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Sommaren 2019

> Lugn drift 

> …Men samtidigt innebär årstiden allt 

större utmaningar
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Kraftbalansrapporten

> Svenska kraftnät ska i en rapport till regeringen senast 1 juli varje år redovisa den svenska kraftbalansen

> Kraftbalans = inhemsk produktion – inhemsk elförbrukning)

(under timmen med högst elförbrukning för normalvinter, tioårsvinter och tjugoårsvinter)

> Import / export utgör differensen!

1. Föregående vintern (uppföljning)

2. Kommande vinter (prognos)

3. Kraftbalansen på längre sikt (fram till 2040)



Föregående vinter
Uppföljning



Vintern 2018/2019

> Vintern var mild och effektsituationen inte speciellt ansträngd

> Högsta elförbrukningen blev 25 200 MWh/h (30 januari kl. 17-18)

Nordens topplast: 66 800 MWh/h (31 januari kl 17-18)

> Vintern 2017/2018 var topplasten 26 700 MWh/h (1 500 MWh/h mer). Detta var en normalvinter.

> Effektreserven: aktiverades ej.

(beordrades till förhöjd beredskap 23 januari efter produktionsbortfall i Oskarshamn 3).



Elförbrukningen
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> Temperaturberoende (mild vinter)



Installerad effekt

> Största skillnaden: mer installerad effekt vindkraft

> Totalt producerades 156 TWh el i Sverige under 2018, (2017 = 159 TWh)



Kraftbalansen 
Topplasttimmen: 30 januari 2019 kl. 17-18

Kraftbalans

Produktion inom landet 24 500

• Vattenkraft 12 600

• Kärnkraft 8 200

• Vindkraft 800

• Övrig värmekraft 2 900

Import (NO och DK) 4 000

Export (FI, Polen, Litauen) - 3 300

Summa (förbrukning) 25 200

> 700 MW nettoimport

> Vindproduktionen var låg denna timme (11 % av installerad effekt)



Kraftbalansprognos 

> Gjord 2018 av de nordiska TSO:erna (ENTSO-E samarbete) 

> Gjord inför föregående vinter (för tioårsvinter)



Kommande vinter 
Prognos



Kraftbalans, metod för prognos

> Kraftbalans = tillgänglig effekt – elförbrukning (bilden visar ett underskott)



Prognos kommande vinter, 

installerad effekt (MW)

> Ringhals 2 stänger 

december 2019

> Tillkommande: vindkraft



Prognos kommande vinter, 

tillgänglig effekt (MW) vid topplasttimmen

> Installerad effekt ökar men 

tillgänglig effekt minskar

> Ej med:

Störningsreserven

Verk i malpåse



Kraftbalans, prognos för vintern 2019/2020

> Förra året: - 400 MW en normalvinter



Kraftbalans 

- på kort och lång sikt



Kraftbalans - på kort och lång sikt

> Nedläggning av Ringhals 2 (2019) och Ringhals 1 (2020) → ca 1600 MW sämre 

kraftbalans.

> Fossil kraftvärme kan avvecklas pga. marknadsförutsättningar → ca 700 MW sämre 

kraftbalans om allt försvinner

> Ny produktion i Norden blir sannolikt mest vindkraft 

dock även Olkiluoto block 3 (1600 MW installerad effekt, tidigast start juni 2020). 

> Mindre planerbar effekt i systemet. 

Ny vind/sol ger lågt effektbidrag vid topplasttimmen. 



Kraftbalansen på kort och lång sikt

> Prognos för effektbalans de kommande fyra vintrarna: Försämrad effektbalans

(den större förändringen i figuren: nedläggning av Ringhals 1)

R2 bort

R1 bort



Kraftbalansen på kort och lång sikt

> Försämrad effektbalans → ökad risk för effektbrist. 

> Ökat behov av:

▪ Tillkommande planerbar elproduktion

▪ Användarflexibilitet (både industri och konsument)

▪ Ev. utökad handelskapacitet (nationell och internationell)

> Fortsatt relativt lågt årsmedelpris

Svaga incitament i rådande marknad
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Tack!
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Svenska kraftnät är både nätägare av stamnätet och 

systemansvarig myndighet och ska därmed både säkra ett 

driftsäkert elsystem och balanseringen av kraftsystemet.

→ Stödtjänster

Ett fortsatt driftsäkert 

och robust elsystem 

– vad innebär det?



Vad är stödtjänster?

> Utifrån krav på driftsäkerhet och 

leveransförmåga

> Produktspecifikationer och volymkrav 

> Marknader och upphandling

> Finansiering via obalanspriset, 

stamnätstariff och balansansvarigas 

avgifter

Frekvenshållning

FCR
(snabba, automatiska)

Frekvensåterställning

FRR
(automatiska och 

manuella)



Hur förändras behovet av stödtjänster i och med 

omställningen av elsystemet?



Varför behövs nya produkter?

Automatisering

Marknads-

integration
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Okej, utmaningar finns.

Finns det en optimal lösning och en utstakad väg dit?
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Många olika 

lösningar
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Framgångsfaktor



Tack!


