installeras alltmer förnybar produktion och 
dessutom på lägre spänningsnivåer i nätet. Följden av detta är att flödet av el i näten, blir alltmer 
oförutsägbart och volatilt. (Svenska kraftnät, 2015) Detta ställer nya krav på alla anslutna till elnäten 
och antagligen också krav på förstärkningar i elnäten menar ENTSO-E. De menar vidare, att kravet 
ökar även på kompensationen för den tröghet och reaktiv effekt som synkrongeneratorer skapar, 
men som asynkrona generatorer från förnybar elproduktion inte kan åstadkomma och måste 
kompenseras för på något sätt. (ENTSO-E, 2016 A)  
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8.2.1 Generatorkoden RfG 
Under detta avsnitt är all information, om inget annat sägs, hämtat från nätkoden RfG, slutlig version (EU) 
2016/631 av den 14 april 2016.  

Bakgrunden till nätkoden är att elsystemet inte kan drivas pålitligt och stabilt utan stöd av 
generatorerna. RfG inför bestämmelser kring tekniska krav som generatorer måste uppfylla för att 
få ansluta sig till elnätet. Behovet av tydliga krav växer allteftersom mer förnybar energi ansluts till 
elnätet. Generatorkoden är en av anslutningskoderna och ställer minimikrav för nyanslutning av 
produktionsanläggningar som anses signifikanta till elnätet enligt tabell 1. 

Tabell 1 - Spänningsnivå och maxeffekt vid anslutningspunkten 

Synkronområde A B C 
 

D 
 

Norden U<110 kV          
P ≥ 0.8 kW 

U<110 kV          
P≥1.5 MW 

U<110 kV          
P ≥10 MW 

U≥110 kV eller 
P≥30 MW 

 

Beroende på vilken maxkapacitet produktionsanläggningen har och vilken spänningsnivå den är 
ansluten till, så kommer det att ställas olika hårda krav, se tabell 1. Befintliga anläggningar omfattas 
inte av generatorkoden, om inte klass C eller D har modifierats i den utsträckning så att 
anslutningsavtalet måste revideras. När en ägare av en produktionsanläggning avser att modernisera 
betydande delar av anläggningen, som på ett väsentligt sätt kan komma att påverka den tekniska 
förmågan, måste en utredning för en eventuell revidering påbörjas. Därvid måste SvK informeras så 
att de kan göra en adekvat bedömning av situationen. Om SvK anser att moderniseringen kräver ett 
nytt avtal ska de meddela Ei. Därefter beslutar Ei om det befintliga avtalet behöver ändras eller om 
nytt avtal krävs och vilka krav i denna förordning som ska tillämpas. Enligt Danell3 regleras i ett 
anslutningsavtal hur mycket effekt som kan matas in (eller dras ifrån) till stamnätet i aktuell punkt. 
Dessutom ska anläggningen uppfylla tekniska krav för att få anslutas. Om utrustning förändras så 
att dess robusthet påverkas eller att effektflödena avviker från vad som avtalats, så sker en ny 
prövning av anslutningsavtalet i enlighet med kommande föreskrifter utifrån givna nätkoder.  

En av de diskussioner som förs inom elbranschen är huruvida RfG motverkar 
effektivisering/modernisering av äldre anläggningar. Om ägare till produktionsanläggningar inte 
byter utrustning med risk för att de kommer omfattas av nya krav kommer inte elnätet kunna 
utnyttjas och drivas på ett effektivt och robust sätt. Detta är en möjlig konsekvens enligt 
Agneholm4.   

I vissa exceptionella lägen kan SvK eller annan myndighet göra den bedömningen av en anläggning 
att den ska omfattas av RfG. För denna omprövning behöver SvK göra en kostnads- och 
nyttoanalys där ett godkännande av reglermyndigheten krävs. SvK och berörd DSO ska genomföra 
samråd med intressenter, inklusive berörd myndighet, om förslag att utvidga generatorkodens 
tillämplighet till befintliga produktionsanläggningar, förslag om tröskelvärden och den kostnads-
nyttoanalys som ska genomföras. Samrådet ska pågå minst en månad enligt artikel 10. Senast sex 
månader efter utgången av det offentliga samrådet ska SvK utarbeta en rapport som lägger fram 
förslag om tillämpligheten för det krav som är under övervägande för befintliga 
produktionsanläggningar. Sedan har tillsynsmyndigheten 6 månader på sig att godkänna detta.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Danell, A. Sakkunnig Svenska kraftnät, mailkontakt den 5 april 2016. 	  
4	  Agneholm, E. Sakkunnig Ellevio, intervju den 11 mars 2016.	  	  
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Generatorkoden kritiseras för att den inte beaktar olika typer av produktionsslag och dess olika 
förutsättningar. I dagens nationella lagstiftning tar man till exempel hänsyn till miljö- och 
vattenlagstiftning för vattenkraft och regleringsaspekter avseende kärnkraft, vilket generatorkoden 
inte omfattar. Den svenska lagstiftningen som berör produktionsanläggningar är ”Affärsverket 
svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av 
produktionsanläggningar”, SvK FS 2005:2, där indelningen enbart är baserad på installerad effekt 
hos produktionsanläggningarna. Storlek på produktionsanläggningarna delas här in i kategorierna 
”Stora anläggningar”, ”Medelstora anläggningar” och ”Små anläggningar”. Man har gjort olika 
effektindelningar mellan vattenkraft och övrig produktion av värmekraftblock, gasturbinaggregat 
och vindkraft enligt tabell 2.  

Tabell 2 – Storlek av produktionsanläggningar indelade av nominell aktiv effekt, P, i gällande lagstiftning SvK FS 2005:2 

Anläggningstyp Liten Medelstor Stor 
Effektintervall [MW] 1.5 ≤ P ≤ 25 (1) 25 ≤ P ≤ 100 

(2) 25 ≤ P ≤ 50 
(1) P > 100 
(2) P > 50 

Anmärkning – (1) avser värmekraftblock, gasturbinaggregat och vindkraftgrupp medan (2) avser vattenkraftstationer. Källa: Innehåll i tabell 
är hämtat från lagstiftningen SvK FS 2005:2 

En jämförelse mellan tabell 1 och 2 synliggör att det finns skillnader mellan effektintervall. När 
generatorkoden väl träder i kraft, så kommer generatorer med mindre effekt att omfattas av nya 
lagkrav och spänningsnivån kommer påverka klassindelningen. Generatorkoden ställer alltså krav 
på att anläggningar ned till 0.8 kW ska kunna anpassa sitt aktiva effektuttag, vilket inte krävts 
tidigare. Dessutom, då små produktionsanläggningar ingår under kraven, kommer ägarna med 
begränsad kunskap om elektriska system och elsäkerhet ställas på prov. Klassifikationen medför att 
generatorer på 800 W inte ska kopplas bort vid mindre störningar i frekvensen. Vid ett signifikant 
fel är det viktigt, menar Agneholm, att produktionsanläggningarna kan kopplas bort snarast för att 
hindra så kallad spontan ö-drift och som kan äventyra säkerheten. Ytterligare en aspekt som måste 
anpassas och förtydligas i svensk lagstiftning är generatorkodens indelning avseende 
spänningsnivån 110 kV. Koden betraktar 110 kV och uppåt som stamnät, vilket vi i Sverige har satt 
motsvarande gräns vid 130 kV. Detta kan leda till ökade krav på elnätsägare som Ellevio vilka 
innehar elnät i gråzonen, dvs spänning mellan 110 och 130 kV. Ansvar kommer att förtydligas när 
koden antagits och nationell implementering pågår. 

I och med att generatorkoden trädde i kraft den 17 maj, har en svensk version av generatorkoden 
publicerats. På sid 3 står det, 

”Systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem…kan beakta skillnader när 
kraven definieras i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, samtidigt som det erkänns att de tröskelvärden 
som avgör om ett system är ett överföringssystem eller ett distributionssystem fastställs på nationell nivå.”  

Enligt Arnborg5 är svenska regeringskansliet tydlig med att det enbart är SvK som driver och 
förvaltar överföringssystemet. Därför bör man i generatorkoden läsa begreppet ”systemansvarig för 
överföringssystemet” såsom SvK och ”berörd systemansvarig” som nätägaren dit 
produktionsanläggningen är ansluten till. Däremot kommer Ellevio att inneha 
produktionsanläggningar av typ D oavsett produktionsmodulens kapacitet.  

 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Arnborg, S. Sakkunnig hos Svenska kraftnät. Mailkontakt den 11 maj 2016.	  	  



20 
	  

Tekniska krav 
Generatorkodens tekniska krav inleds med att först definiera krav på klass A, därefter klass B som i 
princip ska uppfylla alla krav för klass A med tillägg av ytterligare krav och så vidare på samma sätt 
för klass C och D. I generatorkoden finns flera specifika krav där utrymme lämnats för nationell 
anpassning, vilket gör storleken av kostnader och resurser för dessa bestämmelser osäkra. Ellevio 
kommer ha rätt att i flera av dessa krav vara med och fatta beslut antingen själva eller i samråd med 
SvK.  

− Ett exempel på ett sådant krav är frekvensstabilitet. I RfG har det lämnats utrymme för 
Ellevio att tillsammans med produktionsanläggningsägare och SvK att bestämma om 
frekvensomfång och längre drifttider för en anläggning, än vad som står angivet i koden.  

Krav liknande detta är inte så relevant ur Ellevios kontinuerliga arbete, men bolaget kommer ändå 
att beröras av och vara med i arbetet med de nationella anpassningarna.  

De tekniska kraven kommer främst beröra ägaren av produktionsanläggningen. Att uppfylla kraven 
är villkor för att få tillstånd att ansluta sig till elnätet. Bestämmelserna i koden berör klasserna A-D 
för varje kapitel vilka är; Allmänna bestämmelser, Specifika bestämmelser för synkrongeneratorer, 
specifika krav för landbaserade vindkraftparker och specifika krav för havsbaserade 
vindkraftparker. Generellt anger generatorkoden flera tekniska krav för produktionsanläggningarna, 
i syfte att hålla aktiv- och reaktiv effektbalans på elnätet. Koden ger en del positiva möjligheter ur 
Ellevios perspektiv, då Ellevio har rätt att ställa krav på nya produktionsanläggningar att ha 
utrustning för att kunna manövrera dessa på distans. För att styra aktivt effektutflöde ska 
produktionsanläggningen vara utrustad med ett ”interface” för att kunna reducera aktivt 
effektutflöde, genom att följa instruktioner från en ”input-port”. Ellevio ges möjlighet i koden till 
fjärrstyrning och har alltså rättigheterna att dels specificera krav för utrustning som tillåter 
fjärrstyrning och även ha befogenhet att styra anläggningen om så behövs.  

Flera av de krav som ställs är specificerade vid anslutningspunkten. Gällande störningstålighet (eng. 
Fault Ride Through) är kraven i koden i linje med föreskriften SvK FS 2005:2 med en viktig 
skillnad, nämligen att vid simulering av fel ska dessa förläggas i generatorns anslutningspunkt enligt 
koden, medan i dagens föreskrift ska simuleringar förläggas i närmast belägna maskade 
stamnätspunkt. Förklaring på en maskad punkt är där det ges möjlighet till alternativ matning vid 
fel. (Olsson, 2014) Flera av de krav som produktionsanläggningar ska uppfylla ska också mätas i 
anslutningspunkten till Ellevios elnät. Det innebär att om en vindkraftpark ansluts, där Ellevio inte 
äger nätet mellan verken och till anslutningspunkten, så ses parken som en enhet. Fortum anser att 
vilken klass ett verk ska tillhöra ska ske utifrån effekten på varje individuellt verk och inte på en 
vindkraftparks totala effekt.  

I befintlig lagstiftning har Ellevio inte behövt ta del av vilka krav Svenska kraftnät ställt på 
produktionsanläggningar och att upprätthålla systemstabilitet har inte varit Ellevios fråga. I den nya 
lagstiftningen kommer Ellevio tillsammans med andra nätföretag att bli myndighetens förlängda 
arm. Nätoperatören får ett stort ansvar när det gäller övervakning och kontroll av att regelverket 
efterlevs. Det är ovanligt att privata företag ges vad som kan liknas vid myndighetsroll och det 
nämns inget om befogenheter som följer med uppdraget. Generatorkoden ger Ellevio en roll 
mittemellan SvK och anläggning, där informationsflödet kommer gå via nätägaren på region- och 
lokalnivå. Å andra sidan verkar inte generatorkoden göra skillnad mellan icke-koncessionspliktiga 
nät (IKN-nät) och koncessionspliktigt nät, vilket kan medföra att en del av villkoren för anslutning 
ska bestämmas av IKN-nätets operatör tillsammans med SvK, utan insyn av koncessionshavaren 
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(distributionsnätet), t.ex. Ellevio. Det krävs tydliga ansvarsfördelningar och anpassning till nationell 
lagstiftning när generatorkoden väl träder i kraft.  

Det som främst kommer att bli arbetsbetungande för Ellevio är det nya ansvaret att genomföra 
prov på produktionsanläggningar som vill ansluta sig. Dessutom finns krav på att Ellevio ska 
genomföra kontinuerliga kontroller av anläggningarna, för att se att de uppfyller kraven i koden. 
Efterlevnadskontrollen sker idag av systemoperatören SvK, men ansvar kommer alltså överföras till 
det nät där produktionsägaren är ansluten. Krav på upprepade verifieringstester ger ökade 
kostnader för producenter och arbetsbördan för elnätsföretagen blir orimligt stor enligt EON. 
Ytterligare en process som Svenska kraftnät sköter är att medge undantag från gällande föreskrifter. 
När kravet om undantag träder i kraft med generatorkoden, ändras undantagsförfarandet till att bli 
en del av elnätsägarens ansvar där de ska hantera undantagsförfrågningar och sköta överklaganden. 
Dessa bestämmelser beskrivs i avdelning III och IV i generatorkoden och de viktigaste delarna ur 
Ellevios perspektiv, har sammanställts nedan. 

Förfarande för driftmeddelande för anslutning (Genomförande av prov) 
Varje ny produktionsanläggning som vill ansluta sig till Ellevios elnät ska framgångsrikt slutföra det 
förfarande för driftsmeddelande, som Ellevio ska ha klargjort och offentliggjort vilket beskrivs 
nedan.  

Klass A 
Produktionsanläggningar av klass A ska lämna in ett installationsdokument som är specificerat av 
Ellevio och ska omfatta åtminstone följande information: 

− Den plats där anslutningen upprättas 
− Datum för anslutningen 
− Anläggningens maximala kontinuerliga effekt i kW 
− Typen av primär energikälla 
− Klassificering 
− Hänvisning till utrustningscertifikat som använts vid installering. 
− Vid användning av utrustning som inte har certifikat, ska information lämnas i enlighet 

med instruktioner från Ellevio. 
− Kontaktuppgifter för ägaren och för installatören samt deras underskrifter 

 
Ägaren ska säkerställa, att Ellevio meddelas om permanent avveckling av en produktionsanläggning 
i enlighet med nationell lagstiftning. Ellevio ska även säkerställa att sådant meddelande kan lämnas 
av tredje parter, inklusive aggregatorer.  

Klass B och C 
När det gäller driftsmeddelande för anslutning av klass B och C ska ägaren till 
produktionsanläggningen tillhandahålla Ellevio ett KPM-dokument inklusive en försäkran om 
överensstämmelse. Separata KPM-dokument ska ges för varje produktionsmodul inom 
anläggningen. Ellevio ska specificera den information som ska lämnas in i dokumentet och har rätt 
att begära följande i KPM-dokumentet:  

− Styrkande dokumentation om en överenskommelse av de skydds- och reglerinställningar 
som är relevanta för anslutningspunkten mellan Ellevio och ägaren av 
produktionsanläggningen.  

− Specificerad försäkran om överenskommelse. 
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− Detaljerade tekniska uppgifter om produktionsanläggningen med betydelse för 
nätanslutning, så som anges av Ellevio. 

− Utrustningscertifikat som utfärdats av ett behörigt certifieringsorgan för 
produktionsanläggningar, om dessa åberopas som styrkande dokumentation för 
överensstämmelse. 

− För klass C behövs simuleringsmodeller som ska återspegla kraftproduktionsanläggningens 
driftegenskaper i simuleringar av både stationärt tillstånd och dynamiska förlopp (50 Hz-
komponent) eller elektromagnetiska transienter. Finns mer specificerat under artikel 15.6 c 
i den svenska översättningen av generatorkoden.  

− Rapporter från överensstämmelseprövning som visar prestanda i stationärt läge och 
dynamiska prestanda i enlighet med kapitel 2, 3 och 4 i avdelning IV6, inklusive användning 
av faktiskt uppmätta värden under provning, på den detaljnivå som Ellevio kräver.  

− Undersökningar som visar prestanda i stationärt läge och dynamiska prestanda i enlighet 
med kapitel 5, 6 eller 7 i avdelning IV, på den detaljnivå som Ellevio kräver.  

Efter Ellevios godkännande av KPM-dokument ska de utfärda ett slutligt driftmeddelande (FON) 
till ägaren.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Avdelning IV berör överenstämmelse och beskrivs mer ingående senare. 
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Klass D 
Förfarandet för klass D är mer omfattande än de andra klasserna. De ska innehålla följande steg: 

1) Driftmeddelande om spänningssättning (EON) 

Ett meddelande som ska ge ägaren rätt att spänningssätta sitt interna nät och hjälputrustning, med 
hjälp av den nätanslutning som anges för anslutningspunkten. Driftmeddelandet kan utfärdas om 
förberedelserna är slutförda, inklusive en överenskommelse om de skydds- och reglerinställningar 
som är relevanta för anslutningspunkten mellan Ellevio och ägaren.   

2) Tillfälligt driftsmeddelande (ION) 

Ett meddelande som ska ge ägaren rätt att driva och producera kraft med hjälp av nätanslutningen 
under en avgränsad period. Ellevio har rätt att begära följande information från ägaren: 

− Specificerad försäkran om överensstämmelse 

− Detaljerade tekniska uppgifter om produktionsanläggningen med betydelse för 
nätanslutningen, så som anges av Ellevio 

− Utrustningscertifikat om dessa åberopas som styrkande dokumentation för 
överensstämmelse 

− Simuleringsmodeller enligt artikel 15.6 c som för klass B och C 

− Undersökningar som visar förväntade prestanda i stationärt läge och dynamiska prestanda i 
enlighet med kapitel 5, 6 eller 7 

− Uppgifter om planerade överensstämmelseprov i enlighet med kapitlen 2,3 och 4 i 
avdelning IV 

Det tillfälliga driftsmeddelandet får maximalt behålla sin status i 24 månader. Ellevio har rätt att 
ange en kortare giltighetsperiod. En möjlig förlängning  ska endast beviljas om ägaren har gjort 
betydande framsteg mot full överenskommelse. Denna kan beviljas om förfrågan lämnats till 
Ellevio före utgången tidsperiod.  

3) Slutligt driftmeddelande (FON) 

Ett meddelande som ska ge ägaren rätt att driva en produktionsanläggning med hjälp av 
nätanslutningen. Ett slutligt driftsmeddelande ska utfärdas av Ellevio efter det att inkompabilitet 
som konstaterats under giltighetstiden för det tillfälliga driftsmeddelandet undanröjts och under 
förutsättning att den översynsprocessen för uppgifter och undersökningar nedan är slutförd: 

− En specificerad försäkran om överensstämmelse 

− En uppdatering av tillämpliga tekniska uppgifter, simuleringsmodeller och undersökningar 
som avses i leden b, d och e i artikel 35.3, inklusive användning av faktiskt uppmätta 
värden under provningen.  

4) Begränsat driftsmeddelande (LON) 

Om anläggningen tillfälligt är föremål för antingen betydande ändring eller förlust av förmåga som 
påverkar dess prestanda eller utrustningsfel, ska ansökan ske om ett begränsat driftsmeddelande hos 
Ellevio om ägaren förväntar sig att de omständigheter som beskrivs ska bestå i mer än tre månader. 
Ansökan ska innehålla de olösta frågor som motiverar beviljandet av ett begränsat driftsmeddelande 
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samt ansvarsområden och tidsramar för den förväntade lösningen. Längsta giltighetsperiod får inte 
överstiga tolv månader.   

Överensstämmelse (Efterlevnadskontroll) 
Ellevio ska bedöma en produktionsanläggnings överensstämmelse med kraven i generatorkoden 
under dess hela livstid och informera ägaren om resultatet. För generatortyp av klass A kan Ellevio 
för denna bedömning åberopa utrustningscertifikat som utfärdas av ett behörigt certifieringsorgan. 
Ägaren ska på Ellevios begäran genomföra återkommande överensstämmelseprov och simuleringar 
enligt en plan, samt efter ett fel, förändring eller utbyte av utrustning, som kan påverka 
överensstämmelsen med förordningen.  

Ellevio ska offentliggöra en förteckning över information och dokument som ska tillhandahållas 
och vilka krav som ska uppfyllas av ägaren. Förteckningen ska åtminstone innehålla: 

− All dokumentation och certifikat som ägaren innehar av anläggningen 

− Detaljerade tekniska uppgifter om produktionsanläggningen med betydelse för 
nätanslutningen 

− Krav på modeller för undersökningar av systemets statiska och dynamiska egenskaper 

− Tidpunkter för tillhandahållandet av systemdata som krävs för att genomföra 
undersökningarna 

− Undersökningar som gjorts av ägaren för att visa prestanda i stationärt läge och dynamiska 
prestanda i kapitlen 4 och 5 i avdelning IV 

− Villkor och förfaranden, inklusive tillämpningsområde, för registrering av 
utrustningscertifikat 

− Villkor och förfaranden om ägaren ska utnyttja utrustningscertifikat som utfärdats av 
behörigt certifieringsorgan  

Ellevio får helt eller delvis delegera utförandet av övervakningen av överensstämmelse till tredje 
part. Ellevio kan kräva att ägaren genomför ytterligare eller alternativa uppsättningar prov i de fall 
där den information som lämnats till Ellevio inte är tillräcklig för att visa överensstämmelse.  
Dessutom får Ellevio delta vid överensstämmelseprovning, antingen på plats eller på distans via 
SvK:s övervakningscentral och ägaren ska tillhandahålla nödvändig utrustning för att registrera 
relevanta signaler och mätningar från proven under provningsperioden. Ellevio har ensamrätt att 
besluta om sitt deltagande. För att visa överensstämmelse med kraven ska ägaren tillhandahålla en 
rapport med simuleringsresultaten för varje enskild produktionsenhet inom 
produktionsanläggningen.  

I generatorkoden finns specifika bestämmelser för överensstämmelseprov för synkrona 
produktionsanläggningar-, för vindkraftparker till land- och slutligen vindkraftparker till havs- av 
klass  B, C och D angivna mellan artikel 40-57. Att uppskatta vilka kostnader och resurser 
överensstämmelseprovningen medför, är svår att genomföra. Omfattningen av denna arbetsuppgift 
kan nämligen variera för att kraven i artiklarna 40-57 lämnas det utrymme för ägaren till 
produktionsanläggningen, istället för att utföra de relevanta proven, att åberopa utrustningscertifikat 
som utfärdats av ett behörigt certifieringsorgan för att visa överensstämmelse med det relevanta 
kravet. I sådant fall ska utrustningscertifikaten tillhandahållas Ellevio. 
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Undantag 
Den svenska tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen får på förfrågan från 
kraftproduktionsägare, berörd systemansvarig eller Svenska kraftnät bevilja nuvarande eller framtida 
parter undantag från en eller flera bestämmelser i denna förordning. Efter samråd med aktörer och 
intressenter som Ei anser vara berörda av generatorkoden ska Ei ange kriterierna för att bevilja 
undantag, vilka ska offentliggöras på deras webbplats. I generatorkoden beskrivs proceduren för 
hur en förfrågan och beslut ska gå till, där Ellevio kommer att bli delaktig, dels då 
produktionsanläggningar anslutna till deras nät vill begära undantag, samt om de själva vill begära 
undantag för sitt egna elnät.   

Kostnad 
Koden är mer omfattande än nuvarande föreskrifter. Detaljeringsgraden är varierande där vissa 
kravställningar förväntas lösas på nationell nivå, medan andra kravställningar lämnas minimalt 
utrymme för nationell tolkning. Det är oklart hur SvK kommer tillämpa sin rättighet att besluta om 
nationella tolkningar. Senast sex månader efter att förordningen träder i kraft, ska ENTSO-E 
utarbeta och därefter vartannat år tillhandahålla icke-bindande skriftlig vägledning till sina 
medlemmar och andra systemansvariga, om de delar i denna förordning som kräver nationella 
beslut och offentliggör denna på sin webbplats.  

Den 17 maj 2016 trädde den nya nätkoden i kraft. EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände 
nätkoden den 27 april 2016 samtidigt som de publicerades i EU:s officiella tidning. (Ei, 2016:A) 
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4.2 b, 7, 58, 59 och 61 och avdelning VI ska 
kraven i generatorkoden tillämpas från tre år efter offentliggörandet.  

⎯ 4.2 b) ägaren av produktionsanläggningen har ingått ett slutligt och bindande avtal om inköp av 
huvudapparaten för elproduktion senast två år efter ikraftträdandet av denna förordning. Ägaren måste 
meddela SvK och berörd DSO om ingåendet av avtalet inom 30 månader från ikraftträdandet.  

⎯ Artikel 7 – Regleringsaspekter 
⎯ Artikel 58 – Icke-bindande vägledning om genomförande vilket handlar om ENTSO-E krav om att 

utarbeta vägledning om krav som kräver nationella beslut.  
⎯ Artikel 59 – Övervakning 
⎯ Artikel 61 – Allmänna bestämmelser vilket handlar om att EI ska efter samråd med DSO och ägare av 

produktionsanläggning ange kriterierna för att bevilja undantag enligt artiklarna 62 och 63. Kraven ska 
offentliggöras på EIs web-plats inom nio månader efter att koden trädde i kraft.  

⎯ Avdelning VI 

Ellevios kostnader för kraven i denna förordning beror på hur många befintliga anläggningar som 
kommer ingå under krav i generatorkoden. Enligt Agneholm, kommer troligtvis inte SvK att 
genomföra i någon vidare omfattning, kostnads- och nyttoanalyser på befintliga verk för att 
revidera anslutningsavtalen. Sålunda kommer kraven att bli tyngre allteftersom när nya 
produktionsanläggningar ansluts och modernisering som är av betydelser sker, av anläggningar 
anslutna till Ellevios elnät. Beroende på hur hårda krav som ställs på vad en modernisering är kan 
fler anläggningar ingå under kraven och arbetsbelastning bli mer betungande för Ellevio. Dock är 
detta är en process som tar sin tid och kommande arbetsuppgifter ligger långt fram i tiden. Tre år 
innan koden ska vara implementerad i svensk lagstiftning och tidigast något ytterligare år om SvK 
vill ställa krav på befintliga anläggningar. 
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8.2.2 Uttagskoden DCC 
Inledning 
Elektricitet har historiskt genererats av några enstaka, stora generatorer och regler för dessa har 
specificerats individuellt och generellt inte varit lagligt bindande. Förbrukare har setts som passiva 
el-användare och distributionsnät (och lokalnät) har traditionellt tagit effekt från stamnätet, som har 
en högre spänningsnivå, för att förse hem och företag med el; Ett endimensionellt flöde av el. Detta 
håller på att förändras med installerande av flera mindre sol- och vindgeneratorer. Allt oftare blir 
lokal- och distributionsnät en källa för produktion. En av de största förändringarna är kundens roll i 
elsystemet. Smarta nät är en teknologi som möjliggör intelligent och aktiv elanvändning där kunder 
kan bestämma hur och när de vill använda elektricitet. Efterfrågeflexibilitet (eng. Demand 
Response) innebär att elkunden förändrar sitt förbrukningsmönster efter att ha fått signal från 
elsystemet eller elmarknaden. (ENTSO-E, 2016 B)   

TSO:er skulle inte klara av att hantera förändringar i systemet utan tydliga lagar för alla anslutna till 
nätet. Utan lagar skulle det vara omöjligt att planera ett effektivt system eller att hantera det på ett 
säkert sätt. Nätkoden DCC anger dessa lagar. Det direkta syftet med koden är att den blir en metod 
för att säkerställa att uttagslast inte okontrollerat kopplar från, i det mer svängande systemet. DCC 
försäkrar att alla distributionsnät och andra förbrukare (leverantörer och kunder) bidrar till stabilitet 
på ett effektivt sätt över Europa. DCC klargör de förmågor som aktörerna som ansluter till nätet 
måste tillhandahålla och specificerar de grundläggande kraven för elanvändare som vill producera el 
tillbaka till nätet från småskalig förnybar teknik. DCC ger också riktlinjer för att hushållsapparater 
ska ha möjlighet till ”Demand Response” (DR), vilket innebär att de kan anpassa sin elförbrukning 
automatiskt och skulle underlätta för konsumenter att vara flexibla. Detta medför en tryggare 
elförsörjning med mer förnybar produktion. (Ibid) 

DCC är nära kopplad till RfG. Flera efterfrågekrav är nära relaterade till de för RfG. Den är även 
nära Electricity Balancing (EB) och Operational Security (OS). Den först nämnda skapar krav för 
marknadsaktörer att upprätthålla systembalans, medan den senare specificerar hur förmågorna 
(capabilities) definierade i DCC används för att bibehålla korrekt balans på elnäten (Entso-E, 2013). 

Innehåll 
Följande text under avsnitt om Uttagskoden är baserat på utkastet av nätkoden enligt ”Commission Regulation 
(EU) of XXX establishing a Network Code on Demand Connection, Version 16.10.2015. 

Uttagskoden är en av anslutningskoderna som kommer att påverka Ellevio. Koden kommer att 
beröra nya uttagskunder med en spänning som är över 10 kV. Likt generatorkoden kan koden 
komma att gälla även befintlig anslutning om större ändringar görs på ett sådant sätt att det 
föranleder betydande ändringar i nyttjande-/anslutningsavtalet. Nyttjandeavtalet måste ses över om 
ägare av anläggningar eller distributionssystem avser att modernisera en apparat eller byta ut 
utrustning som påverkar den tekniska kapaciteten och då meddela sina planer till SvK. Om SvK 
anser att omfattningen av moderniseringen eller utbytet av utrustningen är sådan att ett nytt 
anslutningsavtal krävs, ska SvK meddela EI. EI ska besluta om ett nytt 
nyttjandeavtal/anslutningsavtal krävs, och vilka krav i denna förordning som ska tillämpas. SvK kan 
även föreslå omprövning av vem som är signifikant uttagskund och göra kostnadsanalys, där 
godkännande krävs av reglermyndigheten för att införa nätkodens krav mot den befintliga 
uttagskunden. Inom två år från ikraftträdandet av nätkoden ska förslag till generellt tillämpliga 
krav/metoder för att beräkna eller fastställa dessa krav lämnats till det behöriga organet för 
godkännande. Vems roll det blir är inte klarlagt än. Troligtvis blir det Ei eller SvK och de jobbar 
med frågan där rollfördelningen kommer bli tydlig under år 2016.   
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En skillnad mot generatorkoden är hur indelningen av spänningsnivåer och ansvar görs. I 
uttagskoden används inte 110 kV som en indelning i samma utsträckning som i generatorkoden 
med sina generatorklasser. Detta är fördelaktigt för Sverige då vi har en annan indelning av elnätet i 
stamnät, regionnät och lokalnät med andra spänningsnivåer. I stället används ofta uttryck som 
”transmission-connected” vilket kan skapa en tydligare rollfördelning i Sverige. En vanlig skrivelse i 
koden är ”Transmission-connected distribution system shall be equipped according to the 
standards specified by the relevant TSO..” Ellevio kommer få lämna över mer information om sina 
nät och det blir mer överföring av mätvärden från näten till SvK med det återstår att specificera hur 
och i vilken omfattning.  

Tekniska krav 
Frekvens- och spänningstålighet 
Ellevio som är ”transmission connected” kommer få krav gällande att kunna hänga kvar inom givna 
frekvens- och spänningsintervall, men det kan också komma krav från SvK om frånkoppling vid 
angivna spänningsnivåer, så kallad automatisk bortkoppling. Frekvenståligheten för 
förbrukningsanläggningar och regionnät motsvarar den som har angivits i generatorkoden, vilket 
ger en stabil systemdrift även i ansträngda situationer. RfG anger de kortaste tidsperioder under 
vilka ett distributionssystem måste kunna fungera för olika frekvenser som avviker från ett 
nominellt värde, utan att kopplas bort från nätet vilket är illustrerat i tabell 3. 

Tabell 3 - Drifttider som distributionssystem måste kunna fungera för olika frekvenser 

Synkronområde Frekvensintervall Tidsperiod för drift 

Norden 47.5 – 48.5 Hz 30 minuter 

48.5 – 49.0 Hz  Bestäms av SvK men 
inte mindre än 30 
minuter 

49.0 – 51.0 Hz Obegränsad 

51.0 – 51.5 Hz 30 minuter 

 

Det är av stor vikt för systemstabiliteten att nät och förbrukningsanläggningar inte kopplas bort 
okontrollerat vid spänningsvariationer i stamnätet. Svenska kraftnät anser att spänningståligheten 
som DCC kräver är i linje med deras nuvarande driftinstruktion. Spänningståligheten är angiven i 
tabell 4.  

Tabell 4 - Drifttid inom bestämda spänningsintervall 

Synkronområde Spänningsintervall Tidsperiod för drift 
Norden 0,90 – 1,05 (relativtal) Obegränsad 

1,05 – 1,10 (relativtal) 60 minuter 
 
 
Reaktiv effekt 
Krav beträffande reaktiv effekt kommer att ställas på Ellevio som ska kunna bibehålla stationär 
drift vid anslutningspunkten mot stamnätet inom ett intervall för reaktiv effekt som angetts av SvK. 
Uttagskoden definierar hur mycket reaktiv effekt som är tillåtet att transportera till/från 
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förbrukningsanläggningar och regionnät i varje enskild anslutningspunkt. DCC anger att 
effektfaktorn mellan aktiv och reaktiv effekt effekt i anslutningspunkten ska ligga mellan +/- 0.9 
men ger möjlighet att sätta en snävare effektfaktor nationellt. Svenska kraftnät anser att det är en 
mycket generös effektfaktor och kommer undersöka möjligheten till ett snävare intervall. Idag finns 
krav på nollutbyte i stamnätspunkter men som inte är absolut. Uttagskoden kan dock öppna för 
krav både på inmatning och uttag av reaktiv effekt.  

Operationella meddelanden vid/efter anslutning (EON, ION, FON, LON) 
Förfarandet i DCC innebär betydligt mer administrativt betungande arbete och belastar främst 
nätägare som Ellevio.  

Förfarandet för driftsmeddelande för anslutning till stamnätet (Ellevios elnät) ska omfatta, 

− Ett driftsmeddelande om spänningssättning, 
− Ett tillfälligt driftsmeddelande, 
− Ett slutligt driftsmeddelande.  

Om ett tillbud inträffat, ska Ellevio inom 24 timmar underrätta SvK om omständigheterna, 

− Anläggningen är tillfälligt föremål för antingen betydande ändring eller förlust av kapacitet 
som påverkar dess prestanda. 

− Utrustningsfel leder till bristande överensstämmelse med vissa relevanta krav. 

Ellevio ska ansöka om begränsat driftsmeddelande hos SvK om man förväntar sig att de 
omständigheter som beskrivits ovan kommer att bestå i mer än tre månader.  

Simuleringsmodeller 
Svenska kraftnät får begära simuleringsmodeller som visar egenskaperna hos Ellevios 
distributionssystem som är anslutet till stamnätet i stationära och dynamiska tillstånd. Innehållet ska 
Svenska kraftnät fastställa där innehåll och format ska inbegripa: stationära och dynamiska tillstånd, 
simuleringar med elektromagnetiska transienter vid anslutningspunkten samt struktur- och 
blockdiagram. Den dynamiska delen ska innehålla effektreglering, spänningsreglering, 
skyddsmodeller för distributionssystemet, de olika typerna av förbrukning, dvs. förbrukningens 
elektrotekniska egenskaper samt omriktarmodeller. Enligt Agneholm kommer Ellevio sannolikt 
behöva stärka sin kompetens om dynamiska modeller.  

Reglering med hjälp av förbrukning (DR) 
I uttagskoden finns specifika krav kring uttagskunder som vill erbjuda efterfrågestyrning. I de 
generella artiklarna adresseras vikten av DR även på hushållssidan, dvs hushållsapparater. DCC 
möjliggör att spänning och frekvens regleras med hjälp av till- och frånkoppling av förbrukning, 
vilket kan ske både med hjälp av fjärrkontroll eller autonomt. Det blir helt frivilligt att erbjuda DR, 
så det förutsätter dels att det finns ett intresse att köpa tjänsten från aktuell anläggning och att priset 
är tillräckligt lockande. DR-objekten ska vara utrustade för att ta emot instruktioner från TSO eller 
annan nätägare men koden säger inte hur det ska ske. Förbrukningsfrånkoppling med hjälp av 
fjärrkontroll sker redan idag men väldigt sällan. Det används främst vid höga kraftvärden och ett 
ansträngt driftläge. Ägaren till frånkopplad förbrukning ersätts enligt förutbestämd tariff.  

I DCC står att Ellevio ska tillhandahålla kapacitet som möjliggör automatisk bortkoppling av en 
fastställd andel av den egna förbrukningen i händelse av låg frekvens. Bortkopplingen ska tillåta 
stegvis bortkoppling för ett intervall av driftsekvenser. Bortkopplingen ska initieras genom ett relä 
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eller från övervakningsrummet. Utrustning för bortkoppling ska övervaka spänningen genom 
mätning av alla tre faser.  

Ellevios distributionsnät ska kunna kopplas bort från stamnätet via fjärrstyrning när detta krävs av 
SvK. Uttagskoden innebär också en möjlighet att autonomt reglera systemfrekvensen med hjälp av 
anslutna anläggningar som har en lagrad energi i form av värme. För att frekvensregleringen ska 
vara effektiv och förutsägbar måste denna vara obligatorisk.  

Anslutning av uttagskunder som tillhandahåller efterfrågeflexibilitet till systemansvariga 
Det tillkommer flera krav på Ellevio som systemansvarig när det gäller kommunikations- och 
dokumentationssystem för DR. Under Avdelning III i uttagskoden definieras de tjänster som kan 
tillhandahållas från förbrukningsanläggningar och slutna distributionssystem. Dessa är DR för 
reglering av aktiv effekt, reaktiv effekt samt hantering av överföringsbegränsningar.  

DR-anläggningar ska vara utrustade för att kunna ta emot instruktioner från Ellevio, direkt eller 
indirekt genom en tredje part, för att modifiera sin förbrukning och överföra nödvändig 
information. Det finns flertalet krav på effektförbrukning, förändring av effektförbrukning, tålighet 
för att inte kopplas bort från systemet, varningssignaler etc. som skall informeras och beslutas av 
Ellevio.  

Förbrukningsanläggningar får även erbjuda DR för reglering av systemfrekvens. De ska vara 
utrustade med en mätare som visar faktisk systemfrekvens. Mätningarna ska uppdateras minst en 
gång per 0.2 sekunder.  

Det finns specifika bestämmelser kring förfarandet för driftsmeddelanden för DR-anläggningar. 
Man särskiljer på de som är under respektive över 1000 V.  

− De som är anslutna vid en spänningsnivå på högst 1000 V ska inkludera ett 
installationsdokument vid förfarandet. De krav som anges i installationsdokumentet ska 
skilja mellan olika typer av anslutningar och mellan olika kategorier av tjänster avseende 
DR. Installationsdokumentet ska innehålla den plats där enheten är ansluten till nätet, den 
maximala kontinuerliga effekten i kW för installationen, typ av tjänster, 
förbrukningsenhetens certifikat och det utrustningscertifikat som är relevant för tjänsten 
avseende DR samt kontaktuppgifter för ägaren eller den tredje part som aggregerar 
förbrukningsenheter från anläggningen eller det slutna distributionssystemet.  

− De som är anslutna vid en spänningsnivå över 1000 V ska inkludera ett intyg om enhetens 
efterfrågeflexibilitet och ska omfatta ett intyg om överensstämmelse som innehåller den 
information som avses i artiklarna 36-47 i uttagskoden avdelning III. Den efterfrågade 
informationen ska tillhandahållas av ägaren och överlämnas till Ellevio. På grundval av 
intyget ska Ellevio utfärda ett slutligt driftmeddelande till ägaren.  

Ellevio, som systemansvariga för distributionssystem, ska se till att förbrukningsanläggningar som 
är anslutna till deras elnät uppfyller kraven i uttagskoden.   

Uppfyllande av föreskriften 
Ellevio ska regelbundet undersöka om en ansluten anläggning uppfyller DCC. Någon funktion för 
detta finns idag inte. Uppgiften kommer att kräva ytterligare administrativa och tekniska resurser. 
Enligt Danell är begreppet regelbundet är inte definierat och beroende på hur frekventa 
undersökningar som krävs kommer konsekvenserna att få olika stor omfattning.  
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Kostnad 
Kraven på distributionsnät innebär i korthet att nätägarna får utökade arbetsuppgifter, eftersom 
t.ex. förnybara energikällor ofta är anslutet i distributionsnäten. Även ökade krav på hantering av 
reaktiv effekt.  

Om koden öppnar för krav både på inmatning och uttag av reaktiv effekt leder det till kostnader för 
sådan utrustning. Ellevio kan alltså få krav på sig när det gäller att erhålla reaktiv effekt. Det finns 
fortfarande en stor osäkerhet om vad nya krav kan innebära för Ellevio.  

För att få en uppskattning av vilka kostnader det kan innebära för Ellevio gjordes en intervju med 
Hartman7 på Ellevio. Hartman berätta de att Ellevio innehar elnät i Stockholmsregionen där ett 
ganska stort reaktivt utbyte sker mot överliggande nät. Störst reaktiv del är den kapacitiva som 
troligtvis kommer från kablarna i Stockholm. Det finns fem stora stamstationer i Stockholm; 
Bredäng, Värtan, Skanstull, Högdalen och Beckomberga. De har en spänning på 220 kV och i 
Bredäng upphandlades hösten 2015 installationen av en reaktor med en kapacitet på 150 [MVAr] 
för en kostnad (installerad och klar) på 30-35 miljoner SEK. Det skulle alltså blir ett pris på 

 @9	  B3CD,/=+
$E9	  999	  [2G<+]

= 200	  [𝑘𝑟/𝑘𝑉𝐴𝑟] 

Idag finns kondensatorbatterier kopplade till elnätet för att kompensera för reaktiv effekt. Kostnad 
för dessa ligger runt 500 tkr för 6 MVAr. De styr inte så bra men finns. De har en livslängd på 40 år 
vilket betyder att de kostar 2,1 [kr/kVAr/år]   

Ett alternativ som skulle underlätta för Ellevio att hantera reaktiv effekt på sina ledningar är att 
Ellevio kan börja ta betalt från sina uttagskunder för reaktiv effekt. Idag görs det enbart för de som 
använder mer än 50 % reaktiv effekt. Det kan skapa incitament för hushåll och de större 
förbrukarna av reaktiv effekt att köpa utrustning för kompensering. Denna utrustning kan antingen 
säljas av producenter på marknaden eller kan Ellevio kan gå in och köpa och sälja den till sina 
kunder. De alternativ som finns är Alstom och ABB:s dynamiska kompenseringsutrustning. För att 
ge en prisklass ligger Alstom på 16 kVAr för 23 000 utan moms vilket är ca 1500 kr/kVAr och 
ABB har motsvarande utrustning runt 640 kr/kVAr.     

Sammanfattningsvis kan man säga att kostnader för Ellevio är svårt att uppskatta, då det 
fortfarande är mycket som inte är bestämt. Den fråga som väcker mest funderingar är vilka krav 
som gäller för reaktiv effekt. Frågan är om man ska föra dessa krav vidare ned i leden eller investera 
i kompenseringsutrustning. De kostnader som uppkommer från de skyldigheter som fastställs i 
uttagskoden som bärs av Ellevio som är föremål för reglerade nättariffer ska bedömas av Ei. 
Kostnader som bedöms vara rimliga, effektiva och proportionella ska täckas genom nättariffer eller 
andra lämpliga mekanismer.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Hartman, F. Sakkunnig hos Ellevio. Intervju den 21 april 2016.	  	  
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8.3 Analys av driftkoderna ur Ellevios perspektiv 
Driftkoderna har de senaste året omarbetats. Tre nätkoder har nu slagits samman och blivit en 
kommissionsriktlinje enligt tabell 5. Nätkoden ”Emergency and Restoration” valdes att behålla som 
en egen nätkod.  

Tabell 5 - Driftkoder 

Tidigare Idag 

Driftsäkerhet (Eng. Operational Security NC OS) 

Driftplanering och schemaläggning (eng. 
Operational planning and scheduling NC OPS) 

Frekvensreglering och reserver (eng. Load frequency 
control and reserves NC LFC) 

Riktlinjen för drift av stamnätet (Eng. 
Transmission system operation SO FG) 

Att göra i händelse av en stor störning (Eng. 
Emergency and Restoration NC ER) 

Att göra i händelse av en stor störning NC 
ER 

(Ei, 2016:B) 

Strukturen på den nya riktlinjen är att de tre tidigare nätkoderna utgör varsitt kapitel i SO och med 
ett gemensamt inledande kapitel om allmänna bestämmelser och ett gemensamt avslutande kapitel. 
Riktlinjen ger större utrymme för utformningen av regionala samarbeten än de tidigare tre 
nätkoderna. I princip är det enbart detta som ändrats. (Energimarknadsinspektionen, 2016 B) 
Regionala samarbeten (RSC) kommer främst att beröra TSO:ernas arbete där det blir obligatoriskt 
för alla TSO:er att delta i en RSC. Termen ”Regional Security Coordinator” har införts och 
definieras som ”en enhet som har till uppgift att hantera regionalt samarbete i en eller flera 
kapacitetsberäkningsregioner. Vad som ska utgöra en region diskuteras fortfarande men storleken 
tros bli motsvarande norden som en region enligt Estéen8. Huvuduppgifterna för RSC blir följande, 

− Regional samordning av driftsäkerhet i syfte at stödja TSO:n att fullgöra sina skyldigheter 
för dagen-före-marknaden och intra-dag-marknaden. 

− Framtagande av gemensamma nätmodeller 

− Regional samordning av driftavbrott 

− Regional bedömning av lämplighet/systemtillräcklighet (TSO:ns arbete) 

Kommissionen klargjorde under det inledande kommittémötet att det regionala samarbetsorganet 
har en rådgivande funktion. Beslutsrätten, inklusive valet att följa råd från samarbetsorganet eller 
inte, ligger kvar hos ansvarig systemoperatör som därmed även i fortsättningen har ansvaret för 
verksamheten. Det regionala samarbetet kommer inte att beröra Ellevio i någon vidare utsträckning 
men nämns då det är på agendan.  

Europeiska kommissionen har ännu inte, vid projektets analys, publicerat en publik version och i detta projekt 
analyserades information om driftriktlinjen från ett utkast från den 27 november 2015.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Estéen, M. Sakkunnig hos Ellevio. Intervju den 27 april 2016.	  	  
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Riktlinjen har fem avdelningar: Generella bestämmelser, driftsäkerhet (OS), driftplanering och 
schemaläggning (OPS), frekvensreglering och reserver (LFC & R), slutbestämmelser och bilagor. 
Det finns ingen översättning på svenska och ibland används i detta projekt engelska uttryck i 
citationstecken då en passande översättning ej funnits.  

Sammanfattningsvis innehåller avdelningen OS regler för att garantera försörjningstrygghet i 
europeiska elnätet. På grund av den ökade betydelsen av mikroproduktion omfattar den samarbete 
inte enbart mellan TSO:er utan också mellan TSO och DSO. OPS berör kommunikation och 
koordination mellan TSO:ers planering och schemaläggning för att samordna elproduktionen. Den 
förtydligar ansvaret för de olika marknadsaktörerna. LFC & R fastställer krav för olika typer av 
reserver och vart dessa ska placeras.  

Den driftkod som inte slagits samman och som fortfarande gäller är ER. Den omfattar krav på 
åtgärder vid kritiska driftlägen och stora avbrott. ER anger förslag på EU-regler som syftar till att 
undvika en incident i elnätet som sprider sig till en omfattande och total störning i hela Europas 
elsystem. Om detta ändå skulle inträffa ska kraven i ER säkerställa en snabb och effektiv 
återuppbyggnad av elsystemet. 

De som kommer beröras av driftkoderna är systemoperatören TSO, tillsynsmyndigheter NRA, 
region- och lokalnätsägare DSO och betydande elnätsanvändare SGU. Betydande elnätsanvändare 
omfattar, 

− Klass B, C och D i RfG 

− Uttagskunder anslutna till transmissionsnät (eng. transmission connected), både 
anläggningar och distributionssystem.  

Termen ”Transmission connected” avser förutom stamnätet även transmissionsdelen av region- och 
lokalnäten dvs. i Sverige är det i praktiken 70-130 kV-näten.  

− Förbrukningsanläggningar, aggregatorer och SDS som tillhandahåller tjänster avseende 
efterfrågeflexibilitet.  

− ”Re-dispatching aggregators” och anläggningar som tillhandahåller aktiv effekt 

− HVDC system 

Definitionen av SGU i koden avviker från definitionen i nätkoden RfG. I denna riktlinje innefattar 
SGU både kommande och befintliga elnätsanvändare till skillnad från RfG där befintliga inte ingick. 
Eftersom bestämmelserna gäller både nya och redan anslutna aktörer till nätet, kommer de krav i 
nätkoden som avviker från dagens bestämmelser i Sverige att behöva efterlevas också av nuvarande 
aktörer. Det kan om de slutliga kraven i nätkoden avviker från nuvarande regler och rutiner för 
systemdriften och driftsäkerheten få stor påverkan på svenska aktörer. 

8.3.1 Riktlinje SO - Avdelning Driftsäkerhet 
Denna del avses ta hand om de övergripande principerna och procedurerna för systemdrift. 
Avdelningen driftsäkerhet kommer utgöra grunden för att kraftsystemet ska fungera med en 
tillfredsställande säkerhetsnivå och leverenskvalitet, samt ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen 
och resurserna. Den fokuserar på gemensamma säkerhetsprinciper, alleuropeisk driftsäkerhet, 
samordning av systemdriften och några viktiga krav på nätanvändare som är anslutna till stamnätet 
samt datautbyte och utbildning.  
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Driftsäkerhet litar på de krav av kapaciteten som fastställs i generatorkoden och uttagskoden. De 
produktionsanläggningar, uttagskunder och HVDC-länkar som inte utsätts för anslutningskoderna 
ska fortsätta följa de tekniska krav som gäller i svensk lagstiftning men ingår alltså under kraven i 
driftkoderna om man tillhör betydande elnätsanvändare enligt definition tidigare.  

Avdelning driftsäkerhet återfinns under ”Part II” i riktlinjen och beskriver ramarna för systemets 
olika driftlägen och vilka krav som ska uppfyllas av den systemansvarige när systemet befinner sig i 
dessa olika lägen; Normal-, Alert-, Emergency- och Blackout state. Svenska kraftnät ska ha en plan 
för hur systemet ska kunna återgå till normaldriftläge och de har skyldighet att utforma systemet för 
att säkerställa tillgänglighet, tillförlitlighet och redundans av vissa viktiga anläggningar/IT-system 
som krävs för driften av systemet. Ellevio och andra DSO:er ska samarbeta för att säkerställa 
ovanstående.    

Tekniska krav 
Hantering av frekvens, spänning och reaktiv effekt 
I nätkoden anges att samordning, mellan systemoperatörer, regionnät och speciella nätanvändare, 
ska ske för att hålla frekvens och spänning inom fastställda intervall som angavs i generatorkoden. 
Samordning vad gäller spänningsreglering syftar till en användning av reaktiva resurser på ett 
effektivt sätt.  

Svenska kraftnät ska komma överens med Ellevio om krav på att hålla effektfaktor och reaktiv 
effekt inom givna ramar samt börvärden för spänning för spänningsreglering vid 
anslutningspunkten mellan TSO och DSO. För att försäkra att dessa parametrar upprätthålls ska 
Ellevio (DSO) utnyttja reaktiva effektkällor och ha rätt att ge spänningsregleringsinstruktioner till 
region- och lokalnätsanslutna aktörer som är av betydelse. Detta är krav som innebär liknande 
konsekvenser som i uttagskoden för reaktiv effekt och konsekvenser hänvisas till det avsnittet.     

Beredskapsanalys 
Leveranssäkerheten i elnätet beror på säkerheten i hela kedjan från elproduktion till kundens 
anslutningspunkt. Leveranssäkerheten påverkas av ett stort antal faktorer som kan bero på tekniska 
eller organisatoriska faktorer. Exempel på tekniska faktorer som kan påverka säkerheten är 
nätuppbyggnad, förebyggande underhåll, övervakning, reservdelsberedskap. Organisatoriska 
faktorer berör i stället personalens beredskap och utbildning, ledningsfrågor och strategier. (FOI, 
2002) 

Allmänt består förebyggande åtgärder av att göra olika former av beredskapsanalys och 
sårbarhetsanalyser. I dessa analyser är insatsplanering, information, övning och utbildning viktiga 
frågor. För att en effektiv krishantering ska kunna komma till stånd krävs en samverkan mellan 
företag, myndigheter på alla nivåer och större elkunder. Olika typer av påfrestningar utgör motiv 
för beredskapsåtgärder. För ledningsnät med högre spänningsnivåer utgör främst omfattande 
sabotage dimensionerande händelser. För lägre spänningsnivåer utgör svåra väderbetingelser det 
största hotet, framför allt vad gäller luftnätet. Med nya krav på driftsäkerheten kommer 
stamnätsanslutna DSO:er behövs tillhandahålla all relevant information för 
beredkapsanalys/riskanalys till SvK, inklusive prognos- och realtidsdata enligt artikel 33 (3) i 
riktlinjen SO. (Ibid) Enligt Estéen blir prognos och realtidsdata nya arbetsuppgifter från driftens 
sida hos Ellevio. Omfattningen beror på vilken storlek av informationsflöde SvK beslutar om. 
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Tengqvist9 bekräftade att SvK arbetar mycket med dessa frågor just nu och att de förstod att det är 
intressant för aktörer som Ellevio att få veta vilken omfattning de kommer ställa på information. I 
dagsläget har de svårt att sätta en helt tydlig bild då det fortfarande är rörliga komponenter. 
Exempelvis beslutades så sent som i början på maj Kommissionens förordning ”Guideline for 
System Operation (SO GL)” av alla medlemsländer. I enlighet med av medlemsstaterna beslutad 
version ska en rad gemensamma metoder tas fram och påverkar vad som minst ska samlas in från 
till exempel artiklarna 40.6; 75; 84 med hänvisning från den senaste versionen som medlemsstaterna 
beslutade om. 

Artikel 40.6 – ”By six months after entry into force of this Regulation, all TSOs shall jointly agree on key 
organizational requirements, roles and responsibilities in relation to data exchange. Those organizational 
requirements, roles and responsibilities shall apply to all data exchange provisions in this Title and shall include the 
following elements...” (SO GL, Version of 18 April 2016) 

Artikel 75 – ”By 12 months after entry into force of this Regulation, all TSOs shall jointly develop a proposal for a 
methodology for coordinating operational security analysis. That methodology shall aim at the standardization of 
operational security analysis at least per synchronous area and shall include at least…” (SO GL, Version of 18 
April 2016) 

Artikel 84 – ”By 12 months after entry into force, all TSOs shall jointly develop a methodology at least per 
synchronous area, for assessing the relevance for the outage coordination of power generating modules, demand 
facilities, and grid elements located in a transmission system or in a distribution system…” (SO GL, Version of 
18 April 2016) 

Skydd 
Här står bland annat om SvKs ansvar för att installera skyddsutrustning och reservutrustning i 
nätet, utvärdering av skyddsstrategi och åtgärder, utföra analyser av skyddsutrustningar m.m. Även 
hur de ska samarbeta med Ellevio (DSO) i relaterade frågor.  

Under skydd finns krav om att TSO:er (systemoperatörer) ska ta fram metoder för att definiera 
miniminivå på rörelseenergi för driftsäkerheten inom synkronområdet. Stabilitetsanalyser måste 
införas och ske i samarbete mellan alla systemoperatörer inom ett synkronområde. Krav anges i 
koden för verktyg för analys av spännings-, vinkel- och frekvensstabilitet.  

Det finns även krav gällande syntetisk svängmassa som är nödvändigt för frekvensstabiliteten inom 
ett synkronområde. Alla TSO:er inom ett synkronområde ska genomföra inom två år efter att 
riktlinjen trätt i kraft, en gemensam studie för att identifiera om minimikrav gällande syntetiskt 
svängmassa behöver etableras där hänsyn tagits till kostnader, fördelar och potentiella alternativ. 
Denna studie ska uppdateras och utvärderas vartannat år. Om studien säger att minimikrav behöver 
fastslås, ska detta ske inom ett halvår efter studien, för att upprätthålla systemstabilitet och 
förebygga överträdelser av spänningstak.   

Datautbyte 
Kapitlet anger regler för utbyte av strukturell data, data i realtid samt schemaläggning. Det är data 
som DSO och SGU ska skicka till systemansvariga för att dessa ska kunna uppfylla kodens krav, 
vilka uppgifter som ska vara tillgängliga för DSO och SGU samt vilken data som ska utväxlas 
mellan systemansvariga. Dessutom anges vissa krav för systemtjänster.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Tengqvist, C. Sakkunnig hos SvK. Mailkontakt den 13 maj 2016.	  	  
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− Strukturell data innebär generell information från anläggningen som behövs för att utföra 
säkerhetsanalyser för drift på alla tidsskalor. 

− Schemaläggning innebär information från anläggningar dagen innan och intra-dag som 
behövs för säkerhetsanalys för drift under denna tidszon för driftplanering.   

− Data i realtid innebär aktuell information från anläggningar som behövs för att känna till 
den verkliga situationen för transmissionssystemet för att utföra realtidsanalyser.  

SvK får genom nätkoden rätt till all typ av information såsom strukturella data, planer, prognoser 
och mätvärden i realtid. Utifrån vad SvK anser nödvändigt i datautbyte för att upprätthålla 
driftsäkerhet påverkar det i vilken utsträckning det kommer läggas skyldigheter på Ellevios 
stamnätsanslutna elnät. SvK ska bestämma om vilka skyldigheter Ellevio får både för att informera 
SvK men även nedåt i kedjan till distributionsnätsägare på lägre spänningsnivåer. Ellevio har rätt att 
få tillgång till data relaterat till deras nätverksinstallationer vid anslutningspunkterna till stamnätet. 
Ellevio och andra DSO:er med anslutningspunkt till stamnätet har rätt att samla relevant strukturell 
data från angränsande DSO. Tillsammans ska DSO:er bestämma på ett samordnat sätt 
omfattningen av information som kan utbytas.  

1. Specifika bestämmelser för datautbyte mellan TSO och DSO 

I artikeln anges bland annat SvKs ansvar att definiera områden (distributionsområden) som är 
relevanta för att bestämma systemets driftläge, så kallade ”observability areas”. I artikel 3 punkt 50 
definieras det observerbara området på följande sätt,  

”observability area means a TSO’s own transmission system and the relevant parts of distribution systems and 
neighboring TSOs’ transmission systems, on which the TSO implements real-time monitoring and modelling to 
maintain operational security in its control area including interconnectors” 

I ett nyhetsbrev från 2016 från SvK till berörda aktörer beskrev de att som ”relevant parts” relaterar 
SvK regionnäten 70-130 kV samt vindkraftparker som är anslutna på lägre spänningsnivåer. 

Vidare anges Ellevios ansvar att lämna uppgifter om dessa områden till SvK och vilka uppgifter 
som ska lämnas av strukturell data (minimum) enligt följande, 

− Spänning på transformatorstationer 

− Nät som ansluter dessa transformatorstationer 

− Transformatorer i transformatorstationerna 

− SGU – Betydande elnätsanvändare och 

− Reaktorer och kondensatorer anslutna till transformatorstationerna 

Ovanstående punkter ska uppdateras av Ellevio till Svenska kraftnät minst en gång i halvåret. Enligt 
Estéen blir det ur Ellevios perspektiv nytt att skicka strukturell data så ofta som en gång i halvåret, 
då man idag inte gör några kontinuerliga uppdateringar. Annars har SvK idag tillgång till ganska 
mycket strukturell data, men denna bestämmelse kan innebära lite mer arbete för Ellevio. 

Ellevio ska tillhandahålla SvK, per primär energikälla, den totala aggregerade 
produktionskapaciteten för klass A som ingår under kraven i RfG, anslutna till Ellevios 
distributionssystem, och relaterad information när det gäller dess frekvensbeteende enligt artikel 43 
(5). Klass A berör de små generatorerna 800W – 1500 kW och det finns ett antal anslutna till 
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Ellevios lokalnät, både vattenkraft och lite äldre vindkraft. Agneholm tror inte att denna 
information skickas idag eftersom dessa generatorer ofta är anslutna ute på 10kV-ledningar och 
ibland till och med 400V-ledningar. Det finns normalt inte i Ellevios fjärrsystem.  

Det utbyte av data i realtid som SvK ska få av Ellevio inom observerbara området enligt artikel 44 
är, 

− Den verkliga topologin för transformatorstation  

− Aktiv och reaktiv effekt i linjenod (eng. line bay) 

− Aktiv och reaktiv effekt i transformatornod (eng. transformer bay) 

− Aktiv och reaktiv effekt tillförsel i produktionsanläggningsnoden (eng. facility bay) 

− Uttagspositioner för transformatorn anslutna till stamnätet 

− Samlingsskenans spänningsnivå 

− Reaktiv effekt i reaktor- och kondensatornoder  

− Den bäst tillgängliga data för aggregerad elproduktion i DSO-område; och 

− Den bäst tillgängliga data för aggregerad elkonsumtion i DSO-område. 

Realtidsdata skickas idag för Ellevios 130kV-nät. Det som har diskuterats är att realtidsdata 
kommer att behöva skickas från en spänningsnivå på 70 kV som ingår i det observerbara området. 
Ellevio har redan all information idag och det skulle inte krävas någon ny utrustning för insamling 
av denna data. Snarare handlar det i så fall om att sätta upp nya datasystem som ska skicka mer 
överföringsdata vilket skulle med en grov uppskattning motsvara en veckas arbete enligt Estéen. 
Kostnader som Ellevio får relaterade till denna mätning ska kunna täckas via tariffer och 
anslutningsavgifter enligt artikel 9 ”Recovery of costs”. SvK skriver i nyhetsbrevet att kostnader 
uppkomna på grund av mätningen i observationsområdet får ingå i intäktsramen.   

Enligt Gottfridsson10 kommer det krävas realtidsmätning även på lokalnätsnivå. Det kommer att 
krävas mätning på produktionsanläggningar större än 1,5 MW även om de är anslutna på en lägre 
spänningsnivå än 70 kV.  

2. Specifika bestämmelser för datautbyte mellan DSO och SGU 

Under detta avsnitt ingår i begreppet betydande elnätsanvändare: befintliga och nya 
produktionsanläggningar av klass B, C och D i enlighet med generatorkoden och befintliga och nya 
uttagskunder, slutna distributionssystem och aggregatorer när de erhåller DR direkt till SvK.  

Utbyte av strukturell data mellan DSO:er och betydande elnätsanvändare anger vilka uppgifter SGU 
ska leverera till DSO (Ellevio), 

− Generell data för produktionsanläggningen, inklusive installerad effekt och primär 
energikälla eller bränslesort.  

− FCR-, FRR- och RR-data från produktionsanläggningar med dessa förmågor.   

− Dataskydd 

− Produktionskapacitet av reaktiv effekt. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Gottfridsson, A. Sakkunnig hos SvK. Mailkontakt den 16 maj 2016.	  
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− Förmåga till fjärråtkomst åt brytaren. 

− Nödvändig data för att utföra dynamiska simuleringar enligt bestämmelser i RfG och 

− Spänningsnivå och lokalisering för varje modul.  

Vidare ska DSO konsultera tillsynsmyndigheten, Svenska kraftnät och betydande elnätsanvändarna 
om innehållet. Om en elproducent förändrar något av ovanstående punkter ska detta informeras till 
Ellevio och SvK inom överenskomna ramar. Detta utbyte finns i princip idag hos Ellevio och 
innebär inga nya åtaganden. Utbyte av schemalagd data mellan DSO:er och betydande 
elnätsanvändare anger vilka uppgifter SGU ska leverera till DSO och vidare till TSO. Nämligen, 

− Dess planerade otillgänglighet, aktiv effektrestriktion och dess prognos för aktiv 
effektproduktion vid anslutningspunkten. 

− Prognostiserad begränsning för kontrollmöjlighet av reaktiv effekt 

Information om schemalagd data från elnätsanvändare och vidarebefordring till SvK sker inte idag. 
Ellevio tar inte denna information från elnätsanvändare och skulle innebära ny hantering av data.  

I realtid ska SGU tillhandahålla Ellevio och SvK, 

− Status för omkopplingsanordningar (eng. switching devices) och brytare vid 
anslutningspunkten och 

− Aktiva and reaktiva effektflöden, ström och spänning vid anslutningspunkten 

− I vissa fall kan denna information bestämmas gå enbart till Ellevio som då ska medla den 
vidare till Svenska kraftnät. 

När det gäller uttagslaster ska informationen som getts för produktionsanläggningar kommuniceras 
på samma sätt till Svenska kraftnät eller via Ellevio. Det är ännu inte bestämt om det ska gå via 
Ellevio.  

Svenska kraftnät säger i sitt Nyhetsbrev från april 2016 att de anser ”för att på ett effektivt sätt utnyttja 
kommunikationsvägarna och distribuera övervakningen av kommunikationen förordar SvK att producenten levererar 
mätvärdena till nätägaren och nätägaren vidarebefordrar mätvärdena till SvK, om det inte redan finns en fungerande 
kommunikationsväg till producenten.” 

Vidare menar de att ”då nätet där produktionsanläggningen är ansluten är ett lokalnät, som inte har möjlighet 
att ta emot eller vidarebefordra mätvärden, så får det lösas från fall till fall genom en uppgörelse mellan producenten, 
lokalnätsägaren, överliggande regionnät och SvK”.  

Enligt Estéen har Ellevio i princip all information för utbyte av data i realtid så länge det handlar 
om regionnätet. På lokalnivå har de inte samma information och beroende på vilka krav som ställs 
på region- respektive lokalnät står Ellevio olika rustade. Sammanfattande säger SvK som tolkning 
av driftriktlinjen att för realtidsmätning har regionnätsägaren ansvar för att mätvärdena samlas in 
för anläggningar inom det observerbara området, 70 och 130 kV samt vindkraftparker med 
gemensam anslutningspunkt som är realistisk att mäta (t.ex. anslutna i ett fack i en station med 
kommunikation). Ellevio får ta betalt av producenten/förbrukaren för mätningen och i följande 
specialfall gäller, 

− Om producenten/förbrukaren mäter och skickar till SvK – ingen avgift 
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− Om producenten/förbrukaren mäter och utnyttjar nätets SCADA och RTU – reducerad 
avgift 

− Om produktions-/förbrukningsanläggningen är ansluten i ett annat nät än SCADA-
systemägarens – speciell mätavgift.  

Artikel 40 ”Organization, roles responsibilities and quality of data exchange” tar upp hur 
informationsutbytet ska organiseras vilket också innefattar realtidsmätvärden. Där sägs att efter 6 
månader efter att nätkoderna har drifttagits så skall parterna vara överens om en organisation av 
datautbytet.  

Den här tillämpningen innebär att ansvaret för att mätvärdena levereras för SGU-anläggningar som 
är anslutna i lokalnät ligger på lokalnätsägaren (artikel 50, lokalnätet är närmaste DSO). 
Lokalnätsägaren måste alltså se till att mätvärdena kan levereras via någon annan operatör om 
nätägaren inte kan göra det själv. SGU-ägaren ansvarar för att det mäts och skickas till närmaste 
DSO.  

Efterlevnad 
Signifikant nätanvändare anslutna till Ellevios elnät ska meddela Ellevio om en modifiering av den 
tekniska kapaciteten påverkas, driftstörningar på anläggningen samt planerat testschema och 
procedurer som konsekvens av driftkoden. SGU ska även på förfrågan från Ellevio kunna utföra 
efterlevnadstest och simuleringar under vilken tid som helst under anläggningens livstid.  

Alla aktörer (TSO, DSO och SGU) kan genomföra drifttester (operational testing). För att göra 
detta krävs anmälan i god tid och att man minimerar effekten på den verkliga driften. Testerna ska 
användas för bevis på efterlevnad för nya och befintliga aktörer.  

Ellevio ska publicera en lista över information och dokument som ska ges samt krav att uppfylla för 
SGU under drifttesterna för uppfyllande av efterlevnad. Informationen ska minst innehålla,  

− All dokumentation och utrustningscertifikat som ska förses av SGU 

− Detaljer av den tekniska data från SGU-anläggning som är relevant för systemdriften 

− Krav på modeller för värdering av dynamisk stabilitet; och 

− Studier från SGU som demonstrerar det förväntade resultatet från värdering av dynamisk 
stabilitet, där det går att tillämpa.  

Idag sköter Ellevio inte detta och det kan bli väldigt betungande. ”I riktlinjen ser det ut som att det blir 
rätt mycket att göra och efterlevnad är en av de tyngre punkterna” enligt Estéen.   
 
Utbildning och certifiering 
Kapitlet handlar om systemansvariges ansvar för att all kontrollrumspersonal och personal med 
uppgifter inom driftplanering ska genomgå introduktionsprogram, fortlöpande utbildning och 
övning och certifiering.  
 
Artikel 58 (Training program) i riktlinjen SO står det att ”Each TSO shall include in its training program 
for the employees in charge of real-time operation of the transmission system frequency of the trainings and the 
following components…..(k) joint training with transmission connected DSOs and SGUs, where appropriate.” (SO, 
2016)  
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Vidare står det att ”Each TSO’s training programs for employees in charge of real-time operation shall include on-
the-job and offline training…..Each TSO shall co-ordinate the offline training of the employees in charge of real-time 
operation with the transmission connected DSOs and SGUs regarding the impact of their facilities on real-time 
operation of the transmission system, in a comprehensive and proportionate manner, reflecting the up-to-date network 
topology and characteristics of secondary equipment. TSOs, transmission connected DSOs and SGUs may joint 
offline training simulations or training workshops.” (SO, 2016) 
 
Det är SvKs ansvar i Sverige att utveckla och tillämpa dessa träningsprogram. Dessa ska vara klara 
18 månader efter att riktlinjen träder i kraft. Kapitlet innehåller krav, inte bara på TSO utan också 
på DSO och SGU. SvK har ännu inte kunnat beräkna de resurser som kan komma att behövas för 
utredning och eventuell anpassning och inte heller för eventuell implementering. Om det ställs krav 
på utbildning av Ellevios kontrollrumspersonal blir det nya åtaganden för Ellevios del berättade 
Estéen .   

8.3.2 Riktlinje SO - Avdelning Driftplanering och schemaläggning  
Avdelning för driftplanering fokuserar på planeringsfasen, före drifttidpunkten. Den fastställer 
roller och ansvar för TSO, DSO och betydande nätanvändare i processerna för den operativa 
planeringen och föreskriver hur dessa olika parter ska utbyta data.  

Genom att optimera planeringsfasen bidrar det till att en tillfredsställande driftsäkerhet skapas på 
ett kostnadseffektivt sätt. Detta görs genom att fastställa de minimikrav som är nödvändiga för att 
garantera en sammanhängande planeringsprocess som är samordnad i hela Europa. 
Driftplaneringskoden bestämmer gemensamma metoder och principer som möjliggör en 
samordnad strategi för operativ säkerhetsanalys och leveranssäkerhetsanalys. För det andra 
bestämmer koden hur man ska samordna tillgänglighetsplaner, vilket möjliggör en mer optimal 
avbrottsplanering för underhåll av anläggningarna. Avdelningen berör främst TSO:er men det finns 
några punkter som är relevanta ur Ellevios perspektiv.  

Avbrottskoordinering 
Kapitlet innehåller regler om koordinering mellan TSO:er respektive åtgärder för att i förväg kunna 
förutse avbrott och ta hand om avbrott. TSO:erna ansvarar bland annat för att teckna avtal där en 
regional samordningsgrupp bildas att övervaka och samordna tillgängligheten för relevanta 
anläggningar. Vidare anges gruppens procedurer, bestämmelser avseende metod för att bedöma 
anläggningars relevans för samordning av avbrott, regler för utnämning av ombud för 
avbrottsplanering, upprättande av en lista med relevanta anläggningar samt processer för hantering 
av tvingade avbrott m.m.  

Svenska kraftnät menar att nätkoden formaliserar nuvarande praxis per synkronområde men 
möjliggör en mer systematisk och transparent samordning.  

Alla TSO:er för en avbrottskoordineringsregion ska gemensamt utveckla en regional koordinerad 
driftplanering. Det Ellevio berörs av är att Svenska kraftnät ska förse Ellevio med all relevant 
information som finns till deras förfogande på infrastrukturprojekt med anknytning till stamnätet 
som kan påverka driften för distributionssystemet och deras ägare.   

Artikel 90 säger att ”Each TSO shall coordinate with the DSO the outage planning of internal relevant assets 
connected to its distribution system” vilket måste tolkas som att Ellevio ska medverka i 
avbrottsplaneringsprocessen tillsammans med Svenska kraftnät. Detta koordineras redan idag hos 
Ellevio men beroende på hur många anläggningar som klassas som relevanta och om många 
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lokalnätsanslutna anläggningar och därmed nätelement i lokalnäten klassas som relevanta kan det bli 
ett vidare uppdrag med större omfattning.   

Stödtjänster 
Nätkoden anger krav rörande erforderliga systemtjänster och SvK ska bedöma och publicera hur 
dessa krav uppfylls. De omfattar regler för åtminstone stödtjänster knutna till elnätets funktion som 
aktiv och reaktiv effekt. I artikel 109 om stödtjänster för reaktiv effekt står det, 

”For each operational planning timeframe, each TSO shall assess against their forecasts whether its available reactive 
power ancillary services are sufficient to maintain the operational security of the transmission system.  

In order to increase the efficiency of its transmissions system elements operation, each TSO shall monitor: 

… (c) the available reactive power capacities of DSOs”   

Detta kan tolkas som, ur Ellevios perspektiv att Svenska kraftnät ska övervaka de reaktiva resurser 
som finns tillgängliga hos Ellevio. Om det i sin tur ska göras i realtid ”each operational planning 
timeframe” måste detta hanteras på lämpligt sätt. Det som krävs är ett SCADA-system vilket 
Ellevio har. Mätvärden för reaktiv effekt finns på de flesta ställen, så det som krävs är att skapa 
dataöverföringen och hantera och skicka datamängden vidare till SvK om så krävs.  

8.3.3 Riktlinje SO - Avdelning Frekvenskontroll och reserver 
 
Bakgrund 
Frekvensen bestäms av differensen mellan aktuell produktion och förbrukning. Stamnätets 
momentana överföringskapacitet bestäms till stor del av hur produktionen i nätet körs vid aktuellt 
tillfälle. För att ha en god balanshållning/frekvensreglering säkras produktionskapacitet i form av 
reserver. Med allt mer förnybar kraft ökar osäkerheten i underlaget till beräkningar av aktuell 
överföringsförmåga. Detta beror på avsaknaden av mätvärden och osäkerheten hanteras med hjälp 
av kapacitetsmarginaler. Realtidsmätvärden ger information om nuläget och reducerar osäkerheten.  
 
Innehåll nätkod 
LFC & R kommer att bidra till att säkerställa en konsekvent och samordnad drift av 
överföringsnätet så att en tillfredsställande nivå på frekvenskvaliteten uppnås. Detta kommer att ske 
genom att fokusera på kriterier för frekvenskvaliteten, struktur för frekvenskontrollen, reserver för 
att hålla frekvensen inom beslutade ramar, reserver för att återställa frekvensen, ersättningsreserver, 
utbyte av reserver och synkron tidsstyrning. Dessa bestämmelser för frekvensregleringen kommer 
också att bidra till att säkerställa ett effektivt utnyttjande av infrastruktur och resurser. 

Nätkoden syftar till att harmonisera principer, tydliggöra systemoperatörernas roll, ansvar och 
metoder samt säkerställa att data utbyts på adekvat sätt. Nätkoden ställer i huvudsak upp 
minimikrav och principer för frekvenskontroll och frekvenskvalitet i syfte att tillgodose en enhetlig 
och koordinerad process för framför allt synkronområdet. SvK skrev i ett yttrande att de anser att 
nätkoden i stort överensstämmer med de regelverk och överenskommelser som idag gäller inom det 
sammankopplade nordiska kraftsystemet. Den fråga som framför allt har diskuterats inom SvK 
gäller nätkodens bestämmelser om frekvensavvikelser. ”Maximum Instantaneous Frequency 
Deviation” har satts till 1000 mHz för det nordiska synkronområdet. Givet det nordiska områdets 
normalfrekvens om 50 Hz innebär detta alltså att koden accepterar en frekvensavvikelse till som 
lägst 49,0 Hz. Detta är ett avtal som inte överensstämmer med dagens avtal mellan de nordiska 
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systemoperatörerna. Befintliga skyddssystem i Sverige har en maximal frekvensavvikelse till värde 
49.5 Hz. Idag nås detta mål inte fullt ut vilket beror på att vattenkraftens dynamik är långsammare 
än kol och gasturbiner. Detta problem kommer bara öka i framtiden med mer volatil vindkraft, som 
inte bidrar med svängmassa, som ska introduceras i systemet. Det har diskuterats att höja kodens 
värde för momentan frekvensavvikelse från 49,0 Hz till 49,5 Hz, för att bibehålla samma gräns som 
idag. För att göra det skulle krävas omfattande investeringar i syntetisk svängmassa eller 
marknadsmanipulationer (importbegränsningar, effektinmatnings-begränsningar m.m.) med okänt 
stora kostnader som följd.  

Samarbete med DSO:er (i Sverige region- och lokalnät) 
Artikel 182 i riktlinjen SO reglerar tillgängligheten av frekvensreserv ansluten till distributionsnät 
samt anger bestämmelser för samarbetet mellan TSO och DSO i dessa frågor. Vidare anges hur 
förkvalificering går till och vilka krav som ställs och att man ska komma överens om metod för 
informationsutbyte. SvK och Ellevio ska samarbeta för att underlätta och möjliggöra leveransen av 
aktiv effektreserv av enheter belägna i distributionsnäten.  

Artiklarna 155, 159 och 162 innehåller regler om bestämmelser för den frekvensstyrda reserven –
FCR, frekvensåterställningsreserven – FRR, och resurserna för återställning av frekvensreserven – 
RR. FCR syftar till att bromsa frekvensfallet efter en incident, FRR syftar till att återställa 
systemfrekvensen till 50 Hz och återställer den frekvensstyrda reserven och RR syftar till att ersätta 
de redan ianspråktagna resurserna (fylla på).  

Regler och bestämmelser i ovan nämnda artiklar lägger grunden för att SvK ska utveckla s.k. 
förkvalificerings-process (eng. prequalification process). Vidare beskriver artiklarna hur 
förkvalificering går till och vilka tekniska minimikrav som ska ställas för FCR, FRR och RR. Om 
dessa reserver är belägna i distributionsnäten anger artikel 182 att Svenska kraftnät ska komma 
överens med Ellevio vilket informationsutbyte som krävs vid processen av förkvalificering. Den 
information som minst ska tillhandahållas är, 

− Spänningsnivåer vid anslutningspunkt för reservenheten/gruppen; 

− Vilken sort av aktiv effektreserv det är; 

− Den maximala reservkapaciteten som kan ges för en enhet eller grupp vid varje 
anslutningspunkt; och 

− Den maximala derivatan av aktiv effekt för reservenheten/gruppen.  

Tillståndsprocessen ska hålla sig till överenskommen tidsplan och regler gällande 
informationsutbyte mellan SvK, Ellevio och den potentiella reserven. Processen ska maximalt pågå 
under tre månader från inlämnandet av en fullständig formell ansökan av reservenhetens ägare. 
Under processen för en reserv ansluten till Ellevios elnät har Ellevio rätt att, i samarbete med SvK, 
bestämma gränser eller exkludera leveransen av aktiv effektreserv som finns belägna i deras elnät, 
baserat på tekniska orsaker som geografisk fördelning av reserven. Ellevio har rätt att, i samarbete 
med SvK, bestämma tillfälliga begränsningar av leverans av aktiv effektreserv belägna i deras elnät 
innan aktivering av reserverna. SvK ska komma överens med Ellevio om lämpligt förfarande. 

Att Ellevio ska delta i tillståndsprocesser för frekvensreserver är helt nytt. Enligt Bäck11 på SvK har 
än så länge ingen aktör anslutit sig till nätet för att enbart leverera reserver till SvK. Idag är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Bäck, C. Sakkunnig hos SvK. Mailkontakt den 4 maj 2016.	  	  
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kvalificeringsprocessen en fråga mellan leverantör, som till mycket stor utsträckning är en 
vattenkraftsproducent, och SvK. Inga krav ställs på nätägare. Enligt SvKs föreskrifter skall 
produktionsaggregat som är större än 25 MW ha en turbinregulator som skall kunna leverera 
automatisk frekvensreglering. Aktören/leverantören/producenten, förkvalificerar aggregaten 
utifrån SvKs krav enligt Bäck, sakkunnig på SvK. 

Enligt Bäck har inte SvK diskuterat än hur framtida arbete mellan DSO och TSO ska se ut. Vidare 
informerade Bäck om att det annars är det så att Balansansvariga företag (BA), ex Fortum, 
Vattenfall osv levererar alla typer av reserver SvK behöver. De automatiska reserverna som man har 
idag kommer enbart från vattenkraft, de manuella är till störst del också vattenkraft men en del 
förbrukning samt gasturbiner finns också. Det finns i koderna en idé om att man skall kunna 
erbjuda dessa reserver via en s.k. service provider (RP). Tanken med detta är att en aktör skall 
kunna aggregera reserver från flera olika BA och erbjuda dessa till SvK. En RP kan vara ett helt 
fristående företag, eller en BA som samarbetar med andra BA eller till och med en nätägare (DSO) 
skulle kunna vara en RP. En mycket viktig fråga för att detta samarbete skall kunna bli verklighet är 
hur avräkningen skall hanteras. 

8.3.4 Kostnader för riktlinjen SO 
Hur konsekvenserna blir för Ellevio är oklart men det som är säkert är att informationsbehandling 
blir en av de huvudutmaningar som uppkommer då lagarna träder i kraft. ACER befarar att 
informationsutbytet från DSO till TSO är omfattande och riskerar att bli betungande för DSO, 
medan informationsutbytet i andra riktningen riskerar att vara i underkant.   

Energimarknadsinspektionen menar att de krav som anges i kommissionsriktlinjen motsvarar till 
viss del sådana krav som redan är praxis eller reglerade avtal. Ei bedömer dock att det är sannolikt 
att kraven kommer att medföra att merparten av alla nätägare behöver göra investeringar och 
förändringar för anpassning till de nya kraven. Kostnaden för omställningen består av kostnader för 
investeringar i kommunikationsutrustning och IT samt administrativa kostnader förknippade med 
att ta fram rutiner och resurser för dataöverföring.  

Ei menar att det i nuläget inte är möjligt att göra någon generell kostnadsuppskattning. Under 
samrådet, mellan marknadens aktörer den 12 januari 2016, nämndes det att ett mellanstort nätbolag 
kan investeringskostnaden uppskattas till en miljon och till det tillkommer en heltidstjänst för 
administration och genomförande. Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader i nätverksamhet och 
om investeringar aktualiseras får dessa bedömas i samband med att intäktsramen beslutas. 

Hur kostnadsriktig den siffran är för Ellevio är svårt att säga. Ellevio är den näst största DSO:n i 
Sverige, vilket gör att de har mycket mer ledningar och geografiska områden att hantera än ett 
mindre nätbolag. Å andra sidan är de stora och etablerade vilket kan ha bidragit till att de redan har 
investerat i utrustning som ingår i samma kostnadsuppskattning.   

Kostnader för Ellevio som uppkommer av riktlinjen SO ska bedömas av den nationella 
tillsynsmyndigheten. Principen är den att nedlagda kostnader som bedöms vara effektiva, skäliga 
och proportionella ska bedömas som rimliga och berättiga till ersättning. Ei:s bedömning är att 
denna prövning främst kommer att aktualiseras inom ramen för bedömningen av vad som är en 
skälig intäktsram enligt 5 kapitel ellagen. 

I början på maj 2016 beslutades Kommissionens förordning ”Guideline for System Operation (SO 
GL)” av alla medlemsstater. Förordningen förväntas att träda i kraft omkring årsskiftet 2016/2017 
efter en vetoperiod (rådet och parlamentet). I enlighet med av medlemsstaterna beslutad version ska 
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en rad gemensamma metoder tas fram inom Europa vilka till viss del kommer att påverka vad som 
minst ska samlas in för information från SvK. SvK arbetar just nu för att ta reda på verkets behov 
av ytterligare information för att kunna påverka metoderna men också för att kunna kommunicera 
med alla aktörer berättade Tengqvist.  

8.3.5 Nätkod Emergency and Restoration ER 
Analys av nätkoden Emergency and Restoration är baserad ”ENTSO-E Final Network Code on Emergency and 
Restoration, 25 mars 2015”.   

Om en incident i elnätet skulle inträffa, är syftet med nätkoden ER att undvika att den sprider sig 
till en omfattande eller total störning i hela Europas elsystem. Om spridning ändå skulle inträffa, 
ska kraven i nätkoden säkerställa en snabb och effektiv återuppbyggnad av elsystemet. 

Koden harmoniserar de krav och principer som ska råda för drifttillstånden nöddrift (Emergency), 
nätsammanbrott (Black Out) och återuppbyggnad (Restoration) och tydliggör aktörers roller, ansvar 
och metoder. Syftet är därmed att åstadkomma, upprätthålla och återställa en tillfredställande 
driftsäkerhet i transmissionsnätet. Nätkoden avser på så vis att bidra till en effektiv europeisk, inre 
marknad för elektricitet där förnybara resurser är integrerade.  

Nätkodens bestämmelser berör samtliga medlemsstaters TSO:er och DSO:er, samt de nätanvändare 
som av SvK bedöms vara betydande, exempelvis ägare av produktionsanläggningar anslutna till 
stamnätet.   

Svenska kraftnäts uppfattning är att nätkoden i stort överensstämmer med de regelverk och 
överenskommelser som gäller idag. SvK är idag systemansvarig myndighet och dess befogenheter 
vid en kritisk driftsituation regleras idag av ellagen. Allmänna krav på hur aktörer anslutna till 
stamnätet ska agera vid problematiska driftsituationer, d.v.s. följa SvK:s anvisningar, framgår 
därefter av SvK:s nyttjandeavtal och balansansvarsavtal med berörda aktörer. Med nätkoden ER får 
SvK större befogenheter att ställa krav på åtgärder vid kritiska situationer från aktörer anslutna till 
stamnätet jämfört med idag. Nya krav innebär att befintliga avtal och anvisningar behöver ses över, 
planer upprättas samt att de nya kraven kan kräva anpassning av viss utrustning. (Odenberg, 
Svensson, 2015) 

Enligt Energimarknadsinspektionen medför de tvingande kraven i nätkoden att ansvaret mellan 
SvK och andra aktörer som DSO tydliggörs. Kraven som anges i nätkoden motsvarar till viss del 
sådana krav som redan är praxis eller reglerade i avtal, vilket bör minska omställningen av gällande 
rutiner och praxis. (Ei, 2015)  

Allmänt medför nätkoden utökad administration, både engångskaraktär och löpande, för SvK 
liksom för berörda nätföretag och elanvändare. Storleken på de administrativa kostnaderna kommer 
främst att vara förknippade med att ta fram och underhålla planer samt genomföra tester. (Ei, 2015) 

Plan för skydd mot nätsammansbrott – kapitel 2 
Kapitel 2 är indelat i två avsnitt och består av artiklarna 9 till 20. Det första avsnittet beskriver 
allmänna principer och fastställer roller och minimikrav för tekniska och organisatoriska åtgärder 
vid utformning. Ur Ellevios perspektiv kommer de vara med i processen och konsultera SvK när de 
skapar en plan för skydd mot nätsammanbrott. SvK ska ta hänsyn till egenskaper hos underliggande 
distributionsnät när de planerar skydden.  
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Utformning (artikel 9) 
Artikel 9 (7) säger ”In the design of its System Defense Plan, each TSO shall…b) identify DSOs that have to 
implement measures on their installations and list the measures to be implemented by these DSOs…” Detta 
innebär att i utformandet av SvKs skyddsplan ska de identifiera DSOer som måste implementera 
mätare på sina installationer och lista de mätningar som ska implementeras av dessa DSOer.  

Genomförande (artikel 10) 
Vid implementering av skyddsplan ska SvK meddela transmissionsanslutna DSOer (Ellevio) om de 
mätningar som krävs samt inom vilket deadline det ska vara implementerat. Dessutom ska Ellevio 
informeras om installationer för SGU, ”Defense Service Providers” som är anslutna till Ellevios nät 
samt installeringar av angränsande DSOer. Definitionen för Defense service provider enligt nätkoden är: 
“… means a legal entity with a legal or contractual obligation to provide a service contributing to one or several 
measures of the system defense plan” 

Aktivering (artikel 11) 
Vid aktivering av skyddsplanen ska SvK göra det i koordination med berörda aktörer. Varje DSO 
ska enligt 9 (7), utan dröjsmål, följa instruktioner från SvK enligt proceduren för skyddsplanen.  
Det andra avsnittet, för Plan för skydd mot nätsammanbrott, består av artiklarna 13 till 20 och 
anger vad planen som ska innehålla.  

Hantering av frekvensavvikelse (artikel 13) 
Den del i skyddsplanen som ska hantera frekvensavvikelse behöver innehålla åtgärder när den 
maximala och minimala frekvensavvikelsen överskridits. Enligt avdelningen LFC &R i riklinjen SO, 
kapitel ”Frequency Quality” är ”Maximum Steady state Frequency Deviation” i synkronområdet Norden 
±1000	  𝑚𝐻𝑧. Vid frekvensavvikelser utanför denna gräns ska SvK ha rätt att frånkoppla betydande 
elnätsanvändare och ”Defense service providers” direkt eller indirekt via DSO. De ska fortsätta att vara 
frånkopplade tills vidare instruktioner utfärdats. Ellevio ska, om de ingår under kraven angivna i 9 
(7), manuellt frånkoppla ansluten energilagring (last) innan aktivering av nedan angiven kontrollplan 
för automatisk under- och överfrekvensstyrning. 
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Kontrollplan för automatisk under- och överfrekvensstyrning (artikel 14 och 15) 
SvK ska utforma en kontrollplan för underfrekvensfrånkoppling för att minska belastningen enligt 
tabell 6.  

Tabell 6 – Automatic Low frequency demand disconnection scheme characteristics. 

Demand disconnection 
starting mandatory 
level  

Demand 
disconnection final 
mandatory level 

Implementation 
range 

Min. number 
of steps to 
reach final 
mandatory 
level 

Max. demand 
disconnection 
for each step 

48.7-
48.8 Hz 

Demand to 
be dis-
connected: 

5 % of the 
total load at 
national 
level 

48 
Hz 

Cumulative 
Demand to 
be dis-
connected: 
30 % of the 
total load at 
national 
level 

±10 % of the total 
load at national 
level. For a given 
frequency 

2 number of 
steps 

15 % of the total 
load at national 
level, for a given 
step 

 

Varje TSO och/eller DSO ska lokalisera dess nödvändiga reläer för bortkoppling vid 
underfrekvens, där last-beteende och dess elproduktion ska tas i beaktande. Vidare ska TSO eller 
DSO vid utformandet för implementeringen av skyddsplanen, undvika att avsiktligt ställa in en 
tidsfördröjning utöver driftstiden för reläerna och brytarna. TSO/DSO ska också minimera 
frånkopplingen av produktionsmoduler och speciellt de som producerar tröghet. Slutligen ska 
TSO/DSO begränsa risken för att skyddsplanen leder till effekt- och spänningsavvikelser utanför 
gränser för driftsäkerhet. Där en DSO inte kan uppfylla kraven ska de meddela TSO och föreslå 
vilka krav som ska råda.    

Spänningsavvikelse och automatiskt system mot spänningskollaps (artikel 16 och 17)  
Artikel 16 (2) säger ”Each TSO shall be entitled to define a Reactive Power or Voltage range and instruct the 
DSOs and Significant Grid Users identified for this measure pursuant to article 9 (7) to maintain it…” Kravet 
ger SvK rätt att definiera ett reaktiv effekt- eller spänningsintervall och instruera åtgärder för DSO 
(Ellevio) i enlighet med artikel 9 (7) för att upprätthålla dessa. Vidare anger artikel 18 vilka åtgärder 
som måste vidtas och vem som ska utföra åtgärden för att hantera effektflödet vid kritiska 
situationer. Systemoperatören har rätt att begära aktiv effekt av SGU i vissa situationer, direkt eller 
indirekt via DSO enligt artikel 18. Även frånkoppling av SGU direkt eller indirekt via DSO.   

I artikel 20 finns bestämmelser om manuellt förfarande vid förbrukningsfrånkoppling. Av 
bestämmelsen framgår systemansvariges rätt att med stöd av bestämmelsen manuellt frånkoppla 
förbrukningsanläggningar, för att hindra spänningsfall, överlast eller problematiska 
frekvensavvikelser direkt eller indirekt via DSO. SvK ska informera DSO (Ellevio) om specifik 
uttagsmängd i deras distributionsnät som ska frånkopplas där Ellevio ska frånkoppla utan dröjsmål.   

Plan för återuppbyggnad 
Kapitel 3 innehåller artiklarna 21 till 32 och innehåller bestämmelser om plan för rekonstruktion i 
de driftlägen där nätet behöver spänningssättas och återsynkroniseras efter att nätet har varit 
spänningslöst. SvK ska ta fram en plan för återuppbyggnad av systemet i Sverige.  
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Avsnitt 1 i kapitel 3 beskriver allmänna krav på hur planen för återuppbyggnad ska utformas och 
artikel 22 hur planen för återuppbyggnad ska genomföras och hur planen ska upprätthållas. Ellevio, 
som är en transmissionsansluten DSO, ska underrättas av SvK om deadlines för implementering 
och vilka åtgärder planen för återuppbyggnad kommer innehålla. Vidare ska Ellevio meddela 
betydande elnätsanvändare och ”Restoration Service Providers” som är anslutna till 
transmissionssystemet om denna information och vad som krävs av dem. Krav på åtgärder av 
installationer för Ellevios elnät ska implementeras och meddelas tillbaka till SvK. Artikel 23 anger 
regler för när TSO ska agera enligt planen för återuppbyggnad, t.ex. i driftläget för nätsammanbrott 
eller när driftläget nöddrift uppstått trots att aktörerna agerat enligt planen för att skydda mot 
nätsammansbrott. Ellevio ska följa instruktioner för återuppbyggnad angivna av SvK. Avsnitt 2 
anger krav för hur systemet ska återfå elektricitet. Artikel 25 (4) säger att ”During Re-energisation, the 
TSO shall, after consultation with DSOs, define and notify the amount of Demand to be reconnected on distribution 
Networks. Each DSO shall reconnect the notified amount of Demand, while respecting the Block Loading and 
taking into account the automatic re-connection of load and generation in its Network.” Avsnitt 3 anger vilken/a 
metoder som ska användas för frekvenshantering. Det ska finnas en metod angiven i planen för att 
återställa frekvensen till det nominella värdet efter en störning. Avsnitt 4 anger bestämmelser för 
metoden för återsynkronisering.  

EON, DSO i Sverige, önskar att rollfördelningen mellan TSO och DSO anges tydligare i 
återuppbyggnadsplanen avseende möjligheterna för aktörerna att vidta dödnätsstart och ö-nätsstart. 
Ett exempel på dödnätsstart är om elnätet skulle ligga helt nere, så kan man ha en gasturbin som 
kan användas för att starta upp ett oljeeldat kraftverk. EON anser att SvK kan behöva förtydliga 
kraven/förväntningarna på DSO i nationella föreskrifter. Även frågan om kompensation för 
distributionsföretagen som bidrar med manuella reserver i en ö-driftsituation lyfts fram.  

Informationsutbyte och kommunikation samt verktyg för detta 
Bestämmelserna om informationsutbytet anger dels vilka uppgifter som TSO har rätt att samla in 
från nätanvändare och nätägare i kritiska driftlägen samt vilken information TSO:n ska ge de olika 
aktörerna för att garantera att koordinering kan ske mellan aktörerna. Det handlar till exempel om 
anledningen till avbrottet, status i systemets olika delar och planer för återuppbyggnad. Det ställs 
krav på redundans, dvs. mer än en kommunikationskanal, i kommunikationssystemen och 
reservkraft ska finnas för att driva kommunikationsutrustningen. Det finns även krav på att ha 
minst två kontrollrum och planer för hur man gör för att övergå till det kontrollrum som finns i 
reserv. (Ei, 2015) 

Det är viktigt att information kommer ut snabbt till berörda aktörer och att information lämnas till 
alla berörda vid samma tidpunkt. Detta ansågs regleras av andra regelverk då syftet med nätkoden i 
första hand är att skydda och återuppbygga systemet. Det framkom på samrådet den 21 april 2015 
att det skulle vara önskvärt att utveckla hur nätägare för lägre spänningsnivåer ska agera vid 
återuppbyggnad.  

Ur Ellevios perspektiv anger artikel 38 att ”..each TSO shall be entitled to gather the following information 
when in Emergency, Blackout or Restoration States…a) from DSOs identified as 9(7), necessary information about 
at least: existing part of their Network in Island Operation, ability to synchronize parts of their Network in Island 
Operation; and capability to start Island Operation”  

Vidare beskriver artikel 38 också vilken information Ellevio ska tillhandahållas från SvK vid, 
Emergency, Blackout and Restoration states: ”…to transmission connected DSOs…information about the system 
state o fits transmission system, limits of active and reactive power, block loading, tap and circuit breaker position at 
the connection points, information on the current and planned status of Power Generating Modules connected to the 
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DSO, if not available to the DSO directly and all necessary information leading to further coordination with 
distribution connected parties.”  

För de delar av Ellevios nät som ingår under krav i 9 (7) ska de även tillhandahålla information om 
”ability and plans to re-energise couplings and scheduled measures which require their participation”. 

Artikel 39 beskriver kommunikationssystem och att ”Each DSO according to 9 (7), shall have at least one 
redundant voice communication system to exchange the necessary information for Restoration Plan. At least one of 
these voice communication systems shall have backup power supply for at least 24 hours and shall be prioritized.” 

Vidare anger artikel 40 att ”Each DSO according to 9 (7) shall make available critical tools and 
facilities used in Article 8(15) [NC OS] Restoration Plan for at least 24 hours in case of loss of 
primary power supply.” 

Artikel 8 (15) i gamla utgåvan av nätkoden OS från 24 september 2013, står det att ”Each TSO shall 
design its systems in order to ensure the availability, reliability and redundancy of the following critical tools and 
facilities, which are required for system operation:  

1. Facilities for monitoring the System State of the Transmission System, including State Estimation 
applications; 

2. Means for controlling switching; 
3. Means of communication with control centers of other TSOs; 
4. Tools for Operational Security Analysis.”  

 
Efterlevnad och översyn 
Kapitlet är indelat i två avsnitt. Det första avsnittet handlar om verifiering av TSO:ns, DSO:ernas 
och betydande elnätsanvändares förmåga att uppfylla de krav och villkor som ställs i koden. TSO:n 
ska ta fram och fastställa en testplan med de berörda och i planen ange de resurser och den 
utrustning som ska användas för att skydda mot nätsammanbrott och vid återuppbyggnad. Det 
andra avsnittet handlar om prövning av överensstämmelsen i och översyn av systemets skydds- och 
återuppbyggnadsplaner. Det är efterlevnaden av de två planerna, test och periodisk översyn som 
ska prövas.  

Artikel 48 anger att ”Each TSO shall monitor the proper implementation of the Low Frequency Demand 
Disconnection on the basis of the yearly written notification on Low Frequency Demand Disconnection provided by 
the DSO pursuant to article 20(1) [NC DC]…” 

20 (1) [NC DC] – ”Transmission-connected demand facility owners and transmission-connected distribution system 
operators shall ensure that their connection to the network does not result in a determined level of distortion of 
fluctuation of the supply voltage on the network, at the connection point. The level of distortion shall not exceed that 
allocated to them by the relevant TSO. TSOs shall coordinate their power quality requirements with the requirements 
of adjacent TSOs.” 

Artikel 49 säger att ”Each TSO shall test measures o fits Restoration Plan based on computer simulation 
identified as 9 (7), using data from DSO at least every five years.”  

Genomförande 
Kapitlet beskriver hur informationsutbyte mellan de berörda aktörerna ska hanteras och inom vilka 
tidsramar detta ska ske. DSO ska om begärt tillhandahålla ACER och/eller ENTSO-E information 
för övervakning utom där information redan finns hos Ei, ACER eller ENTSO-E.  
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Slutbestämmelser 
Nätkoden träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning med vissa undantag. Artikel 9 och 21 ska appliceras på dagen då koden 
träder i kraft. Artikel 10, 15(2) och 22 ska tillämpas 1 år efter koden trätt i kraft. Artikel 14, 39 och 
40 (1), (2) och (5) ska tillämpas 5 år efter att koden trätt i kraft. De andra artiklarna ska tillämpas 
efter 2 år. Nedan anges de rubriker som behandlar respektive artikel: 

Artikel 9 – Design of the System Defense Plan 
Artikel 21 – Design of the Restoration Plan 
Artikel 10 – Implementation of the System Defence Plan 
Artikel 15 (2) – Definition of parameters of TSOs automatic over-Frequency control scheme 
Artikel 22 – Implementation of the Restoration Plan 
Artikel 14 – Automatic under-Frequency control scheme 
Artikel 39 – Communication systems 
Artikel 40 (1)(2)(5) – Tools and Facilities 
 
Ur ett systemperspektiv där fler produktionsenheter ansluts till region- och lokalnät, blir en god 
samordning mellan TSO och DSO och tydliga ansvar för deras respektive nät, en nödvändig 
förutsättning för elsystemets säkerhet. Detta innebär ett aktivt deltagande av DSO inom de stora 
åtgärdsområdena som utformning, genomförande och efterlevnad både av plan för skydd mot 
nätsammanbrott och plan för återuppbyggnad.  

	    



49 
	  

9. Tyskland 

9.1 Bakgrund 
Tyskland är det land i Europa som kommit längst med utbyggnaden och integreringen av förnybar 
elproduktion. Tysklands energipolitik framhålls ibland som förebild i den svenska debatten; 
Tyskland håller på att avveckla kärnkraften och subventionerar förnybart.  

Sverige är nu inne på samma spår att avveckla kärnkraft. En intressant iakttagelse från Tyskland är 
att de blivit mer beroende av kolkraft, där stenkol och brunkol stod år 2014 tillsammans för 43 % 
av elproduktionen. Långsiktigt är investeringen mot förnybar elkraft en bra väg att gå, men att 
ersätta kärnkraft mot kolkraft har lett till ökade koldioxidutsläpp. De övergripande klimatmål som 
världen har fattat beslut om, handlar främst om att sänka koldioxidutsläppen för att inte höja 
medeltemperaturen mer än 2 grader på jorden från år 1900 till år 2100, det så kallade 2-
gradersmålet. Målet blir svårt att nå om kolen blir en betydande del av ett lands elproduktion.  

För att Tyskland skulle kunna introducera förnybar teknik har ett omfattande och komplext 
subventionssystem införts, som innefattar inmatningstariffer (eng. feed-in). Inmatningstariffer för el 
innehåller ett fast långsiktigt elpris som ligger högre än marknadspriset. Syftet var att garantera 
elproducenterna intäkter utifrån produktionskostnaden från vind- eller solkraft, där staten betalar 
ett garanterat pris i 20 år. Kostnaderna för subventionerna för den förnybara elproduktionen 
uppgick 2013 till 200 miljarder kronor. Det är konsumenterna som fått betala kostnaderna med ett 
högt elpris och kritiken växer i Tyskland.  

9.2 Tysklands elsystem 
Utifrån ett geografiskt perspektiv har Tyskland ett centralt läge och dess elnät utgör navet av hela 
det nät som EU:s inre elmarknad baserar sig på, vilket medfört att landet blivit ett viktigt transitland 
för den gränsöverskridande europeiska elhandeln. Elmarknaden i Tyskland är Europas största med 
en årlig konsumtion runt 530 TWh och en produktionskapacitet på 184 GW. Den totala längden på 
stamnätet är runt 35 000 kilometer med en maximal spänning på 220 kV och 380 kV.     

Eftersom Tysklands elnät är så pass stort finns idag 4 stora nätbolag (TSO) som delar på 
systemansvaret och regleras i den tyska energilagen ”Energiewirtschaftsgesetz”. De fyra TSO:erna 
är Amprion, EnBW Transportnetze, TenneT TSO och 50Hertz Transmission.    

De största utmaningarna i Tyskland de kommande åren handlar om, liksom Sverige, förnyelse av 
gamla elnät och utbyggnad av nya. I Tyskland ansluts solkraften i de södra delarna, medan 
vindkraften i huvudsak ansluts i norra Tyskland. Detta ställer stora krav på att överföringsnätet och 
kostnader för investering i stamnätet uppskattas mellan 180 till 270 miljarder kronor de kommande 
tio åren. Vidare krävs även omfattande investeringar i distributionsnäten där investeringsbehovet 
uppskattas till mellan 250 och 380 miljarder kronor över samma tidsperiod. Ett regelverk på politisk 
väg håller på att implementeras, som kommer innebära att kostnaderna återigen ska betalas av 
kunderna. 

Förutom stora investeringar i nät handlar det också om investeringar i synkronkompensatorer och 
fasvridande transformatorer. Synkronkompensatorer används för att styra den reaktiva effekten och 
därmed även spänningen på elnäten. En synkronkompensator är en synkronmaskin som är 
inkopplad på elnätet och går i tomgång, alltså utan någon last på rotorn. Den reaktiva effekt som 
maskinen orsakar styrs genom att variera magnetiseringsströmmen. Fasvridande transformatorer 
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kontrollerar kvantiteten och riktningen på elen mellan kraftnäten, vilket betyder att näten kan hållas 
stabila. (ABB, 2005) Därtill utvecklas i Tyskland olika kapacitetsmekanismer i syfte att säkerställa 
den konventionella produktionens fortsatta drift. (SvK, 2015) Kapacitetsmekanismer har 
uppkommit i en diskussion som handlar om hur man ska klara av pristopparna och risken för 
kapacitetsbrist med vind- och solkraftens väderberoende variationer. (Bergman, 2016) 

Tyskland inser också att med en växande andel väderberoende elproduktion krävs att det finns 
konventionella kraftverk som reservkapacitet för att upprätthålla försörjningstrygghet. Regeringen 
bedömer att det på medellång frist kommer krävas en kapacitetsmarknad som är en ny form av 
subvention till främst fossilkraftverk för att hålla dem tillgängliga.  

Vidare kommer införseln av den kommande regleringen av nättarifferna skapa reglering av priserna 
på el i Tyskland. Det har tidigare saknats någon egentlig reglering, utan i stället har elpriserna 
bestämts genom branschöverenskommelser. För större kunder, t.ex. industriföretag, har det funnits 
vissa möjligheter att påverka priset. Nätföretagen har haft skyldighet att på begäran överföra el på 
sina ledningar och ledningsnät utan att diskriminera några kunder. Tvister fick lösas av domstol. 
(Energimarknadsinspektionen, 2007)   

9.3 Lokala energilager 
I flera länder och områden med stor andel elproduktion med lokala solpaneler har man 
uppmärksammat den roll lokala elektriska lager kan komma att spela tillsammans med dessa. 
Kombinationen av lokal elproduktion och lokal lagring löser många av problemen med 
variabiliteten i elproduktionen. Det man främst siktar in sig på är att en större andel av den el som 
produceras lokalt även ska förbrukas lokalt. Med ett dygnslager kan andelen lokalproducerad el ökas 
väsentligt. För att stimulera till installation av lokala energilager har man i Tyskland infört ett 
stödsystem för lokala energilager där man får 30 % subvention upp till nivån 3000 €. Syftet med det 
tyska stödet till energilager förefaller vara att öka självkonsumtionen. Genom att Tyskland har 
mycket generösa inmatningstariffer kan staten ”tjäna igen” en del av stödet via minskade kostnader 
för tarifferna. Den ökade självkonsumtionen som batterilagret möjliggör, leder till minskad 
utmatning av el till elnätet, med färre producerade kWh som kan tillgodoräkna sig feed-in-tariffen 
som följd. Ett förtydligande kring inmatningstariffen är alltså de får betalt per producerad KWh 
även då produktion inte behövs. Beräkningar visar att med ett måttligt stort batterilager kan 
självkonsumtionen öka från cirka 30 % av energianvändningen till runt 60 % av 
energianvändningen.  

Även för den enskilde konsumenten är det mer lönsamt att konsumera den lokalproducerade elen 
lokalt då man slipper betala nätavgift och skatter. För tyska förhållanden är det med dagens 
stödsystem och dagens kostnader för batterisystem lönsamt att installera batterisystem tillsammans 
med solpaneler. Stödsystemet i Tyskland infördes 2013 och har gett en omedelbar effekt på 
försäljningen av batterisystem. Under 2013 såldes batterisystem med en total lagringskapacitet på 
knappt 50 000 kWh, fördelat på ca 6 000 system. (Hansson, Johansson, Normark, 2014) 
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9.4 Nätkoder ur tyskt perspektiv 
Syftet med fallstudien över Tyskland var att försöka hämta inspiration utifrån tysk erfarenhet med 
hantering av stor andel förnyelsebara kraftkällor. Det tyska elsystemet och exempel på tekniska 
åtgärder beskrev i 8.1-8.3. Hur Tyskland mer specifikt arbetat med nätkoderna utreddes och 
beskrivs nedan.  

Mailkontakt med Amprion, en av de fyra TSOerna i Tyskland, bekräftade att Tyskland testar och 
undersöker hur alla nätkoder kommer påverka deras elsystem innan implementering. De har även 
väldigt hög prioritet hos företaget nu. (Stermann, 2016)  

Efter utredning kunde slutsatsen dras att vid framtagande av de kommande nätkoderna har stor 
inspiration hämtats från tysk lagstiftning. De är ett föregångsland med stor andel förnybara 
energikällor i deras produktionsmix. Intresse från EU:s håll har funnits när man tagit fram riktlinjer 
för nätkoderna, kring hur Tyskland löst utmaningar och problem med mycket sol- och vindkraft. 
Exempel på en nära koppling mellan krav i befintlig tysk lagstiftning och nya krav i nätkoderna görs 
nedan för att stärka denna slutsats.    

9.4.1 Uttagskoden 
I uttagskoden har man öppnat för beslut om krav både på inmatning och uttag av reaktiv effekt. 
Det skulle leda till kostnader för passande utrustning vid Ellevios anslutningspunkter upp mot 
stamnätet för att upprätthålla eventuella krav på reaktivt effektflöde. Ellevio kan också välja att 
ställa krav vidare nedåt i leden till producent och uttagskund.  

En intressant jämförelse mot Tyskland är att där har man löst lokal kontroll av spänning och reaktiv 
effekt genom krav på vindkraftparker. Det är redan implementerat i tysk lagstiftning att 
vindkraftverk ska kontrollera sin reaktiva effekt och bidra till reaktiv effekthantering. (Eurelectric, 
2012)     

9.4.2 Driftsäkerhet 
Inom området för driftsäkerhet beskrivs nuvarande praxis i Tyskland nedan. 

Syftet med data- och informationsutbyte är att aktörer såsom ägare, DSO och TSO ges nödvändig 
information för att försäkra en säker och pålitlig drift, underhåll och expansion av 
transmissionssystemet. I lagstiftningen av den implementerade ”Cascading Structure” i Tyskland, är 
följande förhållande för praktisk implementering av datautbyte gjort: 

a) Leveransen av data (strukturell-, schema- , prognos- och realtids-data) från 
produktionsanläggningar, utförs generellt från ägaren av anläggningen till elnätsägaren. Om 
ägaren är DSO, sker data-flödet via ett ”cascading flow” tills det når TSOn. Därför blir 
överföringen av information till TSOn företrädesvis från den DSO som är direkt 
nedströms.  

b) Ägare till produktionsanläggningar är generellt källan för strukturell och schemalagd data 
för anläggningen. Dock samlar också berörd DSO in driftsinformation i form av ”metered- 
and counter values” (uppmätta och räknarvärden??) vid anslutningspunkten och fastställer 
villkoren för nätdrift. DSO:n är källan till information och för den vidare uppåt till TSO.  

c) Principen i a) och b) gäller även för uttagskunder 
d) Schemalagd och real-tidsdata såväl som counter values av produktionsanläggningar och 

uttagskunder i region- och lokalnätet kan överföras i aggregerad form om så är 
överenskommet med nätverksoperatören, DSO. 



52 
	  

9.4.3 Frekvenskontroll 
Inom området för frekvenskontroll i Tyskland finns det beskrivet i ”the Transmission Code of the 
German TSOs (latest edition of 2007) krav på förkvalificering i kapitel 5 - Systemdienstleistungen. 
Tyskland anser att det behövs läggas till ytterligare tekniska krav då det är en komplex fråga med 
frekvenskontroll. Främst berör detta processen för tillåtelse av en sådan enhet av styrreserv. 
(50Hertz, 2014) 

9.4.4 Emergency and Restoration 
De tyska TSO:erna har lämnat ett gemensamt yttrande om nätkoden ”Emergency and Restoration”.  

I Tyskland har de enbart reservkraft mellan 8 och 12 timmar hos DSOer vilket de anser räcka för 
att garantera en hög säkerhet av tillförsel. Nätkoden ER ställer nu krav på 24 timmar vilket indirekt 
skulle leda till krav på betydande investeringar, som är nödvändiga för att anpassa befintlig 
infrastruktur till 24 timmars tillgänglighet som krävs i artikel 40. TSOerna föreslår att man istället 
bör ge rekommendationer för prioriteringar för dessa investeringar, där man väger fördelar för 
respektive synkronområde mot investeringskostnader. 

En annan kommentar gäller de reläer med krav inom den tidsperiod de ska mäta inom. I Tyskland 
har man en maximal förskjutning på 166 mHz, vilken med koden skulle behöva sänkas till 100 
mHz. De säger att ”This is critical since a certain time period is necessary to measure before the next step is being 
executed. In this context, German TSOs want to remind that it is not possible ”to shed load in real time” as said in 
Art. 14 (4). A minimum time period to measure the frequency after each measure is necessary.”    

9.4.5 Sammanfattande diskussion 
DSOer har idag i Tyskland mer ansvar och delaktighet när det gäller information och hantering av 
anslutna produktionsanläggningar och uttagskunder. De agerar verkligen som TSO:ernas förlängda 
arm. Både avdelningen för driftsäkerhet och frekvenskontroll berör områden som nu förväntas 
träda i kraft med de nya nätkoderna. För frekvenskontroll finns exempelvis omfattande 
beskrivningar i riktlinjen SO för vad som krävs i en förkvalificeringsprocess. Är detta en 
konsekvens och inspiration av de åtgärder Tyskland anser måste till? Troligtvis ja.  

En slutsats man kan dra från ENTSO-Es beredningsdokument är att Tyskland har varit ett land 
man hittat mycket inspiration ifrån när man utformat nätkoderna som nu kommer träda ikraft. 
Alltså kommer Sverige att få ett liknande system som i Tyskland och detta kommer ske i och med 
implementeringen av den nya lagstiftningen.  
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10. Bevakningsplan 
Generatorkoden (NC RfG) 

Lagkrav Omfattning 

Genomföra prov på nyanslutningar av 
produktionsanläggningar till Ellevios 
elnät samt på befintliga som omfattas 
av kraven i RfG.  

⎯ Klass A: Installationsdokument 
 

⎯ Klass B och C: KPM-dokument 
 

⎯ Klass D: Förfarandet blir betydligt mer administrativt 
betungande och innefattar  
EON – Driftsmeddelande om spänningssättning 
ION – Tillfälligt driftsmeddelande  
FON – Slutligt driftsmeddelande  
LON – Begränsat driftsmeddelande 

Genomföra kontinuerliga kontroller 
för att se att 
produktionsanläggningarna uppfyller 
kraven 

Tidsspannet för vad begreppet kontinuerligt innebär är 
inte specificerat än.  
 
Motsvarande funktion idag sker av SvK och funktionen 
finns inte idag hos Ellevio där resurser saknas. 
Omfattande prov med stor arbetsbelastning. Dock lämnas 
det utrymme för att ägare att åberopa utrustningscertifikat 
av ett certifierat organ. 

Hantera undantagsförfaranden och 
överklaganden 

SvK kan idag medge undantag från de gällande 
föreskrifterna. Med RfG blir det en del av elnätsägarens 
ansvar. Ellevio blir delaktig vid ansökan om undantag för 
anläggningar anslutna till deras elnät eller när de vill begära 
undantag för sitt egna nät.  

Kommunikation mellan 
anläggningsägare och Svenska kraftnät 

Ellevio får en större roll som SvKs och EIs förlängda arm 
med stora informationsmängder att hantera.  
 
I befintlig lagstiftning har Ellevio inte behövt ta del av 
krav från SvK på anläggningar för att upprätthålla 
systemstabilitet men kan komma att behöva hantera stora 
delar av informationsflödet mellan parterna.  
 
Detta beror på hur ansvarsfördelning görs i Sverige. I 
många av kraven i koden står ”information to TSO and/or via 
DSO.”    

Tröskelvärden för vad som avgör om 
ett system är ett överföringssystem 
eller distributionssystem fastställs på 
nationell nivå och behöver inte 
entydigt följa gränsen 110 kV.  

Indelningen i koden görs vid 110 kV där elnät med högre 
spänning räknas till stamnätet. RfG har öppnat för 
nationell anpassning där i det svenska regeringskansliet är 
tydlig med att det bara är SvK som driver och förvaltar 
stamnätet. Däremot så kommer Ellevio att inneha 
produktionsanläggningar av klass D som avgörs av 
spänningsnivån 110 kV, oavsett dess kapacitet vilket 
innebär mer omfattande informationshantering.  
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Kostnader och implementeringstid för Generatorkoden 
Det som främst kommer kosta är resurser för de nya administrativa uppdragen och medlandet 
mellan produktionsanläggningsägare och SvK. Det är svårt att göra en konsekvensanalys utifrån 
enbart generatorkoden. Ett problem som försvårar uppskattning av kostnader är att den främst är 
uppbyggd för att bemyndiga TSOerna. De får möjlighet att göra bestämmelser av olika omfattning 
men det sägs inte hur de ska nyttja denna möjlighet utan bestäms senare av respektive TSO, i 
Sverige SvK (i vissa fall samråd med med annan part, som Ellevio). Det återstår att se efter nationell 
anpassning vilka kostnader det blir av ovan nämnda lagkrav på Ellevios räkning.    
 
Ellevio ska inom två år, dvs till maj 2018, lämna in förslag till generellt tillämpliga krav eller till 
metoder för att beräkna eller fastställa dessa krav till det behöriga organet för godkännande, 
troligtvis Ei, över de områden där de ska fastställa information. Där det i denna förordning krävs en 
överenskommelse mellan Ellevio, SvK, ägare av produktionsanläggning ska de sträva efter att göra 
detta inom sex månader från det att ett första förslag lämnats in från en part till de andra parterna. 
Om ingen överenskommelse har nåtts inom denna tid får varje part begära att Ei utfärdar ett beslut 
inom sex månader.  
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Uttagskoden (NC DCC) 
Lagkrav Omfattning 

Ellevio kommer få krav att deras 
nyanslutningar av elnät (>10 kV) ska 
kunna upprätthålla driften inom givna 
frekvens och spänningsintervall samt 
eventuella krav från SvK om frånkoppling 
vid angivna spänningsnivåer, s.k. 
automatisk bortkoppling.   

Frekvens- och spänningsintervall finns specificerade i 
tabell 3 och 4 i detta dokument.  
 
Bortkoppling av en överenskommen andel av 
elförbrukning ska tillåta stegvis bortkoppling vid låg 
spänning. Utrustning ska installeras av Ellevio.   

Ellevio ska kunna bibehålla stationär drift 
vid anslutningspunkten för regionnätet till 
stamnätet inom ett intervall för reaktiv 
effekt som anges av SvK.  

Idag finns nollutbyte i stamnätspunkter men som inte 
är absolut. Koden kan öppna för krav både på 
inmatning och uttag av reaktiv effekt och därmed 
kostnader för sådan utrustning.   

SvK får begära simuleringsmodeller av 
Ellevio som visar egenskaperna i deras 
distributionssystem vilka är anslutna till 
stamnätet i stationära och dynamiska 
tillstånd.  

Ellevio kommer sannolikt behöva stärka sin 
kompetens om dynamiska modeller.  

Genomgå driftsförfarande för anslutning 
av regionnät till stamnätet. Gäller för 
nyanslutning men även om modernisering 
av äldre nät görs vilket leder till revidering 
av anslutningsavtalet.  

Förfarandet för driftsmeddelande för anslutning 
innefattar likt RfG: EON, ION, FON och LON.  

Hantera specifika krav och förfarande av 
anslutning av uttagskunder som 
tillhandahåller efterfrågeflexibilitet till 
systemansvariga.  

Det tillkommer flera krav på Ellevio som 
systemansvarig när det gäller kommunikations- och 
dokumentationssystem för DR. De specifika 
bestämmelserna är omfattande. Man särskiljer om 
anläggningen är under respektive över 1000 V. 
Information om intyg beskrivs i artiklarna 36-47 i 
uttagskoden avdelning III.  

Ellevio ska regelbundet undersöka om en 
ansluten förbrukningsanläggning uppfyller 
DCC.  

Uppgiften kommer kräva ytterligare administrativa 
och tekniska resurser. Begreppet “regelbundet” är 
inte specificerat än.  

 
Kostnader och implementeringstid för Uttagskoden 
En viktig parameter som kommer påverka både generatorkodens och uttagskodens påverkan på 
nätföretag som Ellevio är huruvida Svenska kraftnät som nationell TSO kommer utnyttja 
möjligheten att lagstifta för befintliga generatorer och uttagskunder. Det är en stor osäkerhet som 
kan bidra dels till att man inte vill förnya och modernisera, dels betydligt mer kostnader om många 
befintliga slås mot kraven. Agneholm, sakkunnig hos Ellevio, ställer sig dock positiv till 
situationen. Han menar att för att inkludera befintliga aktörer krävs kostnad- och nyttoanalys som 
blir betungande för SvK. Frågan är hur ofta de kommer lyft denna fråga och hur många fall de är 
beredda att pröva. En annan kostnadsparameter är Ellevios kontroll av efterlevnad. Eftersom 
begreppet kontinuerligt inte är specificerat kan denna post ge olika kostnadsutslag. Eventuellt 
kommer krav gällande reaktiv effektkompensering i anslutningspunkten till stamnätet. Då kan 
Ellevio behöva köpa shuntreaktorer för detta på omkring 30 miljoner styck.  
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Riktlinje SO - Avdelning Driftsäkerhet  
Lagkrav Omfattning 

SvK ska komma överens med 
Ellevio om krav på att hålla 
effektfaktor och reaktiv effekt 
inom givna ramar samt börvärden 
för spänning för 
spänningsreglering vid 
anslutningspunkten mellan TSO 
och DSO.  

För att försäkra att dessa parametrar upprätthålls ska Ellevio 
utnyttja reaktiva effektkällor och ha rätt att ge 
spänningsregleringsinstruktioner till region- och 
lokalnätsanslutna aktörer som är av betydelse. Samma 
konsekvens och omfattning som i uttagskoden.  

Ellevio ska tillhandahålla all 
relevant information för 
bereskapsanalys till SvK inklusive 
prognos- och realtidsdata enligt 
artikel 33:3.  

Från driftens sida hos Ellevio blir prognos- och realtidsdata 
nya arbetsuppgifter. Omfattningen beror på vilken storlek av 
informationsflöde SvK beslutar om. Kolla artikel 40:6:f 

Områden av Ellevios elnät som 
klassas som ”observability areas” 
ska lämna strukturell data om 
dessa områden minst en gång i 
halvåret till SvK enligt artikel 43:3.  

För Ellevio blir det nytt att skicka uppdateringar av 
strukturell data en gång i halvåret. Idag görs inte några 
kontinuerliga uppdateringar men annars har SvK tillgång till 
ganska mycket strukturell data. Denna bestämmelse innebär 
lite mer arbete för Ellevio. SvK angav att 
observationsområdet kommer vara elnät på spänningsnivån, 
70-130 kV.  

Ellevio ska skicka, per primär 
energikälla, den totala 
produktionskapaciteten för klass 
A (RfG) anslutna till deras elnät 
och relaterad information när det 
gäller dess frekvensbeteende till 
SvK enligt artikel 43:5. 

Klass A berör de små generatorerna 800W – 1500 kW och 
det finns ett antal anslutna till Ellevios lokalnät, både 
vattenkraft och lite äldre vindkraft. Sakkunnig på Ellevio tror 
inte att denna information skickas idag, eftersom dessa 
generatorer ofta är anslutna ute på 10kV-ledningar och ibland 
till och med 400V-ledningar. Det finns normalt inte i Ellevios 
fjärrsystem. 

Områden av Ellevios elnät som 
klassas som “observability areas” 
ska lämna realtidsdata till SvK 
enligt artikel 44.  

Realtidsdata skickas idag för Ellevios 130kV-nät. Det som 
har diskuterats är att realtidsdata kan komma att behöva 
skickas ned till en spänningsnivå på 70 kV. Ellevio har redan 
all information idag och det skulle inte krävas någon ny 
utrustning för insamling av data. Snarare handlar det om att 
sätta upp nya datasystem som ska skicka mer överföringsdata 
vilket med en grov uppskattning skulle motsvara en veckas 
arbete.  

Ellevio ska ta emot data i realtid 
från SGU och vidarebefordra till 
SvK.  

Realtidsdata finns gällande regionnäten. På lokalnivå har de 
inte samma information och beroende på vilka krav som 
ställs på region- respektive lokalnät, står Ellevio olika rustade.  
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Ellevio ska ta emot schemalagd 
data från SGU, artikel 49, och 
vidarebefordra till SvK enligt 
artikel 51. 

Denna informationshantering sker inte idag och för Ellevio 
kommer det innebära ny hantering av data.    

För efterlevnad ska Ellevio 
publicera en lista över information 
och dokument som ska 
tillhandahållas och uppfyllas av 
SGU anslutna till deras nät. 

Information om vad listan minst ska innehålla finns angivet i 
riktlinjen. Detta blir en betungande del av arbetet.  

Eventuellt kan 
kontrollrumspersonal och 
personal hos Ellevio få utbildning 
tillsammans med SvK där det är 
lämpligt enligt artikel 58.  

Det är SvKs ansvar i Sverige att utveckla och tillämpa dess 
träningsprogram. Dessa ska vara klara 18 månader efter att 
riktlinjen trätt i kraft. Kapitlet ”Utbildning och certifiering” 
berör främst TSO men beroende på hur de väljer att planera 
dessa program kan berörd personal från Ellevio behöva ta 
del av dessa. Om detta blir aktuellt är det något som blir nya 
åtaganden för Ellevios del.  

 

Riktlinje SO - Avdelning Driftplanering och schemaläggning 
Lagkrav Omfattning 

Artikel 90 säger att ”Each TSO shall 
coordinate with the DSO the outage 
planning of internal relevant assets 
connected to its distribution system” 
vilket tolkas som att Ellevio ska medverka 
i avbrottsplaneringsprocessen tillsammans 
med SvK.   

Detta koordineras redan idag hos Ellevio men 
beroende på hur många anläggningar som klassas 
som relevanta och om många lokalnätsanslutna 
anläggningar och därmed nätelement i lokalnäten 
klassas som relevanta, kan det bli ett vidare uppdrag 
med större omfattning.  

I artikel 109 föreskrivs att TSO ska 
övervaka reaktiva resurser, bland annat 
tillgängliga resurser hos DSO.  

Ska detta göras i realtid krävs ett SCADA-system 
vilket Ellevio har. Mätvärden för reaktiv effekt finns 
på de flesta ställen, så det som krävs är att skapa 
dataöverföringen och hantera och skicka 
datamängden vidare till SvK, om så krävs.   
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Riktlinje SO - Avdelning Frekvenskontroll och reserver 
Lagkrav Omfattning 

Om FCR, FRR eller RR finns belägna i 
Ellevios distributionsnät anger artikel 182 att 
SvK ska komma överens med Ellevio vilket 
informationsutbyte som krävs vid processen 
av förkvalificering. 

 

Den information som minst ska tillhandahållas är, 

− Spänningsnivåer vid anslutningspunkt 
för reservenheten/gruppen 

− Vilken sorts reserv 

− Maximala reservkapaciteten som kan 
genereras vid varje anslutningspunkt 

− Maximala derivatan för aktiv effekt av 
reservenheten/gruppen 

Processen ska maximalt pågå i tre månader och 
ska hålla sig till överenskommen tidsplan och 
regler gällande informationsutbyte mellan SvK, 
Ellevio och den potentiella reserven. 

Att Ellevio ska delta i tillståndsprocesser för 
frekvensreserver är helt nytt. Idag ställs inga krav 
på nätägare. Än så länge finns inga aktörer som 
anslutit sig till nätet för att enbart leverera 
reserver till SvK, utan är oftast en 
vattenkraftsproducent. Enligt SvKs föreskrifter 
ska produktionsaggregat som är större än 25 MW 
ha en turbinregulator som skall kunna leverera 
automatisk frekvensreglering.  

 
Kostnader och implementeringstid för Riktlinje SO 
Ei menar att det inledningsvis kan komma att kräva mycket stora resurser att utreda hur Sveriges 
nuvarande arbetssätt (avtal, handbok, föreskrifter m.m.) kan behöva anpassas. SvK har ännu inte 
beräknat de resurser som kan komma att behövas för utredning och eventuell anpassning och inte 
heller eventuell implementering. SvK har gått ut och sagt att kostnader uppkomna på grund av 
mätningen i observationsområdet får ingå i intäktsramen.  
 
Krav gällande utbyte av data i realtid mellan SvK och betydande elnätsanvändare som Ellevio 
innehåller i nuläget ingen begränsning av vilka uppgifter som kan begäras av SvK. Tolkning kan 
göras att ett stort antal uppgifter kan begäras av SvK vilket givetvis kan bli dyrt för aktörer av 
elsystemet om dessa uppgifter inte finns tillgängliga idag.   
 
Vilken data SvK får begära görs det i nuläget ingen begränsning för vilket kan leda i värsta fall till 
stort antal uppgifter som inte finns tillgängliga idag. Utbyte av realtidsdata medför sannolikt fler 
arbetsuppgifter för Ellevio enligt Ei. Realtidsdata som ska utbytas mellan DSO och SGU har 
troligen inte alla distributionsnät tillgång till idag.  
 
Realtidsmätning från SGU blir Ellevios ansvar. Ellevio får ta betalt av producenten/förbrukaren 
för mätningen förutom specialfall beskrivna under rubrik…i detta projekt.  
 
Lokalnätsägaren har ansvaret för att mätvärdena levereras av SGU-anläggningar som är anslutna i 
lokalnät enligt artikel 50. Lokalnätsägaren måste alltså se till att mätvärdena kan levereras via någon 
annan operatör om inte nätägaren kan gör det själv.  
 
Sex månader efter att driftkoderna trätt i kraft ska parterna vara överens om organisation av 
datautbyte.  
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Nätkod eng. Emergency and Restoration (NC ER) 
Lagkrav Omfattning 
Allmänna principer för Plan för skydd mot nätsammanbrott 

Artikel 9 (7) säger ”in the design o fits System 
Defense Plan, each TSO shall…b) identify 
DSOs that have to implement measures on 
their installations and list the measures to be 
implemented by these DSOs…” 

SvK kan besluta att Ellevio ska implementera 
mätare på sina installationer och vilka mätningar 
som ska tas av Ellevio.  

Vid implementering av skyddsplan ska SvK även 
specificera när mätarna ska vara implementerade. 
SvK ska även informera om installationer av 
mätare för SGU anslutna till Ellevios elnät samt 
installeringar av angränsande DSO:er. 

Vid aktivering av skyddsplan ska Ellevio följa 
instruktioner från SvK utan dröjsmål.  

Innehåll i Plan för skydd mot nätsammanbrott 

“Maximum Steady State Frequency 
Deviation” i Norden är +/- 1000 mHz. SvK 
har rätt att frånkoppla SGU, direkt eller 
indirekt via DSO, utanför denna gräns. 

Efter frånkoppling ska instruktioner inväntas från 
SvK. 

Artikel 16 (2) säger “Each TSO shall be 
entitled to define a Reactive Power or Voltage 
range and instruct the DSOs pursuant to 
article 9(7)...to maintain it…” 

Kravet ger SvK rätt att definiera ett reaktiv 
effekt- och spänningsintervall och instruera 
åtgärder för DSO enligt 9 (7), eventuellt Ellevio.  

Plan för återuppbyggnad 

SvK ska underrätta Ellevio om deadlines för 
implementering och vilka åtgärder planen för 
återuppbyggnad ska innehålla.  

Ellevio ska informera SGU anslutna till deras 
elnät och “Restoration Service Providers” om 
denna information och vad som krävs av dem.  

Krav på åtgärder av installationer för Ellevios 
elnät ska implementeras och meddelas tillbaka 
till SvK.  

Ellevio blir en medlare av information mellan 
SvK och signifikanta aktörer anslutna till deras 
elnät.  

Efter nätkollaps säger artikel 25 (4) hur 
systemet ska återfå el; “During Re-energisation, 
the TSO shall, after consultation with DSOs, define 
and notify the amount of Demand to be reconnected on 
distribution Networks. Each DSO shall reconnect the 
notified amount of Demand…” 

SvK, efter konsultation med Ellevio, styr hur 
mycket och när uttag kan återanslutas till Ellevios 
elnät.  
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Informationsutbyte och kommunikation samt verktyg för detta 

Artikel 38 angående informationsutbyte säger 
att “Each TSO shall be entitled to gather the 
following information when Emergency, Blackout or 
Restoration States…a) from DSOs indentified as 9 
(7), necessary information about at least: existing part 
of their Network in Island Operation, ability to 
synchronize parts of their Network in Island 
Operation; and capability to start Island Operation”.  

 

Artikel 38, 39 och 40 kommer påverka Ellevio 
om de ingår under kraven I 9 (7). I Sådant fall 
kommer Ellevio, för berörda elnät, behöva 
hantera ett större informationsutbyte mot SvK.  

Vidare ska de implementera 
kommunikationssystem med reservkraft för drift 
av denna som ska räcka i minst 24 timmar samt 
möjliggöra kritiska verktyg beskrivna i Avdelning 
för driftsäkerhet i riktlinjen SO under samma 
tidsperiod i händelse av förlust av en primär 
kraftkälla.    

    

Artiekl 39 beskriver kommunikationssystem 
och att “Each DSO according to 9 (7), shall have at 
least one redundant voice communication system to 
exchange the necessary information for Restoration 
Plan. At least one of these voice communication 
systems shall have backup power supply for at least 24 
hours and shall be prioritized.” 

Artikel 40 anger att “Each DSO according to 9 
(7) shall make available critical tools and 
facilities…for at least 24 hours in case of loss of 
primary power supply.” 

Efterlevnad 

Artiekl 49 säger att “Each TSO shall test 
measures on fits Restoration Plan based on computer 
simulation identified as 9 (7), using data from DSO 
at least every five years.”  

Ellevio ska tillhandahålla SvK nödvändig 
information för att de ska kunna simulera 
åtgärdsplaner vart femte år.  

 
Kostnader och implementeringstid för Emergency and Restoration 
Ur ett systemperspektiv där fler produktionsalternativ ansluts till region- och lokalnät, blir en god 
samordning mellan TSO och DSO och tydliga ansvar för deras respektive nät, en nödvändig 
förutsättning för elsystemets säkerhet. Detta innebär ett aktivt deltagande av DSO inom de stora 
åtgärdsområdena som utformning, genomförande och efterlevnad både av plan för skydd mot 
nätsammanbrott och plan för återuppbyggnad. 
 
Med visa undantag angivna I 7.3.5 I denna studie ska kraven I koden implementeras 5 år efter att 
nätkoden trätt I kraft.	  	  
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11. Diskussion 
Då Europeiska kommissionen beslutade om att man skulle ta fram gemensamma lagar för alla 
medlemsländer, inom elsystemet, sattes tidsmålet betydligt kortare än vad som nu sker. Tanken var 
att förordningarna skulle vara i land redan år 2014. Det som har hänt är att processen har blivit mer 
betungande än man kunde ana. När flera länder ska komma överens om gemensamma lagar blir det 
komplicerat. Speciellt när man idag tillämpar olika lösningar och praxis inom olika områden. Att 
harmonisera lagar för elsystemet mellan EU:s medlemsländer har blivit ett omfattande projekt. Från 
början var det tänkt att kraven enbart skulle gälla gränsöverskridande problem, men i takt med att 
man börjat utforma lagtexterna har de växt till att omfatta alltmer detaljspecifika delar. Flera inom 
branschen har uttryckt sin oro för att de detaljbestämmelser som skapas, sätter mer hinder än 
möjligheter. Det som är otydligt är att detaljbestämmelserna ofta är icke uttömmande, vilket innebär 
att det är upp till varje medlemsland att göra nationella tolkningar och bestämmelser. Vidare 
kommer ENTSO-E som tagit fram lagarna ge rekommendationer för dessa icke uttömmande krav 
ett halvår efter att respektive lag trätt i kraft. En slutsats man kan dra av detta är att det varit svårt 
att komma överens. EU ville visa på handlingskraft då man beslutade om att nätkoderna skulle bli 
förordningar, men som nu i stora delar ges utrymme för nationell anpassning och istället blivit 
rekommendationer. (Sundell, 2013) 

Det finns ett antal koder där ENTSO-E och ACER är klara med sin del av arbetet, det vill säga 
utveckla och skriva koderna. Nästa steg är att EU-kommissionen ska behandla och godkänna 
koderna enligt den så kallade kommittologiprocessen, där EU:s samtliga medlemsländer är med och 
röstar. Men här har det tagit stopp för flera av koderna. Det är flera saker som tillsammans bidrar 
till att försena arbetet. Dels är det ett komplext pussel som ska läggas med att utforma varje kod 
och säkerställa att de tillsammans bidrar till fungerande helhet. Koderna påverkar många nivåer och 
med flera aktörer och slutkunder. En viktig fråga som diskuterats i stor utsträckning har handlat om 
hur vissa länders kraftiga subventioner av förnybart innebär utmaningar, inte bara för de enskilda 
länderna, utan också för hela arbetet med att skapa en inre marknad. För att kunna hantera de 
problem som uppstår med över- och underkapacitet och balansfrågor så tar vissa av 
medlemsländerna steg mot mer nationella lösningar, snarare än att verka för integration. Det måste 
finnas en viss flexibilitet när det gäller snabba förändringar i befintlig teknik och infrastruktur med 
hänsyn till samhällsnytta och kostnader. Men genom att låta länderna bestämma mer själva så 
riskeras hela idén om en inre marknad och systemdrift. Det är en svår balansgång som förskjuter 
besluten om krav i lagstiftningen. (Svensk Energi, 2015) 

Utifrån Ellevios perspektiv kommer de att främst beröras av de tekniska koderna vilka också har 
analyserats i detta projekt. Anslutningskoderna gäller främst nya produktionsanläggningar och nya 
uttagskunder medan driftkoderna gäller även befintliga. På så sätt kommer driftkodernas krav ha en 
större omfattning samtidigt som anslutningskoderna kommit längre i processen för att träda i kraft. 
Gemensamt kan man dra slutsatsen att alla nätkoder på ett eller annat sätt ger incitament till 
utökade informationsflöden som måste hanteras. Ellevio kommer få mer av det arbete som SvK 
tidigare skött gällande att kontrollera uppfyllande av krav, efterlevnad, inhämtande av mer 
realtidsdata och sköta en större andel av kommunikationen mellan anläggning och SvK. 

Sammanfattningsvis kan man säga att regionnätsägare blir SvKs förlängda arm, där de får ta mer 
ansvar för sådant som tidigare varit SvKs arbete. På sätt och vis är det logiskt då alltmer produktion 
kommer från lokala produktionskällor som ansluts på en lägre spänningsnivå. Eftersom elnätet ska 
hantera mer flöden åt flera olika håll är det viktigt dels med mer data för att upptäcka, förutse och 
lokalisera fel, göra pålitliga prognoser och att ha möjligheten till fjärrstyrning. Nätkoderna 
bemyndigar dock Svenska kraftnät i flera delar att besluta om vilket ansvar som läggs vart, men där 
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det oftast handlar om att föra ansvar vidare nedåt i leden. I vilken utsträckning SvK väljer att göra 
detta kvarstår att se.  

Det överlämnas ett stort ansvar åt nationella systemoperatörer att självständigt besluta om typiskt 
lokala företeelser i elnäten såsom spänningsreglering och reaktiv effektkompensering. Med mer 
volatilt flöde kommer minimering av reaktiv effekt bli viktigare. Reaktiv effekt tar plats på 
ledningarna och kompenseringutrustning kommer bli en nödvändighet. Sådan utrustning kommer 
kosta för regionnätsägare som Ellevio, men vilket i slutändan kommer hamna på slutkunden. För 
att skapa förutsättning för god systemstabilitet diskuteras om man ska börja ta betalt för reaktiv 
effekt vilket kommer ge incitament för kunderna att köpa reaktiv effektkompensering. Vidare 
kommer studier om man ska implementera syntetisk svängmassa som krav på vindkraftsgeneratorer 
undersökas vartannat år enligt krav i generatorkoden. Det är en av de teknikerna man tänker sig ska 
bidra till stabilitet på elnäten. Styrtekniken finns idag och kan implementeras. Om det blir aktuellt 
kan Ellevio vara med i denna utveckling där de kan erbjuda tjänsten, informera och ha vetskap om 
denna teknik inför vindkraftsanläggningar som är anslutna till deras elnät. Det är också intressant 
för Ellevio att ha fått en inblick i teknikens möjligheter för att ha det i åtanke när de planerar 
utbyggnad och reglering av elnäten.   

Den första av de tekniska koderna trädde i kraft den 17 maj 2016 och var generatorkoden. (RfG, 
2016) Det kommer dröja ett par år innan nationell implementering ska vara klar, så nya 
arbetsuppgifter för Ellevio kommer dröja inom anslutningssidan. Oavsett är det bra att Ellevio vet 
vad som väntar, så de kan förbereda sig. Driftkoderna kommer ha betydligt kortare 
implementeringstid än anslutningskoderna och kommer bli mer omfattande. Efter samtal med flera 
inom branschen verkar det ändå som att man gemensamt mellan företag jobbar aktivt med att 
begripa koderna och vad som behöver göras. Dock saknas ett övergripande bild inom Ellevio av 
det totala arbetet nätkoderna kommer innebära. Flera anställda på företag inom branschen har hört 
om begreppet ”nätkoder” men vet inte vad det innebär. Med detta projekt var det en av 
nyckelkomponenterna, att delge kunskap mellan olika delar av företaget Ellevio och ifrågasätta de 
delar som var otydliga för att skapa klarhet i vad som måste göras och inom vilken tidsram.     

I framtiden behöver nätägarens roll som systemansvarig förtydligas, eftersom de regionala och 
lokala elnätsföretagen såsom Ellevio bör få ett allt större systemansvar när de planerar och utvecklar 
elmarknadens fysiska infrastruktur. Systemtjänster som möjliggör att energilagring och 
efterfrågeflexibilitet kan komma in som verkliga alternativ i ett nätföretags planering bör skapas.  

En av de strategier som beskrevs var teknikutveckling inom informationsbehandling som skapar 
förutsättningar för efterfrågeflexibilitet. Uttagskoden berör DR där det finns specifika krav på 
uttagskunder som vill erbjuda efterfrågestyrning. Hur styrningen av DR-objekten ska ske är inte 
klarlagt, autonomt eller extern styrning. Det blir frivilligt för uttagskunden att erbjuda DR, så det 
förutsätter att det finns ett intresse att köpa tjänsten hos kund och att priset är tillräckligt lockande.  

Energilagring har inte fått någon tydligare roll i och med de tekniska koderna. De svenska 
regelverken tillåter elnätsföretag att äga energilager men de har väldigt begränsade möjligheter att 
använda det om det inte är för det allra nödvändigaste för elnätsverksamheten, det vill säga för att 
täcka nätförluster eller att tillfälligt ersätta utebliven el vid elavbrott. För att energilager framöver 
ska kunna tänkas bli en intressant affär som ger nätägaren större möjligheter behövs justeringar på 
ett par ställer i Ellagen göras. 

I Tyskland har man satsat på energilager i form av lokala batterier. De har alltså insett betydelsen av 
att ha lokala energilager för att hantera variabel elproduktion. För att åstadkomma denna utveckling 
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har de skapat subventioner. Eventuellt kommer energilager få en större betydelse i den svenska 
elsystemet när förnybar elproduktion blir alltmer påtagligare.  

Ytterligare en intressant iakttagelse efter analys är att Europa ser Tyskland som ett land att hämta 
inspiration och kunskap ifrån. En del av de krav som blir nytt med nätkoderna kan man se en direkt 
koppling till den tyska lagstiftning inom elsystemet. Om denna iakttagelse stämmer väl, lär Sverige 
inom en rimlig tid börja se energilager som en positiv och nödvändig investering för att få en stabil 
och pålitlig leverans av el i ett system med nya produktionskällor.    

12.  Slutsatser 
Kostnader för Ellevio för att möta nya krav från nätkoderna är svåra att uppskatta i detta skede. På 
grund av att nätkoderna innehåller flera icke uttömmande krav där omfattningen ännu inte är 
beslutad blir de ekonomiska konsekvenserna svåra att analysera.  

Nätkoderna innehåller tekniska krav som berör flera av de strategier som diskuteras inom 
branschen idag och är därför ändamålsenliga med målet att integrera förnybara energikällor på ett 
effektivt och stabilt sätt.  

Ellevio kommer få en roll som alltmer liknar en myndighetsroll, där de ska hantera kunders 
uppfyllelse av lagkrav, efterlevnad och övervakning samt överklaganden. Det kommer bli mer 
administrativa kostnader men där omfattningen fortfarande är oviss. 

Med mer integrering av förnybara energikällor ställs högre krav på datainformation från region- och 
lokalnäten. Vindkraft och solkraft ansluts i dessa delar av elsystemet och det är av stor vikt att 
information som realtidsdata överförs till Ellevio och Svenska kraftnät för att upprätthålla balans på 
elnätet på ett tryggt sätt.  

Tyskland är ett land som implementerat stor andel förnybar elproduktion. Deras erfarenheter och 
systemuppbyggnad lyser igenom i nätkoderna. Alltifrån systemtänket där DSO får en viktigare roll 
för att upprätthålla balans på elnätet, till överföring av data.  

Framtagandet av nätkoderna är en omfattande och lång process där det kommer ta tid innan kraven 
tillämpas i nationell lagstiftning. Driftkoderna kommer få störst effekt inledningsvis eftersom de 
gäller både nyanslutningar och befintliga kunder, medan anslutningskoderna enbart gäller 
nyanslutningar. För anslutningskoderna kommer kraven successivt att bli mer omfattande när nya 
elnät byggs ut eller moderniseras och när nya generatorer och uttagskunder blir allt fler.  

Nätkoderna är ett viktigt steg i en riktning där vi ser ett harmoniserat elsystem i Europa där 
medlemsländerna hjälper varandra vid över- respektive underproduktion av el. Ett större elnät blir 
stabilare mot störningar.   
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