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Systemansvariga, med beaktande av följande: 

antar detta dokument 

(1) Detta dokument är ett gemensamt förslag som har utvecklats av alla systemansvariga för 

överföringssystemet (nedan kallade “systemansvariga”) avseende utvecklingen av ett förslag för en metod 

för gemensam nätmodell (nedan kallad “metod för gemensam nätmodell”). 

(2) Detta förslag (nedan kallat “förslaget om en metod för gemensam nätmodell”) tar hänsyn till de 

allmänna principer och mål som fastställs i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 

2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (nedan kallad “förordning 2017/1485”) 

samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för 

tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel (nedan kallad “förordning (EG) nr 714/2009”). Målet med 

förordning 2017/1485 är att föreskriva detaljerade riktlinjer om krav och principer när det gäller systemdrift 

i syfte att säkerställa en säker drift av det sammankopplade systemet. För att möjliggöra detta måste alla 

systemansvariga använda en gemensam nätmodell. En gemensam nätmodell kan bara skapas på grundval 

av en gemensam metod för att bygga en sådan modell. 

(3) En hänvisning till artikel 17 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om 

fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (nedan kallad “förordning 

2015/1222”) finns i artiklarna 67.1 och 70.1 i förordning 2017/1485 och den definierar flera specifika krav 

som förslaget om en metod för gemensam nätmodell bör beakta: 

"1. Senast tio månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för 

överföringssystem tillsammans utarbeta ett förslag till en metod för gemensam nätmodell. Förslaget ska 

vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12. 

2.  Metoden för den gemensamma nätmodellen ska möjliggöra att en gemensam nätmodell fastställs. 

Den ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 

(a)  En definition av scenarier i enlighet med artikel 18. 

(b)  En definition av individuella nätmodeller i enlighet med artikel 19. 

(c) En beskrivning av processen för att slå samman individuella nätmodeller så att de bildar en 

gemensam nätmodell.” 

(4) Artikel 67.1 i förordning 2017/1485 utgör den rättsliga grunden för förslaget om en metod för 

gemensam nätmodell när det gäller gemensamma året före-nätmodeller och det föreskriver flera ytterligare 

krav: 

“Senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för 

överföringssystem tillsammans utarbeta ett förslag till en metod för att bygga de gemensamma året före-

nätmodellerna från de individuella nätmodeller som tagits fram i enlighet med artikel 66.1, och för att spara 

dem. Metoden ska ta hänsyn till och, när så krävs, komplettera driftvillkoren i den metod för gemensam 

nätmodell som tagits fram i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2015/1222 och artikel 18 i förordning 

(EU) 2016/1719 när det gäller följande faktorer: 

(a) Tidsfrister för sammanställning av de individuella året före-nätmodellerna, för att slå samman 

dem till en gemensam nätmodell och för att spara de individuella och gemensamma nätmodellerna. 

(b) Kvalitetskontroll av de individuella och gemensamma nätmodellerna för att säkerställa att de 
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(c) Korrigering och förbättring av individuella och gemensamma nätmodeller och genomförande av 

åtminstone de kvalitetskontroller som avses i led b.” 

(5) Artikel 70.1 i förordning 2017/1485 utgör den rättsliga grunden för förslaget om en metod för gemensam 

nätmodell när det gäller gemensamma dagen före-nätmodeller och intradagsnätmodeller och innehåller 

följande ytterligare krav: 

“Senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem 

tillsammans utarbeta ett förslag till en metod för att bygga de gemensamma dagen före- och 

intradagsnätmodellerna från de individuella nätmodellerna, och för att spara dem.  Metoden ska ta hänsyn till 

och, när så krävs, komplettera driftvillkoren i den metod för gemensam nätmodell som tagits fram i enlighet 

med artikel 17 i förordning (EU) 2015/1222 när det gäller följande faktorer: 

(a)  Definition av tidsmärkningar. 

(b) Tidsfrister för sammanställning av de individuella nätmodellerna, för att slå samman dem till en 

gemensam nätmodell och för att spara de individuella och gemensamma nätmodellerna. Tidsfristerna ska vara 

förenliga med de regionala processer som fastställts för att utarbeta och aktivera avhjälpande åtgärder. 

(c) Kvalitetskontroll av de individuella och gemensamma nätmodellerna för att säkerställa att de är 

fullständiga och konsekventa. 

(d) Korrigering och förbättring av individuella och gemensamma nätmodeller och utförande av 

åtminstone de kvalitetskontroller som avses i led c. 

(e) Hantering av ytterligare information om driftförhållanden, såsom skyddsbörvärden eller förfaranden 

för systemskydd, diagram över enskilda linjer och konfigurationen hos understationer för att hantera 

driftsäkerheten.” 

(6) Metoden för gemensam nätmodell enligt förordning 2015/1222 syftar till att etablera en gemensam 

nätmodell för att beräkna kapaciteten för beräkningstidsramarna dagen före- och intradagskapacitet och 

metoden för gemensam nätmodell enligt kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 

2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet syftar till att etablera en gemensam 

nätmodell i syfte att beräkna långsiktig kapacitet, men det föreliggande förslaget om en metod för gemensam 

nätmodell tar upp uppbyggnaden av gemensamma nätmodeller för olika systemdriftsprocesser. Eftersom de 

metoder som krävs enligt artikel 67.1 respektive 70.1 ovan har ett inneboende samband är detta förslag om en 

metod för gemensam nätmodell av effektivitetsskäl ett gemensamt förslag för båda metoderna. 

(7) I artikel 2.2 i förordning 2015/1222 definieras den gemensamma nätmodellen som 

“en unionsomfattande datauppsättning som överenskommits mellan olika systemansvariga för 

överföringssystem och som beskriver elkraftsystemets huvudsakliga egenskaper (produktion, last och 

nättopologi) och regler för ändring av dessa egenskaper under kapacitetsberäkningsprocessen.” 

(8) I artikel 2.4 i förordning 2015/1222 definieras ett scenario som 

“elkraftsystemets prognostiserade status för en bestämd tidsram.” 

(9) I artikel 2.4 i förordning 2015/1222 definieras en individuell nätmodell som 

“datauppsättning som beskriver ett elkraftsystems egenskaper (produktion, last och nättopologi), samt 

tillhörande regler för att ändra dessa egenskaper i samband med kapacitetsberäkningen, utarbetad av de 

ansvariga systemansvariga för överföringssystemen och avsedd att slås samman med andra individuella 

nätmodeller till den gemensamma nätmodellen.” 

(10) Kraven i artikel 17 uttrycks i större detalj i artiklarna 18 och 19 i förordning 2015/1222. Artikel 18 om 

scenarier beskriver följande: 
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“1. Alla systemansvariga för överföringssystem ska tillsammans utarbeta gemensamma scenarier för varje 

tidsram för kapacitetsberäkning som avses i artikel 14.1 a och 14.1 b. De gemensamma scenarierna ska 

användas för att beskriva en specifik förutsedd situation för produktion, last och nättopologi i 

överföringssystemet i den gemensamma nätmodellen. 

2. Ett scenario per marknadstidsenhet ska utarbetas för tidsramarna för kapacitetsberäkning, både för 

dagen före-marknaden och för intradagsmarknaden. 

3. För varje scenario ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans utarbeta 

gemensamma regler för att bestämma nettopositionen i varje elområde och flödet i varje likströmsledning. 

Dessa gemensamma regler ska för varje scenario baseras på den bästa prognosen för nettopositionen för 

varje elområde och på den bästa prognosen för flödena i varje likströmsledning, och ska inbegripa den 

övergripande balansen mellan last och produktion för överföringssystemet i unionen. Vid definieringen av 

scenarierna får det inte förekomma någon otillbörlig diskriminering mellan interna utbyten och utbyten 

mellan elområden, i enlighet med punkt 1.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 714/2009.” 

I 1.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 714/2009 beskrivs följande: 

“Vid fastställande av lämpliga nätområden i och mellan vilka hantering av överbelastning ska gälla, ska de 

systemansvariga vägledas av principerna om kostnadseffektivitet och minimering av negativ inverkan på 

den inre marknaden för el. De systemansvariga får i synnerhet inte begränsa överföringskapaciteten för 

att lösa överbelastning inom sitt eget kontrollområde, förutom av ovannämnda skäl och skäl som har med 

driftssäkerhet att göra. Om en sådan situation uppstår ska de systemansvariga beskriva och på ett 

transparent sätt presentera den för alla systemanvändare. En sådan situation får godtas endast tills man 

funnit en långsiktig lösning. De systemansvariga ska för alla systemanvändare beskriva och på ett 

transparent sätt presentera den metod och de projekt som ska möjliggöra en långsiktig lösning.” 

(11) I artikel 19 i förordning 2015/1222 föreskrivs mer specifika krav när det gäller individuella 

nätmodeller, de grundläggande byggstenarna i den gemensamma nätmodellen: 

“1. För varje elområde och för varje scenario 

a) ska alla systemansvariga för överföringssystem i elområdet tillsammans tillhandahålla en gemensam 

individuell nätmodell som överensstämmer med artikel 18.3, eller 

b) ska varje systemansvarig för överföringssystem i elområdet tillhandahålla en individuell nätmodell för 

sitt eget kontrollområde, inklusive sammanlänkningar, förutsatt att summan av nettopositionerna i 

kontrollområdena, inklusive sammanlänkningar, som motsvarar elområdet överensstämmer med artikel 

18.3. 

2. Varje individuell nätmodell ska för varje scenario visa förhållandena i överföringssystemet, baserat på 

den bästa möjliga prognos som anges av en eller flera berörda systemansvariga för överföringssystemen 

vid den tidpunkt då den individuella nätmodellen utarbetas. 

3. Individuella nätmodeller ska omfatta alla linjesegment i överföringssystemet som används i regional 

driftsäkerhetsanalys för den berörda tidsramen. 

4. Alla systemansvariga för överföringssystem ska i största möjliga utsträckning harmonisera det sätt på 

vilket de individuella nätmodellerna byggs. 

5. Varje systemansvarig för överföringssystem ska tillhandahålla alla nödvändiga data i den individuella 

nätmodellen för att möjliggöra analyser i stationärt tillstånd av aktivt och reaktivt energiflöde samt 

spänning. 

6. Där så är lämpligt, och efter överenskommelse mellan alla systemansvariga för överföringssystem 
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inom en kapacitetsberäkningsregion, ska varje systemansvarig för överföringssystem i den 

kapacitetsberäkningsregionen utbyta data för att möjliggöra analyser av spänning och dynamisk 

stabilitet.” 

(12) I artikel 79.5 i förordning 2017/1485 föreskrivs följande krav med avseende på regionala 

säkerhetssamordnare: 

“I enlighet med de metoder som avses i artiklarna 67.1 och 70.1 och i enlighet med artikel 28 i förordning 

(EU) 2015/1222 ska en regional säkerhetssamordnare 

utses av alla systemansvariga för överföringssystem för att bygga den gemensamma nätmodellen för 

varje tidsram och lagra den i Entso för elektricitet datamiljö för driftplanering.” 

(13) I artikel 6.6 i förordning 2017/1485 föreskrivs ytterligare två skyldigheter: 

“Förslaget till villkor eller metoder ska innehålla ett förslag till tidsplan för deras genomförande och en 

beskrivning av deras förväntade inverkan på målen för denna förordning.” 

Den förväntade påverkan på målen presenteras nedan (punkterna 13-18) i detta avsnitt). 

(14) Förslaget om en metod för gemensam nätmodell bidrar till och hämmar inte på något sätt 

uppnåendet av målen i artikel 4.1 i förordning 2017/1485. Förslaget om en metod för gemensam 

nätmodell uppfyller särskilt målet att fastställa gemensamma krav och principer för driftsäkerhet genom 

att föreskriva en gemensam metod för framställning av individuella nätmodeller som ska slås samman 

med den gemensamma paneuropeiska nätmodellen. 

(15) I enlighet med artikel 4 b i förordning 2017/1485, och med hänsyn till de ytterligare metoder som 

ska utvecklas enligt förordning 2017/1485, kommer skapandet av den gemensamma nätmodellen och 

dess användning i driftplaneringen att bidra till att fastställa gemensamma driftplaneringsprinciper för 

sammankopplade system genom att säkerställa en gemensam metod för framställning av individuella 

nätmodeller som ska slås samman med den gemensamma paneuropeiska nätmodellen. 

(16) Genom att en gemensam nätmodell framställs på grundval av en gemensam, bindande metod 

kommer förslaget om en metod för gemensam nätmodell att säkerställa att målet at bidra till en effektiv 

drift och utveckling av elöverföringssystemet och elsektorn i unionen uppfylls slå länge skapandet av en 

gemensam nätmodell är baserat på en bindande metod som har varit föremål för samråd med intressenter 

i enlighet med förordning 2017/1485 och som kommer att godkännas av tillsynsmyndigheter före 

tillämpningen i unionen. 

(17) Metoden för en gemensam nätmodell säkerställer och förbättrar insynen och tillförlitligheten hos 

information om drift av överföringssystem genom att föreskriva övervakning av kvalitetsindikatorer och 

offentliggörande av indikatorerna och resultaten av övervakningen. 

(18) Förslaget om en metod för gemensam nätmodell bidrar också till målet att säkerställa villkoren för 

att bibehålla driftsäkerheten i hela unionen (artikel 4.1 d i förordning 2017/1485) genom att tillhandahålla 

en gemensam nätmodell på grundval av en gemensam metod som preciserar indata för framställningen av 

individuella nätmodeller som ska slås samman med den gemensamma paneuropeiska nätmodellen. 

(19) Avslutningsvis kommer förslaget om en metod för gemensam nätmodell att främja samordningen 

av systemdrift och driftsplanering genom att föreskriva införandet av en gemensam modell för det 

paneuropeiska nätet som ska användas på ett samordnat sätt i hela unionen (artikel 4.1 f i förordning 

2017/1485). 

(20) Sammanfattningsvis bidrar förslaget om en metod för gemensam nätmodell till de allmänna 

målen i förordning 2017/1485 till förmån för alla systemansvariga för överföringssystemet, nominerade 

138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 



entso<=> Förslag från alla systemansvariga för överföringssystem om en metod för gemensam nätmodell i enlighet med artiklarna 

67.1 och 70.1 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av 

riktlinjer för driften av elöverföringssystem 

7 
ENTSO-E AISBL • Avenue de Cortenbergh 100 • 1000 Bryssel • Belgien • Tel + 32 2 741 09 50 • Fax + 32 2 741 09 51 • info@entsoe.eu • www. entsoe.eu 

 

 

elmarknadsoperatörer, tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer. 

LÄMNA IN FÖLJANDE FÖRSLAG OM EN METOD FÖR GEMENSAM NÄTMODELL TILL ALLA TILLSYNSMYNDIGHETER:  
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Artikel 1 

Föremål och omfattning 

1. Den metod för gemensam nätmodell som beskrivs i detta förslag är det gemensamma förslaget från 

alla systemansvariga för överföringssystem i enlighet med artiklarna 67.1 och 70.1 i förordning 2017/1485. 

2. Denna metod ska gälla för alla systemansvariga för överföringssystem i det område som avses i 

artikel 2.2 i förordning 2017/1485. 

3. Systemansvariga för överföringssystem från rättsområden utanför det område som avses i artikel 

2.2 i förordning 2017/1485 kan lämna sin individuella nätmodell, tillåta att den slås samman med den 

gemensamma nätmodellen, och ansluta sig till processen för en gemensam nätmodell på frivillig basis, 

förutsatt att 

a. det är tekniskt möjligt och förenligt med kraven i förordning 2017/1485 att göra det, 

b. de samtycker till att de ska ha samma rättigheter och ansvar med avseende på processen 

för en gemensam nätmodell som de systemansvariga för överföringssystem som avses i punkt 1. De 

ska särskilt godta att denna metod även gäller för de relevanta parterna i det område som de 

kontrollerar, 

c. de accepterar alla andra villkor som hör samman med den frivilliga karaktären hos deras 

deltagande i processen för en gemensam nätmodell som de systemansvariga för överföringssystem 

som avses i punkt 1 kan ställa upp, 

d. de systemansvariga för överföringssystem som avses i punkt 1 har ingått ett avtal som styr 

villkoren för det frivilliga deltagandet med de systemansvariga som avses i denna punkt, 

e. när systemansvariga för överföringssystem som deltar i processen för en gemensam 

nätmodell på frivillig basis har uppvisat en objektiv efterlevnad av kraven i a, b, c och d har de 

systemansvariga som avses i punkt 1, efter en kontroll att kriterierna i a, b, c och d är uppfyllda, 

godkänt ansökan från den systemansvariga som vill ansluta sig till processen för en gemensam 

nätmodell i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 5.3 i förordning 2017/1485. 

4. De systemansvariga för överföringssystem som avses i punkt 1 ska övervaka att de systemansvariga 

som deltar i processen för en gemensam nätmodell på frivillig basis i enlighet med punkt 3 uppfyller sina 

skyldigheter. Om en systemansvarig för överföringssystem som deltar i processen för en gemensam 

nätmodell enligt punkt 3 inte uppfyller sina nödvändiga skyldigheter på ett sätt som väsentligt äventyrar 

genomförandet och driften av förordning 2017/1485 ska de systemansvariga som avses i punkt 1 avsluta 

denna systemansvarigas frivilliga deltagande i processen för en gemensam nätmodell i enlighet med 

förfarandet i artikel 5.3 i förordning 2017/1485. 

Artikel 2 

Definitioner och tolkning 

Vid tillämpningen av detta förslag ska de ord och uttryck som används ha den betydelse som de får i 

definitionerna i artikel 3 i förordning 2017/1485 och den andra lagstiftning som den hänvisar till samt artikel 

2 i metoden för gemensam nätmodell i enlighet med artikel 17 i förordning 2015/1222. 
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Artikel 3 

Scenarier 

1. När individuella året före-nätmodeller byggs upp i enlighet med artikel 66 i förordning 2017/1485 

ska varje systemansvarig för överföringssystemet bygga upp en individuell året före-nätmodell för vart och 

ett av de scenarier som utvecklas enligt artikel 65 i förordning 217/1485 samt eventuella ytterligare scenarier 

som definieras i enlighet med metoden för gemensam nätmodell enligt artikel 18 i förordning (EU) 

2016/1719. 

2. När individuella dagen före-nätmodeller byggs upp för varje marknadstidsenhet dagen före 

leveransdagen och när individuella intradagsnätmodeller byggs upp för varje framtida marknadstidsenhet på 

leveransdagen ska varje systemansvarig för överföringssystem tillämpa de principer som föreskrivs i punkt 3. 

3. Följande principer gäller för alla dagen före- och intradagsscenarier: 

a. prognossituation för nättopologi 

i. elavbrott, oberoende av orsaken till elavbrottet, ska modelleras oavsett om 

nätverkselementet förväntas vara otillgängligt under hela scenariot eller bara en del av det, 

ii. nätverkselement som stöder spänningskontroll ska inkluderas även om de kan 

stängas av driftsrelaterade skäl, 

iii. topologin ska avspegla driftsituationen. 

b. när strukturella data ändras under den tidsperiod som scenariot avser 

i. ska nätverkselement som läggs till eller tas bort inkluderas för hela scenariot och 

avlägsnas för den individuella nätmodelltopologin i alla scenarier där de inte är tillgängliga 

för minst en del av scenariot, 

ii. ändringar i nätverkselementets egenskaper ska hanteras genom att använda de 

egenskaper vars användning är mest konservativ ur ett driftsäkerhetsperspektiv, 

c. driftsgränser 

i. varje systemansvarig för överföringssystem ska tillämpa lämpliga gränser som 

motsvarar artikel 14.3 för varje nätverkselement, 

ii. för termiska gränser ska varje systemansvarig för överföringssystem använda både 

PATL och TATL. 

d. med avseende på prognossituationen för produktion 

i. för icke planerbar produktion ska varje systemansvarig för överföringssystem 

använda den senaste prognosen för icke planerbar  produktion, 

ii. för produktion som kan planeras: varje systemansvarig för överföringssystem ska 

basera sin prognos på tidsplaner, 

e. med avseende på prognossituationen för last 

i. varje systemansvarig för överföringssystem ska basera sin prognos på den bästa 

prognosen för last, 

f. med avseende på nettopositionen i varje elområde och flödet för varje 

likströmsledning 

i. ska varje systemansvarig för överföringssystem använda de senast tillgängliga 
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resultaten enligt artiklarna 13 och 18. 

Artikel 4 

Individuella nätmodeller 

1. Enligt artikel 66.1 i förordning 2017/1485 ska varje systemansvarig för överföringssystem bygga upp 

en individuell året före-nätmodell för vart och ett av de scenarier som utvecklas i enlighet med artikel 65 i 

förordning 2017/1485. 

2. Enligt artikel 70.2 i förordning 2017/1485 ska varje systemansvarig för överföringssystem bygga upp 

en individuell dagen före-nätmodell för varje marknadstidsenhet på leveransdagen. Mittpunkten för varje 

marknadstidsenhet ska användas som referenstidsmärkning. 

3. Enligt artikel 70.2 i förordning 2017/1485 ska varje systemansvarig för överföringssystem före varje 

referenstid bygga upp en individuell intradagsnätmodell för varje marknadstidsenhet på leveransdagen 

mellan referenstiden och tidpunkten åtta timmar senare än referenstiden. Referenstiderna ska vara 00.00, 

08.00 och 16.00. Mittpunkten för varje marknadstidsenhet ska användas som referenstidsmärkning. 

4. Enligt artiklarna 70.2 och 76.1 i förordning 2017/1485 ska varje systemansvarig för 

överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion bygga upp en individuell intradagsnätmodell för varje 

marknadstidsenhet på leveransdagen mellan de eventuella ytterligare referenstider som definieras enligt 

artikel 76.1 a och tiden T timmar efter referenstiden. Alla systemansvariga för överföringssystem i varje 

kapacitetsberäkningsregion ska gemensamt definiera parametern T samt de ytterligare referenstiderna enligt 

artikel 76.1 a i förordning 2017/1485 och offentliggöra denna eventuella information på internet. Mittpunkten 

för varje marknadstidsenhet ska användas som referenstidsmärkning. 

5. Varje systemansvarig för överföringssystem ska i uppbyggnaden av individuella nätmodeller, för att 

säkerställa deras kvalitet, fullständighet och konsekvens, slutföra följande steg: 

a. skapa en uppdaterad utrustningsmodell som består av de strukturella data som beskrivs i 

artiklarna 5-11, 

b. identifiera och införliva strukturella förändringar i enlighet med principerna i artikel 3. 

c. införliva uppdaterade driftsantaganden genom att inkludera de variabla data som beskrivs i 

artiklarna 12-16 i modellen, 

d. med alla andra systemansvariga för överföringssystem utbyta de data som beskrivs i artikel 

17 via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, 

e. tillämpa de gemensamma reglerna för att bestämma nettopositionen i varje elområde och 

flödet i varje likströmsledning som föreskrivs i artiklarna 18 och 19, 

f. säkerställa att modellen stämmer överens med de nettopositioner och flöden i 

direktströmsledningar som har fastställts i enlighet med artiklarna 18 och 19, 

g. säkerställa att de avhjälpande åtgärder som eventuellt redan har beslutats är inkluderade i 

modellen, tydligt kan identifieras som nödvändiga enligt artikel 70.4 i förordning 2017/1485 och är 

konsekventa med bland annat metoden för förberedelsen av avhjälpande åtgärder som hanteras på 

ett samordnat sätt i enlighet med artikel 76.1 b i förordning 2017/1485 och det allmänna målet med 

icke-diskriminerande beteende enligt artikel 4.2 a i förordning 2017/1485, 

h. utföra en lastflödeslösning för att verifiera 

i. lösningskonvergens, 
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ii. rimligheten i nodspänningar och aktiva och reaktiva kraftflöden i nätelement, 

iii. rimligheten av aktiv och reaktiv kraftproduktion i varje generator, 

iv. rimligheten  av reaktiv kraftproduktion/konsumtion av shuntanslutna reaktiva 

anordningar och 

v. uppfyllande av gällande driftsäkerhetsstandarder,  

vi. i. om så behövs, modifiera utrustningsmodellen och/eller driftsantagandena och 

upprepa steg 

h, 

j. i förekommande fall, utföra nätverksreduktion i enlighet med artikel 11, 

k. när så krävs enligt artikel 79.2 i förordning 2017/1485, exportera den individuella 

nätmodellen och gör den tillgänglig 

för att slås samman till en gemensam nätmodell via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering 

som avses i artikel 21, 

l. säkerställa att den individuella nätmodellen uppfyller kvalitetskriterierna enligt artikel 23, 

m. upprepa relevanta steg när så krävs och i enlighet med de övriga skyldigheter som föreskrivs 

i 

Denna metod. 

6. Varje systemansvarig för överföringssystem ska respektera processen för att slå samman individuella 

nätmodeller till en gemensam nätmodell på det sätt som beskrivs i artikel 20. 

7. Varje systemansvarig för överföringssystem ska respektera de krav som föreskrivs i artikel 22. Alla 

tider som föreskrivs i detta förslag till metod för gemensam nätmodell avser marknadstid enligt definition i 

artikel 2.15 i förordning 2015/1222. 

Artikel 5 

Data som ska ingå i individuella nätmodeller 

1. Individuella nätmodeller ska innehålla element av överföringssystem på 220 kV och högre spänning, 

inklusive högspända likströmssystem. Element av överföringssystemet med en spänning under 220 kV ska 

inkluderas om de har betydande påverkan på den systemansvarigas överföringssystem. Det kräver 

åtminstone att de element i högspänningsnätverket inkluderas som används i regionala 

driftsäkerhetsanalyser för den berörda tidsramen samt ytterligare nätelement som det är nödvändigt att 

inkludera för att få en lämplig representation av de motsvarande delarna av nätet inklusive de nätelement 

som är anslutna till dem. 

2. En unik identifierare ska tillhandahållas för varje nätverkselement som inkluderas. 

3. Där denna metod hänvisar till en uppdelning av primärenergikällor krävs en uppdelning i 

primärenergikällor som överensstämmer med de som används av den centrala 

informationsinspektionsplattformen enligt förordning 543/2013. 

4. Om några av de uppgifter som behövs inte är tillgängliga för den systemansvariga för 

överföringssystemet ska den systemansvariga för överföringssystemet använda sin bästa uppskattning i 

stället. 

317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 



entso<=> Förslag från alla systemansvariga för överföringssystem om en metod för gemensam nätmodell i enlighet med artiklarna 

67.1 och 70.1 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av 

riktlinjer för driften av elöverföringssystem 

12 
ENTSO-E AISBL • Avenue de Cortenbergh 100 • 1000 Bryssel • Belgien • Tel + 32 2 741 09 50 • Fax + 32 2 741 09 51 • info@entsoe.eu • www. entsoe.eu 

 

 

Artikel 6 

Nätelement 

1. De nätelement som beskrivs i punkt 2 i denna artikel ska inkluderas i varje individuell nätmodell 

oavsett om dessa drivs av den systemansvariga för överföringssystemet eller en systemansvarig för 

distributionssystemet (inbegripet en systemansvarig för det stängda distributionssystemet) om dessa 

nätelement har en spänningsnivå 

a. på 220 kV eller mer, 

b. på mindre än 220 kV och vars nätelement används i regionala driftsäkerhetsanalyser. 

2. De relevanta nätelementen och de data som ska tillhandahållas för dem är 

a. nätstationer: spänningsnivåer, samlingsskenesektioner och i förekommandefall för den 

modelleringsstrategi 

som används av de systemansvarigas brytare, inkludera identifierare av brytare och typ av brytare, 

bestående av antingen strömbrytare, frånskiljare eller frånskiljande strömbrytare, 

b. ledningar eller kablar: elektriska egenskaper, de nätstationer som de är anslutna till, 

c. krafttransformatorer, inbegripet fasförskjutande krafttransformatorer: elektriska egenskaper, 

de nätstationer som dessa är anslutna till, typ av lindningsomkopplare och typ av reglering, i 

förekommande fall, 

d. kraftkompenserande enheter och flexibla växelströmssystem (FACTS) för överföring av 

växelström: typ, elektriska egenskaper och typ av reglering, i förekommande fall. 

3. En modell eller ekvivalent modell av dessa delar av nätet som drivs vid en spänning på mindre än 

220 kV ska inkluderas i den individuella nätmodellen oavsett om dessa delar av nätet drivs av den 

systemansvariga för överföringssystemet eller en systemansvarig för distributionssystemet (inklusive en 

systemansvarig för det stängda distributionssystemet) om 

a. dessa delar av nätet har element som används i regionala driftsäkerhetsanalyser eller 

b. de relevanta nätelementen i dessa delar av nätet ansluter 

i. en produktionsenhet eller last som har modellerats i detalj i enlighet med artikel 8 

eller 9 till spänningsnivån 220 kV eller högre, 

ii. två noder vid spänningsnivån 220 kV eller högre. 

4. Modeller eller ekvivalenta modeller av de delar av nätet som drivs vid en spänning på mindre än 100 

kV ska bara inkluderas i den individuella nätmodellen om det är nödvändigt för att få en lämplig 

representation av de motsvarande delarna av nätet inklusive de nätelement som är anslutna till dem. 

5. Oberoende av spänningsnivå ska modeller och ekvivalenta modeller enligt punkt 3 eller 4 innehålla 

minst aggregat av last som är skilda från produktion och produktionskapacitet, uppdelade efter primära 

energikällor och skilda från last i de motsvarande delarna av nätet fördelat efter nätstationer i den 

ekvivalenta modellen eller de nätstationer som de motsvarande delarna av nätet är anslutna till. 

Artikel 7 

Gränspunkter 

1. För varje relevant gräns ska de berörda systemansvariga för överföringssystemet avgränsa sitt 

respektive ansvarsområde när det gäller modelleringen av nätverket genom att avtala om de motsvarande 
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gränspunkterna. 

2. Varje systemansvarig för överföringssystem ska inkludera alla relevanta nätverkselement på sin sida 

av varje gränspunkt i sin individuella nätmodell. 

3. Varje systemansvarig för överföringssystem ska inkludera varje gränspunkt i sin individuella 

nätmodell med en fiktiv injektion. 

Artikel 8 

Produktion 

1. Produktionsenheter inklusive synkrona kompensatorer och pumpar ska modelleras i detalj om de är 

anslutna med en spänningsnivå 

a. på 220 kV eller mer, 

b. på mindre än 220 kV och de används i regionala driftsäkerhetsanalyser. 

2. Flera identiska eller liknande produktionsenheter kan modelleras i detalj på sammansatt basis om 

denna 

modelleringsstrategi är tillräcklig med avseende på regionala driftsäkerhetsanalyser. För produktionsenheter 

som modelleras i detalj på sammansatt basis ska en ekvivalent modell användas i den individuella 

nätmodellen. 

3. Produktionskapacitet som inte är modellerad i detalj ska inkluderas i den individuella nätmodellen 

modellerad som aggregat. 

4. För både produktionsenheter som modelleras i detalj och för aggregat av produktionskapacitet, 

uppdelade efter primära energikällor och skilda från last, ska följande data ingå i den individuella 

nätmodellen: 

a. anslutningspunkt, 

b. primär energikälla. 

5. För produktionsenheter som är modellerade i detalj ska följande data ingå i den individuella 

nätmodellen:  

6. a) högsta aktiva effekt och lägsta aktiv effekt, definierat som de värden som 

produktionsenheten kan reglera till. När det gäller vattenkraftsproduktionsenheter med 

magasinpumpning ska två cykler modelleras och två registreringar måste uppvisas (dvs. en var för 

produktions- och pumpläget), 

b) typen av regleringsläge, som är ett av följande: “inaktiv”, “spänningsreglering”, 

“effektfaktorreglering”, “reaktiv effektreglering” och för spänningsreglerade produktionsenheter, de 

reglerade samlingsskenorna där den reglerade spänningsnivån finns,högsta och lägsta värden på 

reaktiv effekt när den lägsta och högsta aktiva effekt levereras samt, om det krävs för den regionala 

driftsäkerhetsanalysen, den tillhörande kapacitetskurvan, 

c. hjälpkraften i produktionsenheten som representerar den interna efterfrågan i 

produktionsenheten ska modelleras som en icke-anpassad last vid anslutningspunkten i 

produktionsenheten om det krävs för den regionala driftsäkerhetsanalysen. 

7. För produktionsenheter som modelleras som aggregat ska följande data inkluderas i den individuella 

nätmodellen: 

a. aggregat av produktionskapacitet uppdelad efter primära energikällor och skild 
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från last i motsvarande delar av nätet uppdelat i nätstationer av motsvarande modell av de 

nätstationer som de motsvarande delarna av nätet är anslutna till. 

Artikel 9 

Last 

1. Last ska modelleras i detalj om den är ansluten vid en spänningsnivå på  

a. 220 kV eller högre, 

b. på mindre än 220 kV och de används i regionala driftsäkerhetsanalyser. 

2. Flera identiska eller liknande laster kan modelleras i detalj på sammansatt basis om denna 

modelleringsstrategi 

är tillräcklig med avseende på regionala driftsäkerhetsanalyser. För last som modelleras i detalj på 

sammansatt basis ska en ekvivalent modell användas i den individuella nätmodellen. 

3. Last som inte är modellerad i detalj ska inkluderas i den individuella nätmodellen modellerad som 

aggregat. 

4. För både laster som modelleras i detalj och för aggregat av laster som är skilda från produktionen ska 

följande data inkluderas i den individuella nätmodellen: 

a. anslutningspunkt, 

b. effektfaktor eller reaktiv effekt, 

c. anpassningsflagga (där värdet “sann” betyder att lastens aktiva och reaktiva effektförbrukning 

ska skalas vid skalningen av den totala lasten). 

5. För last som modelleras som aggregat ska följande data ingå i den individuella nätmodellen: 

a. aggregat av last (skilt från produktion) i motsvarande delar av nätet 

uppdelat i nätstationer av motsvarande modell av de nätstationer som de motsvarande delarna av 

nätet är anslutna till. 

Artikel 10 

Högspända likströmsförbindelser 

1. Högspända likströmsförbindelser ska modelleras oavsett om de finns helt inom ett enda elområde eller 

om de ansluter till två elområden. 

2. Den systemansvariga för överföringssystem vars högspända likströmsförbindelse finns eller de 

systemansvariga vars elområden är anslutna med den högspända likströmsförbindelsen bestämmer graden 

av detalj som den högspända likströmsförbindelsen ska modelleras med. De ska basera sitt beslut på de 

funktioner som den högspända likströmsförbindelsen ska användas för. Som standard ska en högspänd 

likströmsförbindelse modelleras i detalj och likströms-/växelströmsdelen av den högspända 

likströmsförbindelsen ska bytas ut av de berörda systemansvariga för överföringssystem om inte de 

funktioner som den används för inte kräver det. 

3. För både högspända likströmsförbindelser som modelleras i detalj och de som modelleras på ett 

förenklat sätt ska följande data inkluderas: 

a. anslutningspunkter. 

4. För högspända likströmsförbindelser som modelleras i detalj ska de berörda systemansvariga för 
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överföringssystem enas om vem av dem som ska tillhandahålla den detaljerade modellen genom att antingen 

inkludera den i sin individuella nätmodell eller göra den tillgänglig separat. När det gäller högspända 

likströmsförbindelser som ansluter det gemensamma nätmodellområdet med ett elområde som inte ingår i det 

gemensamma nätmodellområdet ska den systemansvariga för överföringssystem som finns inom det 

gemensamma nätmodellområdet inkludera den detaljerade modellen i sin individuella nätmodell. Detaljerade 

modeller av högspända likströmsförbindelser ska inkludera 

a. elektriska egenskaper, 

b. typ och egenskaper för de reglerlägen som stöds. 

5. Högspända likströmsförbindelser som modelleras på ett förenklat sätt ska representeras av ekvivalenta 

injektioner vid anslutningspunkterna. 

6. När det gäller högspända likströmsförbindelser som ansluter det gemensamma nätmodellområdet med ett 

elområde som inte ingår i det gemensamma nätmodellområdet ska den systemansvariga för överföringssystem 

som finns i det gemensamma nätmodellområdet sträva efter att ingå ett avtal med ägarna av de högspända 

likströmsförbindelserna som inte är bundna av denna metod i syfte att säkerställa deras samarbete för att 

uppfylla kraven i denna artikel. 

Artikel 11 

Modellering av angränsande nät 

1. Varje systemansvarig för överföringssystem ska modellera högspända likströmsförbindelser med angränsande nät 

i enlighet med artikel 10. 

2. Varje systemansvarig för överföringssystem ska modellera högspända likströmsförbindelser med angränsande nät 

på det sätt som beskrivs i denna artikel. 

3. I början av den process som beskrivs i artikel 4 ska varje systemansvarig för överföringssystem använda en 

ekvivalent modell för de angränsande näten i sin individuella nätmodell. 

Artikel 12 Topologi 

1. I uppbyggnaden av den individuella nätmodellen ska varje systemansvarig för överföringssystem säkerställa att 

a. den individuella nätmodellen anger tillståndet efter omkoppling, antingen öppet eller stängd, för alla 

modellerade 

omkopplingsenheter, 

b. den individuella nätmodellen anger lindningsomkopplarläget för alla modellerade krafttransformatorer 

samt för fasförskjutande transformatorer, 

c. den individuella nätmodellens topologi avspeglar den planerade eller oplanerade otillgängligheten hos 

modellerade utrustningsdelar som är kända för att vara otillgängliga i linje med de scenarier som beskrivs 

i artikel 3, 

d. den individuella nätmodellens topologi uppdateras för att avspegla avhjälpande åtgärder som har 

beslutats på grundval av metoderna enligt artikel 76.1 i förordning 2017/1485 samt andra topologiska 

avhjälpande åtgärder i förekommande fall, 

e. med hänsyn till c och d avspeglar den individuella nätmodellens topologi den bästa prognosen för 

driftsituationen, 
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f. detaljerna för modelleringen och sammankopplingarnas anslutningsstatus och förbindelseledningar till 

andra systemansvariga för överföringssystem ligger i linje med de individuella nätmodellerna för de 

relevanta angränsande systemansvariga för överföringssystem, 

g. topologin för alla individuella nätmodeller som skapas för intradagssyften ska avspegla den 

oplanerade otillgängligheten för modellerad utrustning. 

Artikel 13 

Energiinjektioner och last 

1. I uppbyggnaden av individuella nätmodeller ska varje systemansvarig för överföringssystem respektera 

följande allmänna principer när det gäller energiinjektioner och last: 

a. För energiinjektionsmönstret 

i. anger den individuella nätmodellen en aktiv och reaktiv effektinjektion för varje 

modellerad produktionsenhet i drift inklusive synkrona kompensatorer och pumpar, och det 

gäller för varje produktionsenhet, oavsett om den är modellerad i detalj eller på individuell eller 

sammansatt basis eller modellerad som aggregat, 

ii. är den angivna aktiva och reaktiva effektinjektionen för varje modellerad 

produktionsenhet konsekvent med de angivna högsta och lägsta aktiva och reaktiva effektgräns 

och/eller den gällande reaktiva kapacitetskurvan, 

iii. ska de aktiva effektinjektioner som är förknippade med produktionen inom den individuella 

nätmodellen vara konsekventa med de relevanta avhjälpande åtgärderna i enlighet med artikel 

76.1 i förordning 2017/1485 och andra åtgärder som krävs för att bibehålla systemet inom 

gällande driftsäkerhetsgränser inklusive men inte begränsat till tillhandahållandet av tillräckliga 

aktiva effektreserver uppåt och nedåt som krävs för frekvenshanteringen, 

b. För lastmönstret 

i. anger den individuella nätmodellen ett uttag av aktiv och reaktiv effekt för varje 

modellerad last och pump i drift, 

ii. ska summan av uttagen av den aktiva modellerade lasteffekten i modellerade laster och 

pumpar i drift motsvara den totala lasten i det diskuterade scenariot. 

2. I uppbyggnaden av individuella nätmodeller ska varje systemansvarig för överföringssystem respektera 

följande principer när det gäller energiinjektioner: 

a. för att fastställa injektionsmönstret för det relevanta scenariot ska den systemansvariga för 

överföringssystemet skala eller på annat sätt individuellt modifiera de aktiva effektinjektioner som hör 

samman med de modellerade produktionsenheterna, 

b. för produktionsenheter som modelleras i detalj ska tillgänglighetsstatusen beakta följande i linje 

med de scenarier som beskrivs i artikel 3: 

i. avbrottsplaner, 

ii. testprofiler, 

iii. schemalagd otillgänglighet, 

iv. eventuella kapacitetsrestriktioner för aktiv effekt, 

c. för produktionsenheter som kan planeras som modelleras i detalj ska det modellerade 

avsändningsmönstret beakta följande i linje med de scenarier som beskrivs i artikel 3: 

i. För alla scenarier 

1. tillgänglighetsstatus, 
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2. tillgängliga policydokument och avtal om prioriterad körordning, 

ii. för året före-modeller, den bästa prognosen för produktionsplaner baserat på ett urval av 

följande: 

1. relevanta aktuella, historiska eller prognosticerade affärs-/marknadsdata, 

2. en distinktion mellan baslastproduktion och marginalproduktion, 

3. etablerade produktionsfördelningsnycklar, rangordning eller deltagandefaktorer, 

4. annan relevant information, 

iii. för dagen före- och intradagsmodeller 

1. de senaste tillgängliga 

marknadstidsplanerna, 

d. för planerbara produktionsenheter som modelleras som aggregat ska det modellerade 

produktionsfördelningen ta hänsyn till 

i) för alla scenarier den bästa prognosen för produktionsfördelningen baserat på ett urval av 

följande: 

1. relevanta aktuella, historiska eller prognosticerade affärs-/marknadsdata, 

2. en distinktion mellan baslastproduktion och marginalproduktion, 

3. etablerade produktionsfördelningsnycklar, rangordning eller deltagandefaktorer, 

4. data om produktionskapacitet för produktionsenheter som modelleras som 

aggregat, uppdelade efter primära energikällor och skilda från last, samt hanterade av en 

aggregator vars uppgifter används i regionala driftsäkerhetsanalyser uppdelat efter 

understationer i den ekvivalenta modellen eller de understationer som de motsvarande 

delarna av nätet är anslutna till, 

5. annan relevant information, 

e. för alla scenarier, för icke planerbara produktionsenheter som modelleras i detalj ska det 

modellerade produktionsfördelningen beakta tillgänglighetsstatus i linje med de scenarier som beskrivs i 

artikel 3, 

f. för alla icke planerbara produktionsenheter, oavsett om de modelleras i detalj eller som aggregat 

ska det modellerade produktionsfördelningen i linje med de scenarier som beskrivs i artikel 3 beakta 

i) för året före-modeller, den lämpligaste prognosen i linje med de scenarier som utvecklas i 

enlighet med artikel 65.1 i förordning 2017/1485, 

ii) för dagen före- och intradagsmodeller den senaste prognosen för icke planerbar produktion 

hämtad från meteorologiska prognoser, 

3. I uppbyggnaden av individuella nätmodeller ska varje systemansvarig för överföringssystem respektera 

följande principer när det gäller last: 

a. för att fastställa lastmönstret ska den systemansvariga för överföringssystem skala eller på annat 

sätt individuellt modifiera 

de aktiva och reaktiva effektuttagen vid noderna som är förknippade med modellerad last och pumpar, 

b. för alla scenarier ska detta baseras på ett urval av följande: 

i. representativa historiska referensdata för den relevanta årstiden, dagen, tiden och 

andra relevanta data, 

ii. Scada och/eller uppmätta data, 

iii. estimerade data för tillståndet, 
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iv. statistisk analys av prognosdata 

v. distinktion mellan variabel och icke variabel last, 

vi. planerade elavbrott åtminstone för last som har modellerats i detalj, 

vii. för last som modelleras i detalj den högsta aktiva effektförbrukningen och egenskaper för 

reaktiv effektreglering, när sådan är installerad, samt högsta och lägsta aktiva effekt som är 

tillgänglig för att möta efterfrågan och den högsta och lägsta varaktigheten hos potentiell 

användning av denna effekt för att möta efterfrågan, 

viii. för last som modelleras som aggregat och hanteras av en aggregator vars data används i 

regionala driftsäkerhetsanalyser, aggregat av högsta och lägsta aktiva effekt som är tillgänglig 

för att möta efterfrågan, skild från produktion, 

och den högsta och lägsta varaktigheten hos potentiell användning av denna effekt för att möta 

efterfrågan hanteras av aggregatorn i de motsvarande delarna av nätet uppdelat i understationer 

som de motsvarande delarna av nätet är anslutna till. 

ix. för last som modelleras som aggregat och hanteras av en aggregator vars data används i 

regionala driftsäkerhetsanalyser, en prognos av obegränsad aktiv effekt som är tillgänglig för att 

möta efterfrågan samt planerad reaktion på efterfrågan, 

x. för dagen före- och intradagsmodeller, för last som modelleras i detalj ska den individuella 

nätmodellen avspegla den planerade aktiva och prognosticerade reaktiva förbrukningen, 

xi. annan relevant information. 

Artikel 14 

Övervakning 

1. När varje individuell nätmodell byggs upp ska varje systemansvarig för överföringssystem respektera de 

regler som föreskrivs i denna artikel när det gäller driftsäkerhetsgränser för alla modellerade nätelement. 

2. För varje scenario ska alla driftsgränser vara konsekventa med driftsvillkoren inklusive men inte begränsat 

till årstiden och andra relevanta miljörelaterade och meteorologiska faktorer. 

3. För varje scenario ska varje systemansvarig för överföringssystem säkerställa att 

a. den individuella nätmodellen för varje uttryckligt modellerad överföringsledning, kabel, 

transformator och relevant likströmsutrustning preciserar antingen 

i) en PATL om värderingen inte beror på meteorologiska villkor eller lasten före fel eller 

ii) bästa prognosvärdering om värderingen beror på meteorologiska villkor eller lasten före fel, 

b. den individuella nätmodellen preciserar för de relevanta tillgångarna en eller flera TATL, vilka 

avspeglar motsvarande årstid och är baserad på gällande PATL, för varje uttryckligen modellerad 

överföringsledning, kabel, transformator och relevant likströmsutrustning, 

c. den individuella nätmodellen preciserar en TATL-varaktighet för alla delar av 

överföringsutrustningen för vilka en TATL har preciserats, för varje TATL som har preciserats, 

d. den individuella nätmodellen preciserar en utlösningsströmgräns för varje relevant uttryckligen 

modellerad överföringsutrustning, i förekommande fall, 

e. den individuella nätmodellen avspeglar på lämpligt sätt de högsta och lägsta acceptabla 

spänningarna på varje nominell spänningsnivå, efter lokalt gällande koder, standarder, licenser, 

policydokument och avtal, 
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f. driftsäkerhetsgränser som gäller för sammankopplingarnas anslutningsstatus och förbindelseledningar till 

andra systemansvariga för överföringssystem ligger i linje med de som föreskrivs i de individuella 

nätmodellerna för de relevanta angränsande systemansvariga för överföringssystem, 

g. driftsäkerhetsgränser som preciseras i den individuella nätmodellen är ömsesidigt konsekventa, 

h. den individuella nätmodellen preciserar artificiella PATL- och TATL-gränser för relevanta 

individuella föremål eller grupper av 

föremål i modellerad överföringsutrustning för att införliva lokala överföringsbegränsningar som inte är 

förknippade med termisk- eller spänningssäkerhet i stationärt tillstånd inklusive begränsningar som är 

förknippade med transient stabilitet eller spänningsstabilitet, 

i. för alla ekvivalenta modeller av överföringsutrustning och för modellerad utrustning som inte drivs 

av den systemansvariga för överföringssystemet, inklusive distributionsnät, som är relevanta med 

avseende på 

driftsäkerhetsanalyser och kapacitetsberäkning mellan elområden preciserar den individuella nätmodellen 

lämpliga ekvivalenta driftsgränser. 

Artikel 15 

Kontrollinställningar 

1. Vid uppbyggnaden av varje individuell nätmodell ska varje systemansvarig för överföringssystem precisera 

lämpliga kontrollinställningar för minst följande av regleringsutrustningen, där den är modellerad och relevant: 

a. transformatorer och tillhörande lindningsomkopplare, 

b. fasförskjutande transformatorer och tillhörande lindningsomkopplare, 

c. reaktiva kompensationsanordningar, inklusive men inte begränsat till 

i) shuntkompensatorer inklusive shuntkondensatorer eller reaktorer eller skilt 

omkopplingsbara banker av shuntkondensatorer eller reaktorer, 

iii. statiska VAR-kompensatorer, 

iv. synkrona kondensatorer, 

v. statiska synkrona kompensatorer och andra flexibla anordningar för överföringssystem av 

växelström, 

d. generatorer som bidrar till spänningsreglering, 

e. likströmsutrustning, 

2. När det gäller utrustning som avses i punkterna a, b, c och d i första punkten ska varje individuell 

nätmodell inkludera följande information, när det är relevant: 

a) regleringsstatus - aktiverad/avaktiverad, 

b. regleringsläge - spänning, aktiv effekt, reaktiv effekt, effektfaktor, ström eller annat tillämpligt 

läge, 

c. reglermålet eller reglermålets område i kV, MW, Mvar, p.u. eller andra lämpliga enheter, 

d. reglermålets dödband, 

e. regleringsdeltagarfaktor, 

f. reglerad nod. 

3. När det gäller utrustning som avses i punkt e i första punkten ska varje individuell nätmodell inkludera all 
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relevant information om följande, när det är relevant: 

a. driftsläge - växelriktare/likriktare 

b. styrningsläge - spänning, aktiv kraft, reaktiv kraft, kraftfaktor, ström eller annat tillämpligt läge, 

c. aktiva kraftmål, 

d. spänningsmål, 

e. reglerade noder. 

4. När en modellerad likströmsutrustning utgör en del av en länk ska varje systemansvarig för 

överföringssystem säkerställa att de resulterande flödena i länken är konsekventa med de avtalade flödena i 

länkarna för det relevanta scenariot i enlighet med artikel 18. 

5. Varje systemansvarig för överföringssystem ska säkerställa att regleringsmålet för spänningar och 

spänningsreglerområden avspeglar tillämpliga policydokument om spänningsstyrning och 

driftsäkerhetsgränser. 

6. Varje systemansvarig för överföringssystem ska precisera minst en  utjämningsnod i varje individuell 

nätmodell för att hantera bristande överensstämmelse mellan total produktion och efterfrågan när en 

belastningsfördelningsberäkning utförs. 

Artikel 16 

Antaganden om angränsande nät 

1. Vid uppbyggnaden av varje individuell nätmodell ska varje systemansvarig för överföringssystem 

uppdatera driftsantagandena när det gäller angränsande nät med en så tillförlitlig uppsättning beräkningar som 

möjligt. Efter ett framgångsrikt slutförande av de kontroller som beskrivs i artikel 4.5 h ska de ekvivalenta 

modellerna i de angränsande näten avlägsnas och ersättas med ekvivalenta injektioner vid de relevanta 

gränspunkterna. 

2. För varje individuell nätmodell ska summan av injektioner vid gränspunkterna vara lika med motsvarande 

nettoposition. 

Artikel 17 

Tillhörande information 

1. För att göra det möjligt att tillämpa regler för att ändra kännetecknen hos individuella nätmodeller under 

relevanta affärsprocesser ska varje systemansvarig för överföringssystem göra följande information tillgänglig 

för alla systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses 

i artikel 21: 

a) produktionsfördelningsnycklar. 

Artikel 18 

Nettopositioner och flöden i likströmsledningar 

1. För alla scenarier för individuella året före-nätmodeller enligt artikel 3 ska varje systemansvarig för 

överföringssystem följa anpassningsförfarandet för en gemensam nätmodell som beskrivs i artikel 19. 

2. För alla scenarier för individuella dagen före- och intradagsnätmodeller enligt artikel 3, a) bästa prognos 

för nettopositionen för varje elområde och flödet i varje 

likströmsledning ska vara baserad på verifierade matchade schemalagda utbyten, 
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b. varje systemansvarig för överföringssystem ska med alla andra systemansvariga för överföringssystem 

dela nettopositionen för sitt/sina elområden och 

värdena för flödet i varje likströmsledning som används i dess individuella nätmodell via Entso för 

elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21 i enlighet med processen för en gemensam 

nätmodell som beskrivs i artikel 22. 

3. För alla scenarier enligt artikel 3 för elområden som är anslutna med mer än en likströmsledning ska de 

berörda systemansvariga för överföringssystem avtala om konsekventa värden för flödena i likströmsledningar 

som ska användas i varje systemansvarigs individuella nätmodell. Dessa ska även vara de värden som de 

systemansvariga för överföringssystem ställer till alla andra systemansvarigas förfogande. 

Artikel 19 

Anpassning av gemensam nätmodell 

1. För varje scenario för året före-modellerna enligt artikel 3 ska varje systemansvarig för överföringssystem 

framställa och med alla andra systemansvariga via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses 

i artikel 21 i enlighet med processbeskrivningen för en gemensam nätmodell i artikel 22, dela sin bästa prognos 

för 

a) nettopositionen för sitt elområde, som är dess preliminära nettoposition, 

b) flödet i varje likströmsledning som är ansluten till dess elområde som är de preliminära 

flödena i varje likströmsledning, 

c. andra indata som krävs av algoritmen i enlighet med punkt 2. 

2. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt definiera en algoritm som för varje scenario och 

för alla elområden anpassar de preliminära nettopositionerna och de preliminära flödena i varje 

likströmsledning på ett sådant sätt att efter justeringen genom algoritmen 

a. balanserar summan av de justerade nettopositionerna för alla elområden i det gemensamma 

nätmodellområdet målnettopositionen för det gemensamma nätmodellområdet, 

b. för alla elområden som är anslutna med minst en likströmsledning är summan av flödena på alla 

likströmsledningar ömsesidigt konsekvent för båda de berörda elområdena. 

3. Algoritmen ska ha följande egenskaper eller funktioner för att säkerställa att det inte uppstår någon orimlig 

diskriminering mellan interna utbyten och utbyten mellan elområden: 

a) anpassningarna av preliminära nettopositioner och preliminära flöden i varje likströmsledning ska 

spridas över alla elområden och inget elområde ska gynnas av någon preferensbehandling eller 

privilegierad status med avseende på algoritmens funktion, 

b) algoritmen ska enligt sin objektiva funktion ge lämplig vikt åt följande vid fastställandet av vilka 

justeringar som behövs: 

i) storleken på de justeringar som behövs för varje preliminär nettoposition och de preliminära 

flödena i varje likströmsledning, som ska minimeras, 

ii) ett elområdes förmåga att justera sin preliminära nettoposition och de preliminära flödena i 

varje likströmsledning, baserat på objektiva och transparenta kriterier, 

c. algoritmen ska precisera objektiva och transparenta konsekvens- och kvalitetskriterier som de 

indata som krävs från varje systemansvarig för överföringssystem ska uppfylla, 
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d. algoritmen ska vara tillräckligt robust för att ge resultaten enligt punkt 2 under alla omständigheter med 

tanke på de indata som ges till den. 

4. De systemansvariga för överföringssystem ska enas om förfaranden 

a. för att minska det absoluta värdet av summan av preliminära nettopositioner för alla elområden i 

det gemensamma nätmodellområdet och 

b) för att lämna uppdaterade indata vid behov samt 

c. ta hänsyn till reservkapacitet och stabilitetsgränser om det blir nödvändigt att uppdatera 

indata. 

5. De systemansvariga ska regelbundet se över och, när så är lämpligt, förbättra algoritmen. 

6. De systemansvariga ska offentliggöra algoritmen som en del av de uppgifter som ska lämnas enligt artikel 

31.3 i förordning 2015/1222 och artikel 26.3 i förordning 2016/1719. Om algoritmen modifierades under 

redovisningsperioden ska de systemansvariga för överföringssystem tydligt ange vilken algoritm som användes 

under vilken tidsperiod och förklara orsakerna till att algoritmen modifierades. 

7. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt säkerställa att algoritmen är tillgänglig för de 

relevanta parterna via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21. 

 

8. Varje systemansvarig för överföringssystem ska utse en regional säkerhetssamordnare som på den 

systemansvarigas vägnar ska utföra följande uppgifter i enlighet med den process som beskrivs i artikel 22: 

a) kontrollera fullständigheten och kvaliteten hos de indata som lämnas enligt punkt 1 och om det är 

nödvändigt ersätta saknade uppgifter eller uppgifter av otillräcklig kvalitet med ersättningsuppgifter, 

b) tillämpa algoritmen för att för varje scenario och varje elområde beräkna anpassade nettopositioner 

och anpassade flöden i alla likströmsledningar som uppfyller kraven i punkt 2 och göra dessa tillgängliga 

för alla systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som 

avses i artikel 21, 

c. säkerställa att de resultat som erhålls stämmer överens med de som erhålls av alla andra 

eventuella regionala säkerhetssamordnare. 

9. Enligt artikel 4.5 f ska varje systemansvarig för överföringssystem säkerställa att dess individuella 

nätmodell stämmer överens med den anpassade nettopositionen och de anpassade flödena i 

likströmsledningarna som tillhandahålls av den regionala säkerhetssamordnaren. 

Artikel 20 

Gemensam nätmodell 

1. Enligt artikel 77.1 a i förordning 2017/1485 ska varje systemansvarig för överföringssystem utse en regional 

säkerhetssamordnare som på den systemansvarigas vägnar ska utföra följande uppgifter i enlighet med den 

process som beskrivs i artikel 22: 

a) kontrollera konsistensen mellan de individuella nätmodeller som har lämnats av de systemansvariga 

för överföringssystem och kvalitetskriterierna som definieras enligt artikel 23, 

b. om en individuell nätmodell misslyckas i den kvalitetskontroll som avses i a, antingen erhålla en ny 

individuell nätmodell av tillräcklig kvalitet från den systemansvariga för överföringssystemet eller ersätta 

den med en alternativ individuell nätmodell enligt de utbytesregler som avses i punkt 4 och göra denna 

validerade individuella nätmodell tillgänglig via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som 
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avses i artikel 21, 

c. tillämpa kraven enligt punkt 2 för att slå samman alla individuella nätmodeller till en gemensam 

nätmodell enligt artikel 79 i förordning 2017/1485 och göra de resulterande gemensamma nätmodellerna 

tillgängliga för alla systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för 

driftplanering som avses i artikel 21, 

d. säkerställa att varje gemensam nätmodell som skapas stämmer överens med de som erhålls av 

alla andra eventuella regionala säkerhetssamordnare, 

e. identifiera överträdelser av driftsäkerhetsgränser i den gemensamma nätmodellen, 

f. från de berörda systemansvariga för överföringssystem erhålla individuella nätmodeller som har 

uppdaterats mot bakgrund av de avtalade avhjälpande åtgärderna 

om det är tillämpligt och upprepa steg a till e om det behövs, 

g. validera den resulterande gemensamma nätmodellen genom att kontrollera att den stämmer 

överens med dem som har erhållits av alla andra 

eventuella säkerhetssamordnare och göra den tillgänglig via Entso för elektricitets datamiljö för 

driftplanering som avses i artikel 21. 

2. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt definiera de krav som gäller för de regionala 

säkerhetssamordnarna och sammanslagningsprocessen i enlighet med artikel 23. 

3. Varje regional säkerhetssamordnare ska uppfylla de krav som avses i punkt 2 och implementera de krav 

som gäller för sammanslagningsprocessen som avses i punkt 2. 

4. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt definiera de utbytesregler som gäller för 

individuella nätmodeller som inte uppfyller kvalitetskriterierna i artikel 23. 

5. Varje systemansvarig för överföringssystem ska tillhandahålla de uppgifter som krävs enligt 

utbytesreglerna som avses i punkt 4 via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i artikel 

21. 

Artikel 21 

Entso för elektricitet datamiljö för driftplanering 

1. Alla systemansvariga för överföringssystem ska delegera uppgiften att implementera en gemensam Entso 

för elektricitets datamiljö för driftplanering som tillhandahåller minst de tjänster som beskrivs i punkt 2 i 

enlighet med artikel 114 i förordning 2017/1485. 

2. Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering ska minst stödja processen för gemensam nätmodell på 

följande sätt och ha de egenskaper som krävs i detta syfte: 

a) året före-modeller - varje systemansvarig för överföringssystem ska kunna använda Entso för 

elektricitets datamiljö för driftplanering för att med alla andra systemansvariga i enlighet med den metod 

för gemensam nätmodell som beskrivs i artikel 22 dela sin bästa prognos för 

i) nettopositionen för sitt elområde, som består av dess preliminära nettoposition, ii) flödet i varje 

likströmsledning som är ansluten till dess elområde som består av 

de preliminära flödena i varje likströmsledning, 

iii. andra indata som krävs av algoritmen som fortsättning av artikel 19.2, 

b) algoritmen enligt artikel 19.2 ska vara åtkomlig via Entso för elektricitets datamiljö för 

driftplanering, 
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c. de regionala säkerhetssamordnarna ska kunna göra de anpassade nettopositionerna och de anpassade 

flödena i likströmsledningar som uppfyller kraven i artikel 19.2 tillgängliga för alla systemansvariga för 

överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering, 

d. dagen före- och intradagsmodeller - varje systemansvarig för överföringssystem ska kunna 

använda Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering för att kunna dela nettopositionen för sina 

elområden och värdena för flödet i varje likströmsledning som används i dess individuella nätmodell med 

alla andra systemansvariga för överföringssystem i enlighet med metoden för gemensam nätmodell som 

beskrivs i artikel 22, 

e. Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering ska tillåta att all relevant information om 

planerade utbyten är tillgänglig från Entso för elektricitet datamiljö för driftplanering, 

f. varje systemansvarig för överföringssystem ska kunna göra tillhörande information som preciseras 

i artikel 17 tillgänglig för alla systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö 

för driftplanering, 

g. varje systemansvarig för överföringssystem ska kunna göra alla sina individuella nätmodeller 

tillgängliga för alla systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för 

driftplanering, 

h. för varje systemansvarig för överföringssystem och varje scenario ska alla uppgifter som krävs 

enligt utbytesreglerna som avses i artikel 20.5 vara tillgängliga via Entso för elektricitets planeringsmiljö 

för driftsdata, 

i. Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering ska kunna lämna information om kvalitetsstatus 

för inlämnade individuella nätmodeller inklusive utbyten som var nödvändiga, 

j. alla regionala säkerhetssamordnare ska kunna göra den gemensamma nätmodellen tillgänglig för 

alla systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering, 

k. all information som krävs med avseende på gränspunkter enligt artikel 7 ska vara tillgängliga via 

Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering, 

l. följande information och/eller uppgifter ska vara tillgängliga för alla systemansvariga för 

överföringssystem via Entso för elektricitet datamiljö för driftplanering: 

i) produktionsfördelningsnycklar. 

Artikel 22 

Process för gemensam nätmodell 

1. Vid framställningen av gemensamma året före-nätmodeller ska alla systemansvariga för överföringssystem 

och regionala säkerhetssamordnare slutföra följande steg: 

a. senast den 15 juli plus tre arbetsdagar under året före leveransåret ska varje systemansvarig för 

överföringssystem göra preliminära nettopositioner, preliminära flöden i likströmsledningar och andra 

indata som behövs för anpassningsprocessen för gemensam nätmodell tillgängliga för alla 

systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i 

artikel 21, 

b. senast den 15 juli plus fem arbetsdagar under året före leveransåret ska de regionala 

säkerhetssamordnarna kontrollera fullständigheten och kvaliteten hos de indata som överlämnas i 

enlighet med artikel 19.1 och vid behov byta ut saknade data eller data av otillräcklig kvalitet mot 
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ersättningsdata, 

c. senast den 15 juli plus sex arbetsdagar under året före leveransåret ska de regionala 

säkerhetssamordnarna tillämpa algoritmen för att för varje scenario och varje elområde beräkna 

anpassade nettopositioner och anpassade flöden i likströmsledningar som uppfyller kraven i artikel 19.2, 

d. senast den 15 juli plus nio arbetsdagar under året före leveransåret ska de regionala 

säkerhetssamordnarna göra de anpassade nettopositionerna och de anpassade flödena i 

likströmsledningar tillgängliga för alla systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets 

datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, 

e. senast den 1 september ska varje systemansvarig för överföringssystem göra sin individuella 

nätmodell tillgänglig via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering enligt artikel 21, enligt artikel 

4.5 f ska den systemansvariga för överföringssystemet säkerställa att dess individuella nätmodell 

stämmer överens med den anpassade nettopositionen och de anpassade flödena i likströmsledningar 

som lämnas av de regionala säkerhetssamordnarna, 

f. senast den 1 september plus fem arbetsdagar ska den systemansvarigas regionala 

säkerhetssamordnare  

i) kontrollera att den individuella nätmodell som lämnas av den systemansvariga för 

överföringssystemet stämmer överens med de kvalitetskriterier 

som definieras i enlighet med artikel 23, 

ii) om en individuell nätmodell misslyckas i den kvalitetskontroll som avses under punkt i, 

antingen erhålla en ny individuell nätmodell av tillräcklig kvalitet från den systemansvariga för 

överföringssystemet eller ersätta den med en alternativ individuell nätmodell enligt de 

utbytesregler som avses i artikel 20.4 och göra denna validerade individuella nätmodell tillgänglig 

via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, 

g. senast den 1 september plus tio arbetsdagar ska den systemansvarigas regionala 

säkerhetssamordnare i) tillämpa kraven enligt artikel 20.3 för att slå samman alla individuella 

nätmodeller till en 

gemensam nätmodell enligt artikel 79.5 i förordning 2017/1485 och göra de resulterande 

gemensamma nätmodellerna tillgängliga för alla relevanta parter via Entso för elektricitet 

datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, 

ii) validera varje gemensam nätmodell som erhålls och se till att den stämmer överens med 

de som erhålls av alla andra eventuella regionala säkerhetssamordnare, 

2. Enligt artikel 68.1 i förordning 2017/1485, där aktuella systemansvariga för överföringssystem ska skicka 

uppdaterade modeller fram till brytdagen den 1 september varje år, och enligt artikel 68.2 i förordning 

2017/1485 ska regionala säkerhetssamordnare framställa uppdaterade gemensamma nätmodeller fram till 

brytdagen den 1 september plus tio arbetsdagar varje år. 

3. De tidsfrister som föreskrivs i punkt 1 gäller för framställningen av en gemensam året före-nätmodell som 

omfattar ett helt kalenderår med början den 1 januari och slut den 31 december. När måltidshorisonten för 

den gemensamma året före-nätmodellen skiljer sig från denna ska tidsfristerna ändras så att de stämmer 

överens. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt avtala om att förkorta tidsfristerna på ett 

sådant sätt att det går åt mindre tid för att slutföra en eller flera av de uppgifter som anges i punkt 1.T0 

definieras som den punkt i processen för gemensam dagen före-nätmodell då varje systemansvarig för 

överföringssystem måste ha lämnat in sina individuella nätmodeller för följande dag för att processen för 
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gemensam nätmodell ska gå framåt i rätt tid med tanke på alla senare steg i processen. T3 definieras som den 

punkt i processen för gemensam dagen före-nätmodell då en gemensam nätmodell baserad på minst en 

fullständig upprepning, det vill säga baserad på en uppsättning individuella nätmodeller som uppdateras mot 

bakgrund av en föregående version av den gemensamma nätmodellen, måste vara tillgänglig för att alla senare 

steg i processen ska kunna slutföras i rätt tid. T5 definieras som den punkt i processen för gemensam nätmodell 

då alla resultat och beslut baserade på den samordnade säkerhetsanalys som bygger på den gemensamma 

nätmodellen har konsoliderats och kommunicerats och processen avslutas. Vid framställningen av gemensamma 

dagen före-nätmodeller ska alla systemansvariga för överföringssystem och regionala säkerhetssamordnare 

slutföra följande steg: 

a) vid tidpunkten T0 minus 95 minuter på dagen före leveransdagen ska varje systemansvarig för 

överföringssystem göra sin nettoposition och flödena i likströmsledningar för varje dagen före-scenario 

tillgängliga via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, Dessa 

nettopositioner och flöden i likströmsledningar ska avspegla utbyten över elområdesgränser från 

tidpunkten T0 minus 120 minuter. Systemansvariga för överföringssystem i elområden där 

intradagsmarknaden mellan elområden för följande dag öppnar före tiden T0 minus 90 minuter ska 

använda data från tiden T0 minus 120 minuter, 

b) vid tidpunkten T0 minus 90 minuter på dagen före leveransdagen ska de anpassade nettopositioner och 

flödena i likströmsledningar för varje dagen före-scenario vara tillgängliga för alla systemansvariga för 

överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, 

c. omedelbart efter tiden T0 minus 15 minuter på dagen före leveransdagen ska uppdaterade 

nettopositioner och flöden i likströmsledningar för varje dagen före-scenario göras tillgängliga för alla 

systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i 

artikel 21 av de systemansvariga vars nettopositioner och flöden i likströmsledningar ändras i förhållande 

till de värden som fastställs vid T0 minus 120 minuter på grund av förebyggande avhjälpande åtgärder 

som aktiveras av dessa systemansvariga. De uppdaterade nettopositionerna och flödena i 

likströmsledningar ska avspegla utbyten mellan elområden vid T0 minus 120 minuter samt transaktioner 

mellan systemansvariga för överföringssystem som ingås mellan denna tid och T0 minus 20 minuter i 

syfte att aktivera förebyggande avhjälpande åtgärder. 

d. vid tidpunkten T0 minus 10 minuter på dagen före leveransdagen ska de uppdaterade anpassade 

nettopositioner och flödena i likströmsledningar för varje dagen före-scenario vara tillgängliga för alla 

systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i 

artikel 21, 

e. vid tidpunkten T0 på dagen före leveransdagen ska varje systemansvarig för överföringssystem göra sin 

individuella nätmodell tillgänglig via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering i enlighet med 

artikel 21. Enligt artikel 4.5 f ska den systemansvariga säkerställa att dess individuella nätmodell 

stämmer överens med de planerade utbyten som avses i artikel 22.4 d samt avtalade avhjälpande 

åtgärder som har fastställts under den föregående tidsramen, 

f. vid tidpunkten T0 minus 50 minuter på dagen före leveransdagen ska den systemansvarigas regionala 

säkerhetssamordnare 

i) kontrollera konsistensen mellan den individuella nätmodell som har lämnats av de 

systemansvariga för överföringssystem och kvalitetskriterierna som definieras enligt artikel 23, 

ii) om en individuell nätmodell misslyckas vid den kvalitetskontroll som avses i i, antingen erhålla en 
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ny individuell nätmodell av tillräcklig kvalitet från den systemansvariga eller byta ut den mot en 

alternativ individuell nätmodell i 

enlighet med de utbytesregler som avses i artikel 20.4 och göra denna validerade individuella 

nätmodell tillgänglig via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, 

g. vid tidpunkten T0 minus 60 minuter på dagen före leveransdagen ska den systemansvarigas 

regionala säkerhetssamordnare 

i) tillämpa kraven enligt som föreskrivs i artikel 20.2 för att slå samman alla individuella 

nätmodeller till en gemensam nätmodell enligt artikel 79.5 i förordning 2017/1485 och göra de 

resulterande gemensamma nätmodellerna tillgängliga för alla relevanta parter via Entso för 

elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, 

ii) validera varje gemensam nätmodell som erhålls för att se till att den stämmer överens med 

de som erhålls av alla andra eventuella regionala säkerhetssamordnare, 

h. efter valideringen av den gemensamma nätmodellen vid tidpunkten T0 plus 60 minuter på dagen 

före leveransdagen 

i. ska de systemansvariga för överföringssystem och regionala samordnarna utföra 

samordnade driftsäkerhetsanalyser på det sätt som krävs enligt metoden för samordning av 

driftsäkerhetsanalyser i enlighet med artikel 75.1 i förordning 2017/1485, de gemensamma 

bestämmelserna för regional driftsäkerhet enligt artikel 76.1 och andra relevanta förfaranden och 

avtal, 

ii) den regionala säkerhetssamordnaren ska när det är tillämpligt göra en uppdaterad 

gemensam nätmodell tillgänglig inklusive avhjälpande åtgärder som avtalas före tid T3, 

i) processen ska upprepas mellan tid T0 och tid T5 på det sätt som krävs enligt metoden för 

samordning av driftsäkerhetsanalyser enligt artikel 75.1 i förordning 2017/1485. 

4. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt definiera tiderna T0, T3 och T5 i enlighet med 

metoden för samordning av driftsäkerhetsanalyser enligt artikel 75.1 i förordning 2017/1485 och offentliggöra 

dessa tider på webbplatsen för Entso-E. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt avtala om 

att förkorta tidsfristerna på ett sådant sätt att det går åt mindre tid för att slutföra en eller flera av de uppgifter 

som anges i punkt 4. 

5. Vid framställningen av gemensamma intradagsnätmodeller ska alla systemansvariga för överföringssystem 

och regionala säkerhetssamordnare slutföra följande steg: 

a) vid 1 timme och 35 minuter före referenstiden ska varje systemansvarig för överföringssystem göra 

sin nettoposition och flödena i likströmsledningar för varje intradagsscenario tillgängliga för alla 

systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i 

artikel 21. Dessa nettopositioner och flöden i likströmsledningar ska avspegla utbyten över 

elområdesgränser från referenstiden minus 2 timmar. 

b) vid 1 timme och 30 minuter före referenstiden ska de anpassade nettopositionerna och flödena i 

likströmsledningar för varje systemansvarig och för varje intradagsscenario vara tillgängliga för alla 

systemansvariga för överföringssystem via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i 

artikel 21. 

c. vid 1 timme före referenstiden ska varje systemansvarig för överföringssystem göra sin individuella 

nätmodell för varje marknadstidsenhet mellan referenstiden och tidpunkten åtta timmar efter 

referenstiden tillgänglig via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering i enlighet med artikel 21. 
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Enligt artikel 4.5 f ska den systemansvariga säkerställa att dess individuella nätmodell stämmer överens 

med de planerade utbyten som avses i artikel 22.6 b samt avtalade avhjälpande åtgärder som har 

fastställts under den föregående tidsramen, 

d. vid 55 minuter före referenstiden ska de systemansvarigas regionala säkerhetssamordnare  
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i) kontrollera konsistensen mellan den individuella nätmodell som har lämnats av de 

systemansvariga för överföringssystem och kvalitetskriterierna som definieras enligt artikel 23, 

ii) om en individuell nätmodell misslyckas i den kvalitetskontroll som avses i i, antingen erhålla 

en ny individuell nätmodell av tillräcklig kvalitet från den systemansvariga för 

överföringssystemet eller ersätta den med en alternativ individuell nätmodell enligt de 

utbytesregler som avses i artikel 20.4 och göra denna validerade individuella nätmodell tillgänglig 

via Entso för elektricitet datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, 

e. senast 45 minuter före referenstiden ska den systemansvarigas regionala säkerhetssamordnare i) 

tillämpa kraven som föreskrivs i artikel 20.2 för att slå samman alla individuella nätmodeller till en 

gemensam nätmodell enligt artikel 79.5 i förordning 2017/1485 och göra de resulterande 

gemensamma nätmodellerna tillgängliga för alla relevanta parter via Entso för elektricitets 

datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, 

ii) validera varje gemensam nätmodell som erhålls för att se till att den stämmer överens med 

de som erhålls av alla andra eventuella regionala säkerhetssamordnare, 

f. utan oskäligt dröjsmål efter valideringen av den gemensamma nätmodellen 45 minuter före 

referenstiden 

i) den regionala samordnaren ska när så är möjligt göra en uppdaterad gemensam nätmodell 

tillgänglig baserat på uppdaterade individuella nätmetoder som ska tillhandahållas av varje 

systemansvarig för överföringssystem inklusive eventuella avhjälpande åtgärder som avtalas i 

enlighet med metoden för samordning av driftsäkerhetsanalyser i enlighet med artikel 75.1 i 

förordning 2017/1485, de gemensamma bestämmelserna för regional driftsäkerhet enligt artikel 

76.1 och andra relevanta förfaranden och avtal. 

6. Referenstiderna som avses i punkt 6 ska inledningsvis vara 00.00, 08.00 och 16.00. Alla systemansvariga 

för överföringssystem ska gemensamt avtala om att definiera ytterligare referenstider och/eller förkorta 

tidsfristerna på ett sådant sätt att det går åt mindre tid för att slutföra en eller flera av de uppgifter som anges 

i punkt 6. Enligt artikel 76.1 a i förordning 2017/1485 samt artikel 4.4 ska alla systemansvariga för 

överföringssystem i en kapacitetsberäkningsregion gemensamt avtala om att definiera ytterligare referenstider 

som gäller för de systemansvariga för överföringssystem endast i denna kapacitetsberäkningsregion samt de 

tillhörande utbytesreglerna. 

7. Alla systemansvariga för överföringssystem ska säkerställa att sammanslagningsprocessen och den 

gemensamma nätmodellen slutförs i tid för de relevanta driftstidsfrister som föreskrivs i den gällande 

lagstiftningen och tillhörande metoder uppfylls och på så sätt att den mest exakta och uppdaterade möjliga 

modellen kan levereras för varje tidsram. 

Artikel 23 

Kvalitetsövervakning 

1. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt definiera kvalitetskriterier som individuella 

nätmodeller måste uppfylla för att slås samman till en gemensam nätmodell. En individuell nätmodell som inte 

uppfyller dessa kvalitetskriterier ska ersättas med en ersättande individuell nätmodell. 

2. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt definiera kvalitetskriterier som gemensamma 

nätmodeller måste uppfylla innan de kan göras tillgängliga via Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering. 
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3. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt definiera kriterier som de preliminära 

nettopositionerna och de preliminära flödena i likströmsledningar samt övriga indata som krävs för 

anpassningsprocessen av gemensamma nätmodeller enligt artikel 19 måste uppfylla. Data som inte 

uppfyller dessa kriterier ska ersättas med utbytesdata.Alla systemansvariga för överföringssystem ska 

gemensamt definiera kvalitetsindikatorer som gör det möjligt att bedöma alla steg i processen för 

gemensam nätmodell inklusive särskilt den anpassningsprocess för gemensam nätmetod som beskrivs i 

artikel 19. De ska övervaka dessa kvalitetsindikatorer och offentliggöra indikatorerna och resultaten av 

övervakningen som en del av de data som ska tillhandahållas i enlighet med artikel 31.3 i förordning 

2015/1222 samt artikel 26.3 i förordning 2016/1719. 

Artikel 24 

Tidsplan för implementeringen 

1. Efter godkännande av denna metod ska varje systemansvarig för överföringssystem offentliggöra 

den på internet i enlighet med artikel 8.1 i förordning 2017/1485. 

2. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt utveckla en styrningsram för Entso för 

elektricitets datamiljö för driftplanering som avses i artikel 21, vilken minst ska ta upp ämnena ägande, 

värdskap, kostnadsfördelning, licensieringskrav och driftsansvar. Denna styrningsram ska framställas 

tillräckligt snabbt för att alla systemansvariga för överföringssystem ska hinna uppfylla tidsfristen som 

föreskrivs i punkt 3. 

3. Senast tre månader efter godkännandet av den gemensamma nätmodell som lämnas i enlighet med 

artiklarna 67.1 och 70.1 i förordning 2017/1485 ska alla systemansvariga för överföringssystem organisera 

processen med att slå samman de individuella nätmodellerna genom att slutföra följande uppgifter: 

a) alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt utveckla den styrningsram som avses i 

punkt 2, varje systemansvarig för överföringssystem ska formalisera delegeringsavtalet med den 

regionala säkerhetssamordnare 

som avses i artikel 19, 

c. alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt precisera och utveckla den 

algoritm som avses i artikel 19 och även precisera de regler och den process som hör samman med 

denna algoritm. Alla systemansvariga för överföringssystem ska på internet offentliggöra de 

specifikationer, regler och processer som hör samman med den algoritm som avses i artikel 19, 

d. alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt definiera de kvalitetskriterier 

och kvalitetsindikatorer som avses i artikel 23, 

e. alla systemansvariga ska gemensamt formulera kraven med avseende på regionala 

säkerhetssamordnare och den sammanslagningsprocess som avses i artikel 20.2 samt de 

utbytesregler som avses i artikel 20.4. 

f. varje systemansvarig för överföringssystem ska formalisera det delegeringsavtal med den 

regionala säkerhetssamordnaren som avses artikel 20. 

4. Senast sex månader efter godkännandet av den metod för gemensam nätmodell som lämnas in i 

enlighet med artiklarna 67.1 och 70.1 i förordning 2017/1485 ska Entso för elektricitets datamiljö för 

driftplanering som avses i artikel 21 vara i drift. Alla systemansvariga för överföringssystem och alla 

regionala säkerhetssamordnare ska vara anslutna till Entso för elektricitets datamiljö för driftplanering och 
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kunna använda alla dess funktioner i enlighet med beskrivningen i denna metod. Alla systemansvariga för 

överföringssystem ska gemensamt säkerställa att processen för gemensam nätmodell är i drift och 

tillgänglig för användning av alla relevanta parter. 

5. Alla systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt offentliggöra de tillgängliga data som hör 

samman med kvalitetsövervakningen årligen efter implementeringen av OPDE. 

1076 Artikel 25 

1077 Språk 

1078 Referensspråket för denna metod för gemensam nätmodell ska vara engelska. För att undvika tvivel gäller 

 att om systemansvariga för överföringssystem 

1079 behöver översätta detta förslag till sitt/sina nationella språk, vid inkonsekvens mellan den 

1080 engelska version som offentliggörs av de systemansvariga i enlighet med artikel 8.1 i förordning 2017/1485 

 och en version 

1081 på något annat språk ska den relevanta systemansvariga för överföringssystem i enlighet med nationell 

 lagstiftning tillhandahålla de relevanta 

1082 nationella myndigheterna en uppdaterad översättning av förslaget. 


