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Två regionala 
flexibilitetsmarknader

R&D projekt sthlmflex (Stockholm)
TSO Svenska Kraftnät i samarbete med DSO:erna
Vattenfall Eldistribution och Ellevio
Marknadsoperatör: NODES
Flexverktyg: EON Energidistribution

Uppland

Peer to peer

marknad

Gotland 

Skåne

EU-finansierat 2020-årpjekt
DSO Vattenfall Eldistribution, DSO EON 
Energidistribution, TSO Svenska Kraftnät, Expektra, 
Uppsala kommun och Energiforsk
Marknadsplattform och flexverktyg: EON 
Energidistrution

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJgvH9_pDZAhWBVRQKHf1zDpMQjRwIBw&url=https://greentumble.com/advantages-and-disadvantages-of-wind-power/&psig=AOvVaw3bXxO1BzTZ37gnDI5NzCwC&ust=1517996280231187
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Köpa flex för att hantera trängsel i 
abonnemang
I Sverige finns tre elnätsnivåer. 

Lokalnät, regionnät och stamnät. Lokalnät och 
regionnät har abonnemang på effekt som är 
garanterad. Överskridande av stamnätsabonnemang 
kräver tillfälligt abonnemang. Överskridande av 
abonnemang har en kostnad, men kan också nekas. 

Begränsningen i sthlmflex och CoordiNet  och 
nätbehovet som regionnätsbolagen köper 
flexibilitetstjänster för i sthlmflex idag är regionnätens 
abonnemang mot stamnätet Svenska Kraftnät. 
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Vi började med bilaterala avtal

• Laststyrning

• Produktionsstyrning

• Villkorade avtal (utifrån säsong)

17/06/2021
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Syfte med köp av flexibilitetstjänster

Övergripande syften:

Syftet är att köpa flexibilitetstjänster för att sänka risk relaterat till att släppa in fler 
regionnätskunder än planeringshandboken medger 

Syftet är att vi ska ha frivilliga leverantörer av flexibilitetstjänster som köps transparent, 
icke-diskriminerande och marknadsmässigt i enlighet med vinterpaketet

Observera 

• bilaterala avtal kan bli aktuella om det inte finns frivilliga leverantörer av flex

17/06/2021
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Syfte med köp av flexibilitetstjänster

Case 1: Köpa flextjänster i regionnät för att undvika överskridanden av abonnemang när 
årsabonnemang inte får höjas och att sänka risk relaterat till att släppa in fler regionnätskunder 
än planeringshandboken medger (Uppsala & CoordiNet)

Case 2: Köpa flextjänster i regionnät för att undvika överskridanden av abonnemang när 
årsabonnemang inte får höjas och kritisk driftssituation (risk för bortkoppling vid 
överskridanden av TA) och att sänka risk relaterat till att släppa in fler regionnätskunder än 
planeringshandboken medger (Stockholmsregionen & sthlmflex)

Vår betalningsvilja är högre för case 2 (driftssäkerhet och leveranssäkerhet). 

17/06/2021
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Vinterpaketet pratar om produkt:
Vad är en produkt?

Varje produkt för köp av flexibilitetstjänster har ett syfte och 
krav de måste kunna klara av. 

Produkter ska upphandlas marknadsbaserat, transparant
och icke-diskriminerande på en marknad med fria bud och 
tillgänglighetsavtal. Produkter ska tas fram i samarbete DSO 
och TSO och ska rapporteras till Ei.

Syfte med en produkt kan vara att köpa flexibilitetstjänster för 
att klara ödrift eller för leverera reaktiv effekt.

Krav för varje produkt definieras och ska vara lika i hela 
Sverige, framtagna av DSO och TSO och avstämda med Ei, 
och successivt alltmer vara i linje med EU-reglerna.

17/06/2021
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Produktkrav exempel:

Lokalisering: Kan vara 

elhandelsområde eller 

nätområde eller ledning

Budstorlek: Tex 1 MW 

eller 0,1 MW

Tillgänglighet: Tex höglasttid 

eller enligt budgivning

Prissättning: Tex pay as bid, 

pay as cleared eller/och 

tillgänglighetsersättning

Andra krav skulle kunna 

temperatur när bud ska kunna 

avropas
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Vilka är produkterna?

Stödtjänster (TSO:s 
balansmarknader)

mFRR

aFRR

FCR

FFR

Effektreserven

Störningsreserven

Motköp (TSO)
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Finns idag Finns idag

Icke 
frekvensrelaterade
stödtjänster

Ödrift

Reaktiv effekt

Spänningshållning

Ska tas fram

Omdirigeringar

Fria bud 

Intradag

Dagen före

Tillgänglighetsavtal

Intradag

Dagen före

Första 

version finns 
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Vilka syftet har produkterna som vi idag 
använder
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Minska risk när vi inte får ökat 
stamnätsabonnemang

Ekonomisk optimering:

Fria bud som är billigare än tillfälligt 
abonnemang per MWh

Elpannetariff

Avropas ”ofta”

Minska risk när vi inte får ökat 
stamnätsabonnemang och risken att 
inte få tillfälligt abonnemang är för 
hög samt vid kritisk driftssituation:

Fria bud som kostar mer än tillfälligt 
abonnemang per MWh

Tillgänglighetsavtal 
(produktionsstyrningsavtal, 
laststyrningsavtal, upphandlad flex)

Avropas sällan
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Varje marknad har en 
arkitektur
Varje marknad har en arkitektur som 
påverkar hur flex kan köpas och för vilka 
nätbehov det kan göras. Det kan handla om 
vilken flex som kan användas till vilket 
nätbehov, möjlighet till 
abonnemangsväxling, begränsningar 
mellan områden, påverkansfaktorer mellan 
flex och nätbehov, summaabonnemang, 
uttagstak mm. Dessa behöver bestämmas 
innan man tar beslut att köpa flex och när 
man utformar funktionaliteter i flexverktyg
och marknadsplats samt process.

2021-06-17
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Stockholm North

Stockholm City

Stockholm South

sthlmflex
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Olika affärsmodeller
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Fria bud

• Ersättning för aktivering [MWh]

Tillgänglighet

• Flerårig, säsongsvis, veckovis

• Ersättning för tillgänglighet [MW]

• Ersättning för aktivering [MWh]

Tillfälliga abonnemang (kostnaden för att överskrida abonnemang när
DSO fått tillfälliga abonnemang av TSO:n)

• Ersättning för tillgänglighet [MW]

• “Ersättning för aktivering” [MWh] = utebliven kostnad
för att gå över abonnemang

sthlmflex
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Olika affärsmodeller
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Fria bud

Tillgänglighet

Tillfälliga
abonnemang

sthlmflex

Allt avropas utifrån 

påverkansfaktor och 

lägsta 

aktiveringsersättning
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Flextyper och marknadsbaserade 
produkter
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Flex tillgänglig 1-2 timmar per 
dag med 2 timmars varsel 

Flex tillgänglig 2-8 timmar per 
dag med 2 timmars varsel

Flex tillgänglig dygnet runt 
med 24 timmars varsel

Flex tillgänglig dygnet runt 
med 2 timmars varsel

Flextyper

Fria bud

Veckovis 

tillgänglighetsupphandling

Tillgänglighetsupphandling 

säsong

Tillgänglighetsupphandling 

flerårig

Affärsmodeller 
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Marknadsdesign tidskoordinering

10:3010:00 12:00

D-1

FCR
market

Wholesale 
DA market 

15:00

CoordiNet DA 
congestion 
management  
market for 
regional 
DSO:s

CoordiNet DA 
congestion 
management 
market for 
local DSO:s

mFRR –
TSO 
market 

Wholesale 
IntraDay
market

CoordiNet
Congestion 
manage-
ment
IntraDay
market

H-2 H-1 H-0,25 Delivery H

D
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Beskrivning av processen för 
marknadsbaserat flexköp
Vi kommer gå ut med marknadsinformation 20:e april om vårt totala köpbehov nästa säsong och inriktning framåt (senaste 
måste också tas fram). Köpbehovet delas upp enligt produkterna i tabellen på nästa slide. Om vi inte når vårt flexbehov
genom marknadsmässigt köp, så kommer vi kunna teckna bilaterala avtal. 

17/06/2021
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Beslut om 
köpbehov

Call för fria bud & 
tillgänglighetsavtal

Anmodan om 
tillgänglighetsavtal

Prekvalificerings-
process flex-
leverantörer

Bedömning av fria 
bud volymen

Bedömning av 
tillgänglighetsavtal 

säsong

Komplettering vid 
behov med 

bilaterala avtal 
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De olika aktörerna och 
funktionaliteterna
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Flexleverantör
Medlem på NODES 

(regelbok)
Lägger bud

Levererar baseline

Marknadsplats 

[NODES]
Hanterar Shortflex och 

Longflex affären

Tar emot köporder och 

säljbud

Matchar bud

Tar fram alternativ baseline

Validerar baseline med 

mätdata

Genomför avräkning

DSO
Medlem (regelbok)

Bedömer lastprognos & 

behov

Gör avrop

Flexverktyg

[EON]
Visualiserar all information 

för driftens bedömning av 

avrop

Kommunicerar med SUSIE 

och skickar och tar emot 

beställning av tillfälligt 

abonnemang

Skickar avrop till 

marknadsplats

Lagrar information 

TSO
Bedömer lastprognos & 

behov för tillfälligt 

abonnemang 

SUSIE
Skickar meddelanden till 

flexverktyg om tillfälligt 

abonnemang

TSO mFRR

SGU
Levererar produktionsplaner

Lastprognos

FlexHub
NODES databas för FSP 

mätdata och baseline

Hub
DSO databas för SGU 

produktionsplaner mätdata 

från FSP och elnät samt 

baseline
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Lastprognos – en ny förmåga
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Model Training & Testing

1. Adapt to existing forecasting toolbox
2. Feed with new data
3. Re-train
4. Upload forecast to platform

Upload forecasts to platform

Handover trained
model, parameters

and open code

Fetch and share historic
grid state &customer

load data

PLATFORM

Ellevio 

internal
software

FLEXTOOL
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Marketplace

A digital site to match 

supply and demand of 

local flexibility, and 

execute trades

Interfaces

API:s and interfaces to 

customer and DSO/TSO 

legacy systems at (SAP, 

SCADA etc), CIM 

standard

Real time metering

Software to read smart 

meters every 2 minutes

Load forecasting

Machine learning and 

AI to forecast available 

flexibility

Grid forecasting

Machine learning and AI 

to forecast grid state and 

load impact necessary for 

flexibility

Operating flexibility

Analyse understand and develop 

routines, culture and systems 

with regard to flexibility

Flexibility product 

development

Product and contract model 

development, regulatory and 

aggregator role

Customer flexibility 

engagement

Identify and recruit and 

empower customers, and 

analyze customer needs and 

conditions to offer flexibility

Flexibility planning

Analyse, understand and develop 

routines, culture and systems 

with regard to flexibility

TSO/DSO-Coordination

Analyse understand and develop 

routines, culture and systems 

with regard to flexibility

Förändringsarbete för flex
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Flexibilitetsresurser i Uppsala
Industries Battery Storage 20 MWh

District heating

Aggregated commercial and residential buildings 

Reserve gensets Hydropower
)



Confidentiality: C2 - Internal

Flexibilitetsresurser i sthlmflex
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Participating resources

Heat pumps

- CHP-plants

- Office property

Reserve power

Charging infrastructure

Green houses

Ships

Aggregators

sthlmflexsthlmflex
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Köp i CoordiNet Uppsala
Vinter 2020/2021

Task 1.5 | BUC | 

17/06/2021
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45

4

66

15,9

31,5

2

SÖNDAG 31 JAN MÅNDAG 1 FEB TISDAG 9 FEB

Calls winter 20/21 [MW] 

TA Flex

270

72

187

124,7

229 3

SÖNDAG 31 JAN MÅNDAG 1 FEB TISDAG 9 FEB

Calls winter 20/21 [MWh]

TA Flex

Köp i sthlmflex –
Vinter 2020/2021
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Lokalnät Use Case 1

Anslutning godkänd

Nät utan reservmatningsmöjlighet

Ja

Nej

Anslutning ej godkänd

Use Case 1A
Spänningsnivå

Beror på

Use Case 1B
Överlast

Use Case 1C
Funktionskrav

Ja

Nej

Kund nöjd 

med tid till 

anslutning?

Går att 

ansluta?

Use Case 1D
Snabbare anslutning

Use Case 1E
Flexibel kund
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Lokalnät Use Case 2

Anslutning godkänd

Nät med reservmatningsmöjlighet

Ja

Nej

Anslutning ej godkänd

Use Case 2A 
Spänningsnivå

Beror på

Use Case 2B
Överlast

Ja

Nej

Kund nöjd 

med tid till 

anslutning?

Går att 

ansluta?

Use Case 1D
Snabbare anslutning

Use Case 1E
Flexibel kund
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Mina bästa tips:

Involvera kommunen/-erna och regionen i arbetet med att rekrytera flex

Var öppen för alla typer av flexibilitetstyper

Om flexbehovet är kopplat till kall temperatur ha med det i kraven på flexleverans → ökar 
likviditeten

Det ger större värde om man jobbar med avrop genom marknadsplattform och flexverktyg
→ fler flexleverantörer kan delta och likviditeten ökar, tydlig överblick för DSO

Definiera risker och riskmitigeringsåtgärder→ skapar en intern förståelse om ett nytt 
förhållningssätt

Jobba mot standardprodukter och standardkommunikation → även om man börjar med 
mail och telefon

17/06/2021
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Mer information om sthlmflex och 
CoordiNet
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Contact Svenska kraftnät
Magnus Lindén magnus.linden@svk.se
Linda Schumacher linda.schumacher@svk.se

Contact DSO Ellevio
Bengt Johansson (project lead sthlmflex)
bengt.i.johansson@ellevio.se
Stefan Lindbom (for FSP:s)
stefan.lindbom@ellevio.se
Kapacitetsbrist elnät | EllevioContact Vattenfall Eldistribution

Yvonne Ruwaida (Workpackageleader The Swedish demo 
CoordiNet and project lead sthlmflex)
yvonne.ruwaida@vattenfall.com
Björn Godring (for FSP:s)
bjorn.godring@vattenfall.com
CoordiNet –Vattenfall Eldistribution
sthlmflex - Vattenfall Eldistribution

Contact NODES market
Market operator sthlmflex
Sofia Eng (projectleader)
sofia.eng@NODESmarket.com
sthlmflex - NODES

Contact DSO E:ON Energidistribution
Christoffer Isendahl (flextool and market platform CoordiNet)  
Karin Hansson (flextool sthlmflex) karin.hansson@eon.se
SWITCH | En lösning på kapacitetsbristen - E.ON

Project homepages
CoordiNet 
EU financed Horizon 2020 project CoordiNet
sthlmflex
FoU-projektet sthlmflex

CoordiNet – Svenska Kraftnät

mailto:magnus.linden@svk.se
mailto:linda.schumacher@svk.se
mailto:bengt.i.johansson@ellevio.se
mailto:stefan.lindbom@ellevio.se
https://www.ellevio.se/om-oss/om-elmarknaden/kapacitetsbrist/
mailto:yvonne.ruwaida@vattenfall.com
mailto:bjorn.godring@vattenfall.com
https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/kapacitetsutmaningen/coordinet/
https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/kapacitetsutmaningen/stockholm-flex/
mailto:sofia.eng@NODESmarket.com
https://nodesmarket.com/nodes-is-excited-to-be-operating-the-new-marketplace-sthlmflex/
mailto:karin.hansson@eon.se
https://www.eon.se/foeretag/elnaet/switch
https://coordinet-project.eu/
https://www.svk.se/sthlmflex

