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Marknaden för stödtjänster utvecklas och växer

▪ Detta innebär att fler aktörer kommer att ha möjlighet att sälja 

stödtjänster till Svenska kraftnät. 

▪ Att delta på våra marknader innebär inte bara möjlighet till 

ökade intäkter utan är också ett viktigt bidrag till 

energiomställningen.



3

Varför SKGS?

▪ Medlemsföretag deltar redan på våra marknader och än flera har 

anmält sitt intresse.

▪ Analyser visar på en ekonomisk potential.

▪ Stort engagemang för energi- och framtidsfrågor.
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Svenska kraftnät

▪ Äger och driver Sveriges transmissionsnät och ansvarar för 

överföringssystemet för el.

▪ Svenska kraftnät har också systemansvaret för el i Sverige. Det 

betyder att vi har ett övergripande ansvar att upprätthålla den 

kortsiktiga balansen mellan produktion och förbrukning av el. 



Svenska kraftnät bromsar och gasar i realtid

▪ Planering för balans görs hela 

tiden av flera aktörer  på alla 

elmarknader.

▪ I drifttimmen tar Svenska 

kraftnät över.

▪ 50 Hz

▪ Stödtjänster



Vad är en stödtjänst?

Exempel under normaldrift.

50 Hz

50,1 Hz

49,9 Hz

Köper 

nedreglering

Köper  

uppreglering



Varför nu?

> Teknisk förändring av 

kraftsystemet

> Europeisk integrering innebär 

nya krav
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Ett kraftsystem i förändring förändrar också marknaden för stödtjänster

> Fler produkter

> Större volymer och fler timmar 

> Ökad digitalisering och automatisering

> Ökad geografisk spridning

> Mindre budstorklek och kortare 

uthållighet

> Ny roll – leverantör av stödtjänst 

> Upphandling närmare drifttimme
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Stödtjänster kostar i nuläget närmare 2 MDR SEK per år, och kostnader förväntas öka 

kommande treårsperiod (FCR-N, FCR-D, aFRR, störningsreserv samt FFR)



Marknader idag 

FCR

Hålla frekvensen

FRR

FFR

Vid låg 

rotationsenergi

FCR-N FCR-D

aFRR

Återställa

mFRR

Avlasta

mFRR

Kapacitets-

upphandling 

för störning

Effekt-

reserv

Effektbrist-

situationer



Krav för driftsäkerhet

> Snabbhet:

> Uthållighet: 

> Budstorlek:

> Aktivering:

> Generella krav: 

1 sekund till 15 min

Sekund till timme

Från 0,1 MW och uppåt

Automatisk eller bemanning

Förkvalificering, realtidsmätning etc



Volymkrav 2020 – automatiska reserver Sverige

FFR ~70 MW

FCR-N ~240 MW aFRR ~140 MW

FCR-D  ~ 570 MW



Ersättningsmodeller

Kapacitetsersättning Energiersättning

FCR-N Pay as bid. Medelpris per MW 

publiceras på Mimer.

Enligt upp- eller nedregleringspris. 

Se Nord pool.

FCR-D Pay as bid. Medelpris per MW 

publiceras på Mimer.

-

aFRR Pay as bid. Medelpris finns att 

tillgå via aFRR@svk.se

Enligt upp- eller nedregleringspris. 

Se Nord pool.

mFRR - Marginalpris, enligt upp- eller 

nedregleringspris. Se Nord pool.

FFR Marginalpris. Säsongsupphandling

https://mimer.svk.se/PrimaryRegulation/PrimaryRegulationIndex
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Regulating-Power1/Regulating-Prices1/ALL/Hourly/?view=table
https://mimer.svk.se/PrimaryRegulation/PrimaryRegulationIndex
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Regulating-Power1/Regulating-Prices1/ALL/Hourly/?view=table
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Regulating-Power1/Regulating-Prices1/ALL/Hourly/?view=table


Nyheter och kommande marknader – ett urval

▪ FCR från förbrukning och 

energilager (2019)

▪ FFR - Ny produkt (2020)

▪ aFRR Nordisk marknad för 

kapacitet (2021) 

▪ FCR-D ner (2021)

▪ aFRR och mFRR Europeiska 

marknader för energi (2024)
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Sammanfattning stödtjänster

▪ Fler tillgängliga resurser behöver användas för att bibehålla ett säkert 

och stabilt kraftsystem. 

▪ Att delta skapar möjlighet att utöka sin affärsmodell samtidigt som man 

bidrar till ett driftsäkert kraftsystem.

▪ Svenska kraftnät arbetar med att underlätta för nya tekniker att ta plats 

på marknaderna. Vi för gärna fortsatt dialog om förutsättningarna i era 

branscher. 



Nya möjligheter i FoU-projekt med flexmarknader

> CoordiNet > sthlmflex



Delta på mFRR-marknaden via FoU-projekt

Varför?

Att flexbud kan avropas för flera 

syften förbättrar 

affärsmöjligheterna eftersom 

möjligheterna till ersättning blir 

större.

Förberedande pilot inför framtida 

budstorlekar och typ av bud på 

mFRR.

Förkvalificering är ett krav

Budstorleken behöver vara minst 

1 MW

Den som är balansansvarig 

behöver vara med i processen

Hur?

CoordiNet: 

1 november 2020 – 31 mars 2021

Vinterperioden 2021 - 2022

sthlmflex:

2 december 2020 – 31 mars 2021

När?

Kontakt: Magnus Lindén, magnus.linden@svk.se, 070-9941358



Mer om stödtjänster hos Svenska kraftnät

▪ Webbinar för nya leverantörer den 22  oktober: https://www.svk.se/press-och-

nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2020/inbjudan-webbmote-om-marknader-for-

stodtjanster/

▪ Anmäl intresse för våra marknadsnyheter: 

https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/information-om-stodtjanster/anmalan-till-

kontaktlista-stodtjanster/

▪ Länk till examensarbete: https://www.svk.se/siteassets/jobba-

har/dokument/2019_ekonomisk_kartlaggning_teknologier_som_skulle_kunna_leverera

_reserverna.pdf

https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2020/inbjudan-webbmote-om-marknader-for-stodtjanster/
https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/information-om-stodtjanster/anmalan-till-kontaktlista-stodtjanster/
https://www.svk.se/siteassets/jobba-har/dokument/2019_ekonomisk_kartlaggning_teknologier_som_skulle_kunna_leverera_reserverna.pdf
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TACK!


