
Välkommen till seminarium 16 juni 2021

I väntan på åtgärder för ökad kapacitet

– vad kan vi göra så länge?



1. Introduktion

2. Regler under utveckling – vad händer och var i processen befinner sig förslagen (Ei)

3. Vad kan man göra under planeringsgapet

4. CoordiNet och sthlmflex samt SWITCH/E.ON

Paus ca.10.00

5. Skånes Effektkommission och Effektoptimering Eskilstuna

6. Parallella sessioner – samtala vidare med valfritt case

7. Summering och avslutning 

Upplägg



• Mot bakgrund av ett förändrat aktörslandskap vill vi starta ett dialogforum kring 

bland annat EfterFrågeFlexibilitet och Elnätens KapacitetbrisT.

• Forumet som vi kallar EFFEKT-dialogen syftar till att öka kunskapen och främja 

dialogen mellan Ei, aggregatorer, nätföretag, regioner och kommuner, och 

operatörer för olika marknadsplattformar.

• Syftet är också att undvika strukturer som försvårar aktörers deltagande, som 

inte bidrar till effektiv prissättning eller som inte är långsiktigt hållbara.

Kort om EFFEKT-dialogen



Dialogen hittills och i 
närtid

• Workshop hösten 2020 – identifiera och 

prioritera områden för dialogen

• Seminarium 28 januari – fokus på att 

klargöra regelverk samt fokus på 

kundfrågor

• Bilaterala möten löpande

• Almedalen: Seminarium ”Kunden som 

nyckelspelare på den framtida 

energimarknaden” 6 juli 14.00-15.00



• Vi ser att vi redan idag har stora effekt- och nätkapacitetsbehov både lokalt och 

regionalt. Dessa behov kommer sannolikt också att uppstå i andra områden där 

det idag ännu inte finns omedelbara behov.

• I en del fall finns planer på nätutbyggnad som kan komma att tillgodose 

behoven. I andra fall finns det inte möjlighet att vänta på en planerad 

nätutbyggnad alternativt så kommer inte den planerade utbyggnaden att täcka 

behoven fullt ut.

• Ett sätt att möta dessa behov är att använda sig av flexibilitetstjänster. Det finns 

därför ett behov av att hitta olika typer av marknadslösningar för flexibilitet. Ei

hade ett regeringsuppdrag att titta på utformning av bland annat 

flexibilitetsmarknader inom ramen för Kapacitetsutmaningen i elnäten.

Bakgrund, planeringsgapet



• Ei har under de senaste åren lämnat flera lagförslag som syftar till att förbättra 

förutsättningarna och spelreglerna för elmarknadens aktörer, dessa förslag 

väntar nu på genomförande. 

• Ei har genom EFFEKT-dialogen samtalat med aktörer om möjliga vägar framåt i 

avvaktan på genomförandet av olika lagförslag. Det rör sig om olika 

aktörsgrupper som har samlats och tagit initiativ för att kunna möta akuta och 

kommande behov av nätkapacitet och effekt. 

• Ei ser att det finns ett behov av att sprida kunskap om hur man som aktör på 

elmarknaden kan arbeta fram tills att vi vet mer om utfallen av Ei:s förslag och 

fram tills att marknadsmekanismer finns på plats (under 

planeringsgapet/mellanperioden). 

Bakgrund forts



Vi har därför bjudit in olika aktörer för att höra dem berätta om hur de 

arbetar under det ”planeringsgap” som har uppstått, i syfte att sprida 

kunskap och erfarenhetsutbyte. Vi kommer också att ge en aktuell bild 

av vilka förslag som Ei har lämnat, var i processen de är och om 

pågående projekt.

CoordiNet, sthlmflex SWITCH/E.ON

Skånes Effektkommission Effektoptimering Eskilstuna

Därför är vi här idag



Vad har Ei gjort på området, och var befinner sig förslagen? 

Marie Swenman, Ei 

Regler under utveckling 



Regelutveckling kopplat till flexibilitet berör många 
områden
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Ei:s lämnade författningsförslag m.a.p. flexibilitet 
Rapport Förslag Status

Regeringsuppdrag Åtgärder för 

ökad efterfrågeflexibilitet i det 

svenska elsystemet (2016)

1a. Timavräkning för samtliga timmätta kunder Genomfört

1b. Timvis mätning för samtliga kunder
Genomfört

1c. Information om tariffer och andra möjligheter till 

kostnadsbesparingar för kund

Genomfört

1d. Tillåt stegvis införande av nya tariffer samt pilotprojekt avseende 

tariffer

Genomfört

1e. Elpriskollen bör även ha information om tillgängliga nättariffer
Delvis genomfört

Regeringsuppdrag Funktionskrav 

på elmätare (2017)
2. Reglering av funktionskrav på elmätare

Genomfört



Ei:s lämnade författningsförslag m.a.p. flexibilitet 

Rapport Förslag Status

Regeringsuppdrag 

Samhällsekonomiska analyser 

vid investeringar i stamnätet för 

el (2018)

3. Krav i ellagen på samhällsekonomisk 

lönsamhetsbedömning vid ansökan om tillstånd att bygga 

eller göra större förändringar på en 

transmissionsnätsledning. Möjlighet till undantag om det 

finns särskilda skäl

Inlämnat

Regeringsuppdrag 

Kapacitetsutmaningen i elnäten 

(2020)

4a. Förtydligad anslutningsplikt vid kapacitetsbrist

Inlämnat
4b. Ökad föreskriftsrätt för Ei avseende undantag från 24-

timmarskravet

PM - Lokaliseringssignaler i 

elnätstariffer (2020)
5. Möjliggöra lokaliseringssignaler i nättariffer Inlämnat

Ökade incitament för 

kostnadseffektiva lösningar i 

elnätsverksamhet (2020)

6. Effektiviseringskrav på nätverksamhetens totala 

kostnader
Inlämnat

Oberoende aggregatorer: Förslag 

till nya regler för att genomföra 

elmarknadsdirektivet (2021)

7. Möjliggöra två modeller för oberoende aggregering Inlämnat



Ei:s lämnade författningsförslag m.a.p. flexibilitet 

Rapport Urval av förslagsområden Status

Regeringsuppdrag Ren energi 

inom EU – ett genomförande av 

fem rättsakter (2020)

Medborgarenergigemenskaper och gemenskaper för 

förnybar energi

Inlämnat

Nya definitioner relaterade till flexibilitet

Anskaffande av stödtjänster

Incitament för användning av flexibilitetstjänster

Specifikationer för flexibilitetstjänster

Nätutvecklingsplaner

Utvärdering av utvecklingen av ett smart elnät



• EFFEKT-dialogens projektsida

• effektdialogen@ei.se

Mer information finns här

https://www.ei.se/om-oss/projekt/pagaende/effekt-dialogen-en-dialog-om-energi-och-effekt#query/*
mailto:effektdialogen@ei.se


Parallella sessioner – vilket case vill du veta mer om? 

4 parallella sessioner



• Case 1 CoordiNet/sthlmflex

• Case 2 E.ON/SWITCH

• Case 3 Skånes effektkommission

• Case 4 Effektoptimering Eskilstuna

Välj det/de case du vill veta mer om 



• Case 1 CoordiNet/sthlmflex

• Case 2 E.ON/SWITCH

• Case 3 Skånes effektkommission

• Case 4 Effektoptimering Eskilstuna

Återkoppling från de fyra sessionerna



Avslutning



effektdialogen@ei.se

mailto:effektdialogen@ei.se

