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Sammanfattning

Denna rapport beskriver hur resurstillräcklighet avseende
effekt hanteras på olika elmarknader världen över. Med
resurstillräcklighet avses att kraftsystemet är tillräckligt
dimensionerat för att vid varje given tidpunkt kunna
leverera den mängd el som elkonsumenterna efterfrågar.
För att detta ska ske krävs dels att det finns tillräckligt med
produktionskapacitet och dels att det finns tillräckligt med
överföringskapacitet för att transportera el från kraftverk till
konsumenter. Rapporten fokuserar på den första av dessa
aspekter – att det finns tillräckligt med produktionskapacitet
för att möta efterfrågan.

MÅL FÖR
RESURSTILLRÄCKLIGHET

VERKTYG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA
ATT MÅLET NÅS PÅ LÄNGRE SIKT

ERCOT (USA)

”1 in 10 LOLE”
(Loss of Load Expectation)

Pristak lika med VoLL (Value of Lost Load)
Mekanism för att sänka detta tak så fort vissa villkor uppfylls.

PJM Interconnection

”1 in 10 LOLE”

Kapacitetsmarknad

NEM (Australien)

Förväntad Icke-Levererad Energi
< 0,002 %

Pristak lika med VoLL
Mekanism som begränsar aktörernas exponering mot extrema
priser.

Storbritannien

LOLE <3 timmar per år,
infördes 2015

Kapacitetsmarknad
EU-kommissionen har godkänt enligt nya regler om statsstöd.

Frankrike

LOLE <3 timmar per år,
infördes 2006

Kapacitetsmarknad
EU-kommissionen förväntas godkänna inom kort.

Tyskland

Nej

Strategisk reserv
Med början vintern 2018/19 om EU-kommissionen godkänner
enligt nya regler om statsstöd.

Danmark

Frånkoppling till följd av effektbrist
< 5 minuter per år

Strategisk reserv
Upphandlingen avbröts efter att EU-kommissionen bedömde att
upphandlingen var i strid med de nya reglerna om statsstöd.

Finland

Nej

Strategisk reserv

Norge

Nej

TSO-ägd reserv

Anmärkning: Begrepp och termer beskrivs i kapitel 2.
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Resurstillräcklighet har de senaste åren fått stor uppmärksamhet. Det är främst kombinationen av tre olika utvecklingstrender som satt fokus på området: avregleringen av elmarknader på 1990-talet, integration
av tidigare relativt isolerade nationella elmarknader
samt den kraftiga tillväxten av förnybar elproduktion.
Dessa tre trender har lett till en situation där det
blivit riskabelt för kraftbolag att investera i reservkraftverk, det vill säga kraftverk som är så pass dyra
att de endast har möjlighet att sälja sin el under perioder med mycket höga priser. Osäkerhet om eventuella pristak samt ökande konkurrens från integrerade
grannmarknader och billig vindkraft gör investeringskalkylerna mycket osäkra. Detta leder till att många
existerande reservkraftverk läggs i malpåse samt att
nya kraftverk inte byggs i tillräckligt stor omfattning.
Det ökar risken för att det inte ska finnas tillräckligt
med kapacitet för att hantera extrema toppar i effektuttaget i framtiden.
Många länder har därför beslutat att studera vilka
åtgärder som kan sättas in för att minska dessa risker. I många fall har detta redan lett till konkreta
åtgärder. Denna rapport beskriver det arbete som utförts inom området i ett antal olika länder. De slutsatser som kan dras från studien kan sammanfattas
enligt:

• Några länder har valt att satsa på så kallade
kapacitetsmarknader där ägare till kapacitet erhåller
ersättning för att göra kapacitet tillgänglig, vilket
minskar riskerna förknippade med investeringar
i reservkraft.
• Ett mindre antal länder har istället valt att försöka
minska investerarnas risk genom att garantera att
man inte kommer att använda sig av artificiellt låga
pristak.
• Resurstillräcklighetsmål används oavsett om
man har infört eller har för avsikt att införa en
kapacitetsmarknad, men alla länder som har
infört en kapacitetsmekanism har även satt upp
resurstillräcklighetsmål som används för att
bestämma hur mycket kapacitet som upphandlas.
• I energy only-marknader betraktas prognoser
på reservmarginaler som en indikator på när ny
kapacitet kommer att behövas.
• Det finns ett stort intresse för efterfrågeflexibilitet.
Flexibla elkonsumenter erbjuds delta i
kapacitetsmarknader eller de marknader som
systemoperatörer använder för att upphandla
tjänster för systemsäkerhet. Efterfrågeflexibilitet
har fått mer spridning i marknader som har infört
kapacitetsmekanismer.

• Konkreta åtgärder kräver konkreta mål. Många
länder har därför börjat med att ta fram mål för
den nivå av resurstillräcklighet man vill uppnå.

Tabellen på föregående sida redovisar mål och valda
långsiktiga åtgärder för de länder/marknader som ingår i studien. I rapporten redovisar vi även vilka åtgärder de olika länderna infört för att hantera risk för
effektbrist på kort sikt.

• De länder som gått vidare med konkreta
åtgärder har använt de uppställda målen för att
styra hur åtgärderna genomförs.
• De flesta länder har tagit fram konkreta
numeriska mål medan en minoritet nöjt sig med
kvalitativa mål.
• De flesta länder har även tagit fram ett ramverk
för kontinuerlig utvärdering av mål och åtgärder.
• Det finns ett stort intresse och behov av
regional harmonisering av mål och åtgärder för
elmarknader som är sammankopplade med
andra elmarknader. Detta gäller främst länder
i Europa.
5

1. Inledning
Bakgrund

kraftsystemet. Rapporten kommer att beskriva åtgärder för att undvika det problem som vanligtvis
brukar kallas för effektbrist. Effektbrist uppstår i ett
kraftsystem när det vid ett givet tillfälle inte finns tillräckligt med produktionskapacitet, det vill säga tillgänglig effekt, för att möta en viss total förbrukning.
Denna momentana förbrukning brukar även kallas
för effektuttag.
För att undvika effektbrist krävs alltså tillräckliga
resurser för att möta den högsta tänkbara efterfrågan
vid varje givet tillfälle. Det är inte endast produktionsresurser som är av intresse, det är även möjligt att
hantera toppar i effektuttaget genom att vissa elkonsumenter frivilligt drar ner på sin förbrukning under
vissa perioder. Vi kommer i rapporten att diskutera
båda dessa resurstyper. Vi kommer att använda termen resurstillräcklighet1 för att beskriva till vilken
grad det finns tillräckliga resurser i form av kraftverk
eller flexibla elkonsumenter för att undvika effektbrist.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har gett
Sweco Energuide AB i uppdrag att ta fram en sammanställning över hur frågan om leveranssäkerhet för el
hanteras på ett antal olika relevanta elmarknader. De
elmarknader som valts ut är antingen de med starka
kopplingar till den svenska elmarknaden eller marknader som kan anses vara föregångare inom området
leveranssäkerhet.

Syftet med studien
Syftet med uppdraget är att inhämta kunskap från
andra länder som kan vara till nytta i arbetet att utreda vilka krav på leveranssäkerhet som kan ställas i
Sverige. I uppdraget ingår även en kort beskrivning
av hur leveranssäkerheten hanterades i Sverige före
avregleringen 1996.

Rapportstruktur

Avgränsningar

Rapporten är uppdelad i följande kapitel: I kapitel 2
beskrivs kortfattat relevanta begrepp och termer. Kapi
tel 3 beskriver hur leveranssäkerhet hanterats i Sverige
innan och efter elmarknadsreformen 1996, och kapitel 4 innehåller beskrivningar av hur leveranssäkerhet
hanteras i de utvalda länderna/elmarknaderna. För
varje utvalt land/marknad kommer vi att beskriva
ansvarsfördelning, metodik för att fastställa mål, vilka
konkreta mål som valts, samt åtgärder för att uppnå
målen på både kort, mellanlång och lång sikt.

För säkra leveranser av el till konsumenter ställs krav
på samtliga delar av kraftsystemet. Dessa måste vara
robusta, väl underhållna, möjliga att övervaka, samt
tillräckligt dimensionerade. Kraftigt förenklat kan
kraftsystemet beskrivas som ett system som består av
kraftverk som producerar el, samt transmissions- och
distributionsnät som överför el från kraftverk till elkonsumenter.
Vi kommer i denna rapport att begränsa oss till
dimensionering av den kraftproducerande delen av
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2. Begrepp och termer

Kapitlet innehåller kortfattade beskrivningar av några
av de begrepp och termer som är relevanta för förståelsen av denna rapport.
Det ställs krav på hela kraftsystemet för säker leve
rans av el till elkonsumenterna. De krav som ställs på
systemet som helhet samt på dess delar illustreras i
Figur 1.
De krav som ställs på systemet som helhet brukar
beskrivas av termen systemtillförlitlighet. Detta begrepp kan delas upp i två delbegrepp kallade systemsäkerhet och systemtillräcklighet. Systemsäkerhet är
ett begrepp som beskriver systemets robusthet, hur
pass väl underhållet det är, samt till vilken grad det är
möjligt att övervaka och styra systemet.
Systemtillräcklighet är ett begrepp som beskriver
till vilken grad som systemet är tillräckligt dimensionerat för att hantera de krav som ställs på det.
Systemtillräcklighet kan i sin tur delas upp i nättillräcklighet och resurstillräcklighet. Nättillräcklighet är ett begrepp som beskriver till vilken grad som
transmissionsnätet är tillräckligt dimensionerat för att
överföra el mellan kraftverk och elkonsumenter.
Resurstillräcklighet är ett begrepp som beskriver
till vilken grad det finns resurser (i form av kraftverk
eller flexibla konsumenter) för att möta efterfrågan på
el. Man skiljer i sammanhanget på energi och effektuttag. Energi är den totala mängd el som efterfrågas
över en viss tidsperiod, till exempel ett år. Effektuttaget är ett mått på den totala efterfrågan på el vid
varje givet tillfälle.
Denna rapport fokuserar på effektuttaget. Begreppet resurstillräcklighet syftar alltså på den grad till
vilket den finns tillräckliga resurser i kraftsystemet för
att undvika effektbrist.
Det är inte ekonomiskt försvarbart att sträva efter
hundraprocentig resurstillräcklighet utan de flesta
kraftsystem byggs för att tillhandahålla tillförlitlighetsnivåer där effektbrist uppstår mycket sällan. De mått
som brukar användas för att beskriva de avvägningar
som måste göras för att bestämma önskvärd nivå på resurstillräcklighet går under namnen LOLP, LOLE, samt
VoLL och beskrivs kortfattat nedan.

stå under en så kallad leveransperiod. I Sverige och
många andra länder är leveransperioden en timme,
medan den i exempelvis Storbritannien är 30 minuter.
I Sverige är alltså LOLP ett mått på hur pass sannolikt
det är att effektbrist uppstår under en leveranstimme.
Det är viktigt att komma ihåg att vad som menas
med effektbrist varierar från land till land och elmarknad till elmarknad. I allmänhet menas en händelse där
en förväntad obalans mellan efterfrågan och tillgång
på el tvingar systemoperatören till extraordinära åtgärder för att säkerställa att balansen upprätthålls.
På engelska brukar man tala om att en så kallad LOLhändelse (Loss Of Load) inträffat.
Effektbrist innebär inte per automatik att alla elkonsumenter inom ett land eller en region drabbas
av avbrott. Systemoperatörer kan vidta en rad olika
extraordinära åtgärder för att säkerställa balansen
utan att enskilda elkonsumenter drabbas mer än nödvändigt. Sannolikheten att enskilda elkonsumenter
drabbas av avbrott är alltså ofta lägre än LOLP.
LOLE (eng. Loss Of Load Expectation) är det statistiska väntevärdet för LOLP – det är antalet timmar
per år som man i genomsnitt kan förvänta sig effektbrist givet storlek och fördelning över tiden för LOLP.
De flesta EU-länder använder LOLE som ett mått på
den resurstillräcklighet som eftersträvas. Ett vanligt
mått på LOLE är tre till åtta timmar per år. Kravet som
ställs på kraftsystemet i dessa länder är alltså att det
genomsnittliga antalet timmar per år med effektbrist
inte ska överstiga tre till åtta timmar.
För att LOLE inte ska överstiga en viss nivå krävs tillräckliga resurser i form av produktionskapacitet eller
flexibla elkonsumenter. Dessa resurser har en kostnad,
och den nivå på LOLE man kan nå beror på hur pass
värdefullt det är för elkonsumenterna att undvika en
ofrivillig bortkoppling. Värdet av de uteblivna leveranserna till följd av effektbrist likställs ofta med det
pris som elkonsumenter är beredda att betala för att
slippa en ofrivillig bortkoppling och brukar benämnas
VoLL (eng. Value Of Lost Load). Givet kostnader
för de resurser som behövs är LOLE och VoLL inverst
relaterade. Ju lägre VoLL desto mindre resurser vilket
ökar LOLP och därmed LOLE. Ju högre VoLL desto fler
resurser vilket minskar LOLP och LOLE.

LOLP (eng. Loss Of Load Probability) är ett mått
som beskriver sannolikheten att effektbrist ska upp8

Figur 1: Olika begrepp samt deras inbördes beroenden.
Källa: Sweco, NERC, Nordel

Systemtillförlitlighet
System reliability

Systemtillräcklighet
System adequacy

Resurstillräcklighet
Resource adequacy

Systemsäkerhet
System security

Nättillräcklighet
Förmåga att överföra effekt

VoLL är ett mycket viktigt begrepp i energy onlymarknader. Om en marknads pristak sätts lägre än
VoLL och elpriset därmed inte tillåts stiga till VoLL i
situationer med effektbrist kommer elpriset inte att ge
rätt signaler till marknadens aktörer avseende behov
av ny kapacitet. Europeiska elbörser har idag ett administrativt takpris på 3 000 EUR/MWh som förmodligen ligger under de olika ländernas VoLL. I många
länder anses mycket höga elpriser, om än tillfälliga,
vara en politisk omöjlighet.
Ett alternativ till slopade pristak är att införa
kapacitetsmekanismer där man sätter ett värde inte
bara på energi (MWh), utan även på kapacitet (MW). I
Europa har ett antal länder inklusive Storbritannien,
Frankrike och Italien valt att skapa separata kapacitetsmarknader. Den svenska regeringen har valt att
lagstifta om en strategisk reserv (effektreserv) som
en följd av stängningen av Barsebäck 2. Det fanns en
oro att den då nyligen avreglerade elmarknaden, givet
bland annat förbrukningens brist på priskänslighet,
inte skulle ge korrekta prissignaler som leder till tillräckliga investeringar i kapacitet för att klara förbrukningstoppar under kalla vintrar.

Störningstålighet

Ett annat viktigt begrepp är den så kallade kapacitetsmarginalen eller reservmarginalen (eng. Capacity
Margin eller Reserve Margin). Detta är ett mått på
i vilken omfattning som tillgänglig produktions
kapacitet överstiger det högsta förväntade effekt
uttaget. Om tillgänglig produktionskapacitet benämns P och högst förväntat effektuttag benämns E
så brukar kapacitetsmarginalen beräknas enligt 100 x
(P – E) / E.
Det är viktigt att komma ihåg att måttet tillgänglig
produktionskapacitet är svårt ett beräkna. Varje enskilt kraftverk har en känd maxkapacitet, men denna
kapacitet kommer av olika anledningar inte att vara
fullt tillgänglig 100 procent av tiden. Alla kraftverk
kommer att vara ur drift vissa perioder på grund av
skador och periodiskt underhåll. Vind- och solkraftverk kommer dessutom inte att kunna tillhandahålla
sin fulla kapacitet vid ogynnsamma väderförhållanden. Kapacitetsanalyser tar vanligtvis hänsyn till denna sannolikhet för otillgänglighet genom att använda
ett lägre kapacitetsmått per kraftverk som på engelska
benämns ”de-rated capacity”.
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3. Leveranssäkerhet i Sverige
– ett historiskt perspektiv
Fram till elmarknadsreformen 1996 hade vertikalt
integrerade kraftföretag lokala monopol. Landet var
uppdelat i ett antal områden och inom varje område
var det ett kraftbolag som hade en monopolställning
samt leveransskyldighet.
Monopolet innebar att kraftbolaget hade en garanterad inkomstkälla, medan leveransskyldigheten
innebar ett krav på produktionskapacitet. Kraftbolagen kunde uppfylla sina skyldigheter gentemot sina
kunder genom att leverera el producerad vid de egna
kraftverken eller genom att köpa el av andra kraftbolag.

Handeln mellan kraftbolagen gick under namnet
”samkörning”. För att kunna delta i denna handel
ställdes krav på leveranssäkerhet. Kraftföretagen bestämde gemensamma regler för leveranssäkerhet och
följde också gemensamt upp att reglerna efterlevdes.
Det fanns alltså inte några statliga eller lagstadgade
krav på leveranssäkerhet, utan de krav som fanns
hade utarbetats inom branschen.
I Sverige fanns en organisation vid namn Samkörningsnämnden (SKN) som inkluderade de större producenterna. SKN hade det övergripande ansvaret för
både optimalt utnyttjande av tillgänglig produktions-

kapacitet i driftskedet, samt för långsiktigt upprätthållande av leveranssäkerheten. Det betyder att man
säkerställde att landets billigaste produktionsresurser
användes först (merit order dispatch) samt att kraftföretagen investerade i tillräckligt mycket ny produktionskapacitet för att möta framtida efterfrågan hos
sina kunder. Investeringar i ny produktionskapacitet
drevs av en önskad nivå på leveranssäkerhet. För att få
vara med i SKN krävdes i grunden att man kunde möta
efterfrågan i sitt område antingen med egen produktion eller med hjälp av långsiktiga kontrakt med andra
producenter. SKN följde årligen upp att medlemmarna
uppfyllde kravet.
Det långsiktiga upprätthållandet av leveranssäkerheten säkrades genom minimikrav avseende energi
och effekt. Energikravet innebar att kraftbolagen var
tvungna att ha tillräckligt med kraftverk för att kunna
förse sina kunder med el under torrår (år med låg vatten
tillrinning). Effektkravet innebar att man var tvungen
att ha tillräckligt med produktionskapacitet för att klara höga toppar i effektuttaget. De krav som ställdes var
att torrår fick leda till ransonering endast ett av 33 år,
medan effektbrist fick uppstå max nio timmar per år.
Under 1970-talet utvidgades samarbetet till att omfatta kraftbolag i hela Norden. Det gällde emellertid
inte hela samkörningsverksamheten utan endast möjligheterna till handel med tillfällig kraft över landsgränserna. Dessutom var det i Sverige endast vissa
kraftbolag vid sidan av Vattenfall som hade den möjligheten i olika konstellationer på några av utlandsförbindelserna. Motsvarande rollfördelning gällde också
inom grannländerna.
Det bör noteras att leveranssäkerhetsprocessen
inte tillämpades över landsgränserna. Det innebar att
förväntade leveranser av tillfällig kraft från grannländerna inte fick tillgodoräknas i ett företags leveranssäkerhetsredovisning. Begreppet tillfällig kraft
innebar att leveranserna kunde avbrytas med mycket
kort varsel. Däremot kunde avtal om fasta leveranser
över gränserna tillgodoräknas, men sådana var mycket sällsynta och oftast tidsbegränsade. Ett exempel är
leveransen av kraft från Barsebäck 1 till Själland som
var knutet till det faktum att kraftverket var delfinansierat av danska intressen. Denna leverans belastade
därmed leveranssäkerheten för Barsebäcksverkets
svenska ägarföretag.

Vid avregleringen togs monopolställning och krav på
leveransskyldighet bort. Detta innebar i sin tur att
även energi- och effektkraven försvann, och det saknas idag ett tydligt mål på önskad nivå för resurstillräcklighet på nationell nivå i Sverige. Ansvaret för den
långsiktiga kapacitetsutvecklingen ligger hos elmarknadens aktörer som förväntas fatta beslut om investeringar i nya kraftverk baserat på rent kommersiella
hänsynstaganden.
I den debatt som föregick avregleringen framfördes ofta åsikten att det informella regelverk som rått
fram till dess hade lett till överinvesteringar och en
onödigt hög nivå på resurstillräcklighet för effekt. Det
hävdades vidare att kraftbolagen efter en avreglering
skulle kunna fatta mer rationella beslut och stänga
ner många av de dyrare kraftverken som egentligen
inte behövdes.
Det är oklart om Sverige verkligen hade en alldeles för hög (och dyr) nivå på resurstillräcklighet för
effekt vid tiden för avregleringen. Fram tills 1960talet dominerades det svenska kraftsystemet av
vattenkraft som var dimensionerad för att klara av att
möta efterfrågan även under torrår med låg tillrinning
till vattenmagasinen. Ett sådant system brukar k
 allas
energidimensionerat och kan utan större kostnader
anpassas till att klara av toppar i effektuttaget. Under
1970- och 1980-talen skedde en kraftig utbyggnad av
kärnkraften men samtidigt ökade också efterfrågan
mycket kraftigt vilket innebar att resurstillräcklig
heten vid tiden för avregleringen inte var lika god
som på 1960-talet. Efter avregleringen visade det sig
dessutom att många av de dyraste kraftverken aldrig
avvecklades. De användes inte längre av kraftbolagen
för normal elproduktion, men blev istället en del av
den nyinrättade effektreserven.
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4. Landsbeskrivningar
I detta kapitel beskrivs hur resurstillräcklighet hanteras i de länder som ingår i studien.
Alla ingående länder använder tillförlitlighetsstandarder och genomför studier för att utvärdera
det nationella elsystemets tillförlitlighet under olika
scenarier och vid olika tidpunkter. I takt med att elsystemen blivit mer komplexa med ökande volymer
icke planerbar produktion har dessa studier blivit mer
omfattande och sofistikerade, och de krav som ställts
på hur studierna genomförs har också höjts.
Vi har valt marknader främst utifrån två kriterier –
tidigare arbete inom området, samt närhet till Sverige.
Enligt det första kriteriet har vi valt ut marknader i
länder utanför Europa samt Storbritannien på grund
av dessa länders befintliga arbete inom området resurstillräcklighet. Enligt det andra kriteriet har vi valt
ut marknader som antingen är sammankopplade med
Sverige eller ingår i den gemensamma europeiska elmarknaden och som därför rimligtvis kommer att ha
en påverkan på ett eventuellt val av tillförlitlighets-

standard i Sverige. Harmoniserade tillförlitlighetskriterier är nödvändiga för att nå målet med en väl
fungerande gemensam europeisk elmarknad, och det
finns en stark önskan att nationella kriterier för leveranssäkerhet ska vara koordinerade inom EU och helst
harmoniserade på regional nivå.
Enligt det första kriteriet har vi valt att studera Storbritannien, Australiens National Electricity Market
(NEM), samt ett antal marknader i USA på översiktlig
nivå.
Enligt det andra kriteriet har vi valt att studera Danmark, Finland, och Norge som är direkt kopplade till
Sverige, samt ett urval av de länder som ingår i Pentalateral Energi Forum 2 som arbetar med resurstillräcklighetsfrågor på regional nivå. Det är viktigt att
notera att Pentalateral Energi Forum inte är den enda
organisation som arbetat med frågan om leveranssäkerhet på regional nivå. ENTSO-E, de europeiska system
operatörernas samarbetsorgan, har börjat genomföra
resurstillräcklighetsstudier3 på europeisk nivå.
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Landsbeskrivning: USA
USA har sju avreglerade elmarknader med varierande
marknadsdesign. Marknaderna drivs av systemoperatörer som klassas som Regional Transmission Operators (RTO) eller Independent System Operators (ISO).
Vanligtvis har marknaderna en dagen före-marknad
samt en realtidsmarknad där priser beräknas var femte minut. Oftast tillämpas så kallad nodprissättning
för aktörer i produktionsledet, medan aktörer i konsumtionsledet betalar priser som sätts för större zoner
eller så kallade hubbar.
Federala myndigheten FERC (Federal Energy Regu
latory Commission) är tillsynsmyndighet för alla
marknader utom Texas ERCOT som är en marknad helt
och hållet begränsad till delstaten Texas utan några
kopplingar till marknader i andra delstater.

lity Organisation (ERO) Enterprises4 i vilka aktörer
från hela elsektorn ingår. ERO Enterprises genomför
årliga uppföljningar av resurstillräcklighet i de egna
regionerna och har i åtminstone ett fall tagit fram gemensamma kriterier för hur planeringskoordinatörer
ska analysera, utvärdera och dokumentera resurstillräcklighet baserat på en viss tillförlitlighetsstandard.
En standard, eller snarare den samling kriterier som
fastställts av en ERO Enterprise och godkänts av FERC,
måste antas av alla planeringskoordinatörer som är
knutna till denna ERO Enterprise.
Den ERO Enterprise som vi vet tagit fram gemensamma kriterier heter Reliability First Corporation
(RFC) och täcker hela eller delar av 14 delstater samt
District of Columbia. Fyra planeringskoordinatörer
är medlemmar i RFC: PJM Interconnection LLC (PJM),
Midwest Independent Transmission System Operator,
Inc. (Midwest ISO), International Transmission Company (ITC Transmission) samt American Transmission
Co., LLC. RFC har tagit fram gemensamma kriterier
för resurstillräcklighet och alla fyra planeringskoordinatörer tillhörande dessa transmissionsorganisationer
måste alltså anta dessa gemensamma kriterier.5
De kriterier som RFC tagit fram baseras på ”one day
in ten years LOLE” (se nedan). Exempelvis har RFC
bestämt att varken bortkoppling av avbrytbar efterfrågan (interruptible demand) eller efterfrågestyrning
som utförs direkt av systemoperatören ska räknas som
LOL-händelser.
Vidare har man bestämt att reservmarginalen ska
uttryckas som procent av en effekttopp som går under
namnet ”Median Forecast Peak Net Internal Demand”.
I de fall som en ERO Enterprise inte har tagit fram
standarder för resurstillförlitlighet är det upp till varje
enskild planeringskoordinator/marknad att bestämma hur man säkerställer en reservmarginal. Det bör
noteras att även när det finns gemensamma kriterier
är det upp till varje marknad att beräkna storlek på
reservmarginalen samt bestämma hur marginalen ska
realiseras. Olika marknader i USA har antagit olika
mer eller mindre marknadsbaserade lösningar för att
säkra dessa marginaler, och detta gäller även de marknader som ingår i RFC.

Ansvaret för att upprätthålla
resurstillräcklighet

Ansvarig för att utveckla och följa upp tillförlitlighetsoch säkerhetsstandarder för det nordamerikanska elsystemet är en oberoende, internationell myndighet
som kallas North American Electric Reliability Corporation (NERC). NERC täcker USA, Kanada samt norra
delen av Baja California (Mexico).
I USA blir standarder som tagits fram av NERC obligatoriska efter godkännande av den federala myndigheten FERC. NERC utför även periodiska utvärderingar
av tillförlitligheten i det nordamerikanska elsystemet
som då delas in i 21 utvärderingsområden som inte
alltid sammanfaller med de olika elmarknadernas
gränser. Denna information, tillsammans med NERCs
rekommendationer, används av beslutsfattare samt
regleringsmyndigheter på federal, statlig och provinsiell nivå som underlag för beslut.
I USA används tillförlitlighetsstandarder för resurs
tillräcklighet i systemplaneringssyfte, samt för att bestämma en önskad nivå på tillförlitlighet och utifrån
det beräkna den kapacitetsreservmarginal som behövs
för att uppnå målet. NERC har hittills inte bestämt
tillförlitlighetsstandarder för resurstillräcklighet på
nationell nivå. Varje transmissionsorganisation (inte
nödvändigtvis en RTO eller ISO) har en planeringskoordinator (planning coordinator) med ansvar för
systemplanering som bestämmer hur man hanterar
resurstillräcklighet i det egna nätet.
Däremot har krav på resurstillräcklighet samt hur
man beräknar reservmarginaler ställts på regional
nivå. NERC har delegerat delar av sitt ansvar till åtta
regionala organisationer som kallas Electric Reliabi-

Mål för resurstillräcklighet

Det mest använda kriteriet för att fastställa mål för
resurstillräcklighet är tillförlitlighetsstandarden LOLE
(Loss of Load Expectation). Detta är som tidigare
nämnts (se kapitel 2) det förväntade antal gånger som
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Figur 2: Nordamerikanska
RTOs och ISOs.
Källa: FERC

situationer karakteriserade av effektbrist uppstår under en viss tidsperiod. Oftast används ett mått som
kallas ”1 in 10 LOLE”.
Det bör noteras att det nödvändigtvis inte går att
jämföra olika marknader som använder måttet ”1 in
10 LOLE” för att uttrycka resurstillräcklighet. Både
tolkningen av måttet samt vilka metoder som används
för att uppnå målen varierat avsevärt.
”1 in 10” tolkas ibland som att det ska finnas tillräcklig reservmarginal i elsystemet för att ofrivillig
frånkoppling på grund av effektbrist inte ska inträffa
mer än en gång vart tionde år, oavsett händelsens magnitud (MW) eller varaktighet. ”1 in 10 LOLE” tolkas
alltså som 0,1 LOL-händelser per år.
Men ”1 in 10” kan även tolkas som 1 dag på 10 år.
Då betyder ”1 in 10 LOLE” att effektbrist i genomsnitt
uppstår under 2,4 timmar per år, vilket leder till andra krav på reservmarginaler.
Vidare finns skillnader vad gäller vilka händelser
som ska räknas som LOL-händelser, hur man kommer
fram till olika de-rating-faktorer, samt vilka prognos-

tiserade effekttoppar som måste hanteras; även detta
leder till olika reservmarginaler. Dessa skillnader har
på senare tid diskuteras i USA eftersom de ekonomiska
konsekvenserna av att ha onödigt stora marginaler
kan vara stora.
Marknader i USA som inte använder LOLE använder
oftast ekonomiska kriterier för att fastställa reservmarginaler.
Den nordamerikanska produktionsmixen består
huvudsakligen av konventionell kraft. Givet denna
produktionsmix anser NERC att användandet av deterministiska mått i form av krav på reservmarginal som
ska finnas tillgängliga i elsystemet för att möta den
förväntade efterfrågan under planeringshorisonten är
en fortsatt effektiv metod för att undvika effektbrist.
I följande avsnitt kommer vi att beskriva hur två utvalda marknader hanterar resurstillräcklighetfrågan:
PJM Interconnection samt Texas ERCOT. I Figur 2 visas dessa båda marknader samt resterande avreglerade
marknader i Nordamerika.

ELECTRIC RELIABILITY COUNCIL OF TEXAS (ERCOT)
ERCOT är den enda energy only-marknaden i USA; det är
även den marknad som har det högsta pristaket. I en sådan marknad finns en stark koppling mellan prissättning
och resurstillräcklighet – transparenta prissignaler samt
tillsyn för att undvika marknadspåverkan vid effektbrist
anses vara av stor vikt då det är marknadspriser som styr
investeringar i nya kraftverk. ERCOT står under tillsyn av
PUCT (Public Utility Commission of Texas).

För att få priser som på ett korrekt sätt indikerar var det
behövs investeringar i ny kapacitet övergav ERCOT år
2010 zonprissättning och ersatte den med nodprissättning. Nodprissättning innebär att ERCOT kontinuerligt
beräknar cirka 4 000 nodpriser (Locational Marginal
Prices, LMPs) som inkluderar kostnaden för både energi
och överföring (men ej förluster). Nodpriser används
dock inte direkt för avräkning utan detta sker på så
15

Risken för avbrott i elleveranserna (Loss of Load Expectation)
(Antalet händelser per år)

Figur 3: Minsta reservmarginal för olika LOLE, givet olika antaganden om vädret.
Källa: NERC
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kallad avräkningspunktsnivå (Settlement Point Prices,
SPPs). Nodpriser beräknas var femte minut, medan avräkning sker var femtonde minut. Priser beräknas även
för olika hubbar, regioner, samt för hela systemet.
ERCOT tillhandahåller tre marknader: en dagen
före-marknad för energi, en dagen före-marknad för
balans- och systemtjänster6 samt en realtidsmarknad.
Omställningen av produktionsmixen från 75
procent kol- och gasdrivna ångturbiner i början av
2000-talet till 50 procent gasturbiner, kombikraftverk och förnybara källor har lett till förändrade krav
vad gäller systemtjänster. Diskussioner om införandet
av nya tjänster pågår också.
ERCOT har begränsade förbindelser med andra marknader. Totalt finns en överföringskapacitet till andra
marknader på 1 250 MW fördelade mellan fem ledningar.
Topplasten i ERCOT är cirka 71 000 MW (augusti 2016).

en händelse vart tionde år, det vill säga ”1 in 10 LOLE”,
givet systemets högsta årliga effekttopp. Den beräknade
reservmarginalen jämförs med en reservprognos som
ERCOT tar fram och används som mått på resurstillräcklighet. Figur 3 visar sambandet mellan olika LOLE
och reservmarginaler, givet olika antaganden om vädret. ERCOTS mål för reservmarginal är 13,8 procent.

Verktyg för att säkerställa
att målet nås på längre sikt

ERCOT är en av de få marknader i världen som har satt
ett pristak som motsvarar VoLL, det vill säga ett mått
på elanvändarnas vilja att betala för att undvika att bli
bortkopplade. VoLL är för närvarande 9 000 USD/MWh7.
Pristaket går under namnet ”System-Wide Offer
Cap”. Det är viktigt att notera att det finns en mekanism för att sänka detta tak så fort vissa villkor
uppfylls. Man skiljer därför mellan:

Mål för resurstillräcklighet

ERCOT tar fram ett vägledande mått på önskad resurstillräcklighet. Med resurstillräcklighet menar man
att det ska finnas tillräckligt med kapacitet för att möta
förväntade effekttoppar. Termen ”tillräcklig kapacitet”
betyder här att det ska finnas en reservmarginal som tar
hänsyn till varierande väder, haverier i kraftverk, samt
felaktiga prognoser för efterfrågan på el.
ERCOT använder tillförlitlighetsstandarden LOLE, och
beräknar den minsta reservmarginal som behövs för
att risken för ofrivillig bortkoppling inte ska överstiga

• Ett högre pristak (HCAP) på 9 000 USD/MWh
för energi och 9 000 USD per MW per timme för
systemtjänster8.
• Ett lägre pristak (LCAP) som bestäms dagligen som det
högsta av:
– USD 2 000/MWh för energi
(USD 2 000 MW per timme för systemtjänster 9)
– 50 gånger den bränsleprisindex som rådde
föregående dag
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Figur 4: Efterfrågekurvor för operativ reserv (ORDC).
Källa: Potomac Economics, LTD
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Pristaket sätts till HCAP i början av varje årlig resurs
tillräcklighetsperiod (1 januari till 31 december).
Pristaket behålls vid denna höga nivå så länge som
lönsamheten för de produktionsanläggningar som ligger på marginalen (Peaker Net Margin, PNN) ligger
under en viss tröskel. När dessa anläggningars lönsamhet överstiger tröskeln sätts pristaket istället till
det lägre LCAP under resten av resurstillräcklighets
perioden. 2014 sattes PNM till USD 310 000 per MW-år,
tre gånger Cost of New Entry (CONE).

att reserverna krymper. När reserverna krympt till
2000 MW sätts påslaget så att det totala priset blir lika
med VoLL. Krymper reserverna ytterligare påverkar
detta inte längre priserna, och VoLL utgör alltså ett
pristak vid ansträngda situationer.
ERCOT har också en mekanism som går under namnet Reliability Unit Commitment (RUC) som dels säkrar
att tillräckligt kapacitet för att täcka efterfrågan finns
tillgänglig på rätt plats, dels att ägarna till de resurser
som krävs för detta får betalt (make-whole payments).
Vidare kan ERCOT ingå ”reliability-must-run”-avtal
med kraftanläggningar som man anser tillhandahåller
nödvändiga systemtjänster och som annars skulle lämnat marknaden antingen permanent eller för perioder på
mer än 180 dagar. År 2011 begärde ERCOT att ett antal
kraftanläggningar som redan stängts ner skulle tas i
bruk igen för att hantera en effektbrist man förväntade
sig, givet prognoser om hög framtida efterfrågan. ERCOT
anser dock att det som hände 2011 var exceptionellt och
att åtgärderna som vidtogs då inte kan anses falla inom
ramen för ”reliability-must-run”-mekanismen.
I juni 2015 infördes ett tillförlitlighetspåslag (reliability adder). Syftet är säkerställa att kostnaderna
för de åtgärder som ERCOT vidtar för att säkerställa
elsystemets tillförlitlighet bakas in i elpriserna. Utan
tillförlitlighetspåslag skulle priserna normalt falla när
ERCOT vidtar åtgärder. De åtgärder som faller inom
ramen för mekanismen inkluderar både RUC och “deployed load capactity” (bortkoppling av last).

Verktyg för att säkerställa att målet
nås på kort till mellanlång sikt

Samtidigt som man år 2014 höjde pristaket införde
ERCOT även en mekanism kallad Operating Reserve
Demand Curve (ORDC). ORDC är en mekanism där
elpriserna på energimarknaderna administrativt höjs
med ett visst belopp när de tillgängliga reserverna faller till mycket låga nivåer. ERCOT använder termen
”Price Adder” för att beskriva mekanismen.
Det belopp som adderas till de normala priserna är
beroende av reservernas storlek – ju lägre reserver desto
högre belopp. Påslagets storlek är baserat på sannolikheten för frånkopplingar (Loss of Load Probability,
LOLP) samt på konsumenternas vilja att betala för att
undvika att bli bortkopplade (VoLL). Mekanismen
träder i kraft när storleken på tillgängliga resurser
faller ner mot 4 000 MW – påslagen vid dessa nivåer
är dock relativt låga. Sedan stiger påslaget i takt med
17

PJM INTERCONNECTION
Med cirka 177 000 MW installerad kapacitet är PJM
USAs största elmarknad. PJM har ett relativt lågt pristak
på energi och en kapacitetsmarknad för att elproducenter ska kunna få ersättning för sina fasta kostnader.
Kapacitetsmarknaden är öppen för flexibla elkonsumenter och har stimulerat framväxten av relativt
omfattande efterfrågeflexibilitetsprogram. Cirka 98
procent av all ersättning som betalas ut för efterfrågeflexibilitetstjänster går till enheter som tillhandahåller
flexibilitet i nödsituationer och får både kapacitetsoch energibetalningar för detta. Efterfrågeflexibilitet
begärs för närvarande per postkod, men det finns planer på att den i framtiden ska kunna begäras per nod.
Totalt är cirka 12 000 MW anslutna till olika efterfrågeflexibilitetsprogram.
Förutom kapacitetsmarknader tillhandahåller PJM
en dagen före- och en realtidsmarknad för energi, en
reglermarknad, två reservmarknader samt en marknad för finansiella transmissionsrätter.
Andelen icke planerbar produktion i PJM är mycket
låg – mindre en procent vid utgången av 2015.

av PJMs kunders totala prognostiserade förbrukning.
Planeringshorisonten är 11 år.
PJM ansvarar för att beräkna varje lastansvarig enhets reservmarginal11. Det beräknade värdet
på reservm arginal används till att bestämma hur
mycket kapacitet den lastansvarige ska upphandla i
kapacitetsmarknadens huvudauktion, den så kallade
Base Residual Auction, där man köper in kapacitet för
leverans om tre år.
Givet existensen av kapacitetsmarknaden har
PJM ett lågt pristak för energi, för närvarande USD
2 000/MWh12 .

Mål för resurstillräcklighet

1. En ny marknad för icke-synkroniserade produktionsanläggningar som kan aktiveras inom tio minuter.
Denna marknad är ett komplement till den normala
marknaden för synkroniserade reserver.

Verktyg för att säkerställa att
målet nås på kort till mellanlång sikt

I oktober 2012 införde PJM en mekanism med så kalla
de bristpriser (shortage pricing) för att hantera akuta
situationer där existerande tillgänglig reservkapacitet
understiger kapaciteten för det största kraftverket i
systemet. Mekanismen består huvudsakligen av två
delar:

PJM är medlem i RFC som infört tillförlitlighetsstandarden LOLE och målnivån ”1 day in 10 years” på
regional nivå. PJM definierar LOL som att man behöver sätta in nödåtgärder utöver användande av efterfrågeresurser och avbrytbar last för att balansera el
systemet.

2. Det normala pristaket lyfts temporärt och de allra
dyraste buden (till exempel efterfrågeflexibilitet
och produktion som används i nödsituationer) tillåts
påverka prisbildningen

Verktyg för att säkerställa
att målet nås på längre sikt

PJM har infört en kapacitetsmarknad för upphandling
av den reservmarginal som behövs för att upprätthålla
önskad resurstillräcklighet. Kapacitetsmarknadens
huvudsyfte är att allokera kostnaden för denna reservmarginal på ett rättvist sätt mellan elkonsumenterna.
Ett annat syfte är att reducera de risker som är förknippade med investeringar i kraftverk som används sällan.
Kapacitetsmarknaden kallas för Reliability Pricing Model (RPM) och ålägger lastansvariga enheter10
verksamma inom PJM att säkra tillräckliga resurser
(produktionskapacitet, efterfrågeflexibilitet samt program för energieffektivisering) för att täcka sin andel

För energi betyder detta att pristaket i bristsituationer
blir USD 3 700/MWh.
PJM även kan ingå ”reliability-must-run”-avtal
med kraftanläggningar som man anser tillhanda
håller nödvändiga systemtjänster och som annars
skulle lämnat marknaden antingen permanent eller
för längre perioder.
PJM använder även så kallade uplift-betalningar vars
syfte är att säkerställa att anläggningar som tillhandahåller nödvändiga systemtjänster som exempelvis reaktiv effekt eller black start täcker sina kostnader.
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Landsbeskrivning: Australien
NATIONAL ELECTRICITY MARKET (NEM)
National Electricity Market (NEM) är en elmarknad
som omfattar delstaterna i Australiens östra och södra
delar. NEM är Australiens största elmarknad och saknar sammankopplingar med övriga Australien som
har egna institutionella arrangemang.
NEM är en obligatorisk pool. Det betyder att all
fysisk handel går via system- och marknadsoperatören AEMO (Australian Energy Market Operator)
som även säkerställer att produktion och efterfrågan är i balans genom att utfärda bindande leveransinstruktioner till producenterna enligt lägsta
kostnadsprincipen. Producenterna lägger bud inom
10 olika prisband för 5-minuters intervall. Det pris
som producenterna erhåller är snittet av priset under
en halvtimme. Marginalprissättning tillämpas. Varje
delstat utgör ett eget område som får ett eget spotpris
eftersom det ofta är flaskhalsar i förbindelserna mellan delstaterna.
NEM är en energy only-marknad. Det betyder att
det är tänkt att priset på de olika marknaderna ska
ge tillräckliga prissignaler för att stimulera de investeringar i produktionskapacitet som behövs för att täcka
efterfrågan även i bristsituationer. Ny produktions
kapacitet kommer att byggas endast när producenter
har skäl att tro att förväntade intäkter från kraft
verken överstiger kapitalkostnaderna för investeringarna. Reservmarginalen är alltså beroende av ekonomiska incitament även om det finns ett bindande
resurstillräcklighetsmål.
Efterfrågan på el i Australien har sjunkit kraftigt
sedan 2008. Mellan 2011–12 och 2014–15 har mer
produktionskapacitet lämnat marknaden än vad som
tillkommit i form av förnybar kapacitet. Om dessa
trender fortsätter och nyinvesteringar inte kompenserar för de kraftverk som läggs ner kommer detta
enligt AEMO att leda till kapacitetsbrist i framtiden
vilket leder till att de uppställda målen för resurstillräcklighet inte längre kommer att kunna uppfyllas. Detta kommer att inträffa redan 2019–2020
i landets södra delar och 2022–2023 i New South
Wales. Risken för effektbrist är störst mellan kl. 14
och kl. 20 om hög efterfrågan sammanfaller med låg
vind- och solproduktion.
Vidare är det uteslutande termisk synkron produk
tion som tillhandahåller viktiga systemtjänster (frekvenskontrol, dödnätsstart och svängmassa) som lämnar marknaden, påskyndat av miljöbestämmelser. Det

pågår därför en diskussion om vilka åtgärder som kan
vidtas.

Ansvaret för att upprätthålla
resurstillräcklighet

Sydaustraliens ellag13 lägger ansvaret för att över
vaka, granska, och rapportera om systemtillförlitlighet inom NEM på en specialgrupp inom den nationella
myndigheten AEMC (Australian Energy Market Commission) som ansvarar för regelverk och marknadsutveckling14. Denna grupp går under namnet AEMC
Reliability Panel.
Tillförlitlighetspanelen ansvarar för ett antal riktlinjer och standarder gällande systemtillförlitlighet,
samt utfärdar rekommendationer till AEMC om systemtillförlitlighet. I panelen ingår representanter för
AEMC, AEMO, marknadsaktörer (producenter, köpare,
transmission och distribution) och konsumenter15.
AEMO publicerar varje år en rapport kallad ”’Electricity Statement of Opportunities” där man beskriver olika möjliga framtidsscenarier för elmarknadens
utveckling under en 10-års period, samt tillhörande
möjliga investeringsmöjligheter. Rapporten riktas
främst mot aktörer som kan tänkas vara intresserade
av möjliga investeringar inom elsektorn under prognosperioden. Rapporten har traditionellt presenterat
efterfrågeprognoser under olika scenarier och rapporterat om resurstillräcklighet, men har på senare
tid även rapporterat om systemsäkerhet och om behov
och tillgänglighet av systemtjänster.

Mål för resurstillräcklighet

Tillförlitlighetspanelen använder resurstillräcklighetsstandarden Förväntad Icke-Levererad Energi (Expected Unserved Energy, EUE). Med detta menas att den
förväntade volymen efterfrågad energi som riskerar
att inte levereras på grund av avsaknad av resurs
kapacitet inte ska överstiga en viss andel av den totala
efterfrågan i varje region som ingår i NEM och per
finansiellt år. Andelen är för närvarande 0,002 procent av efterfrågan i varje NEM-region, med hänsyn tagen till eventuella bidrag från efterfrågeflexibilitet och
import från andra regioner. Detta motsvarar avbrott
i hela systemet under efterfrågetoppar på sju minuter
per år.
För att uppfylla de krav som ställs av standarden
beräknar AEMO först hur mycket reservkapacitet som
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behövs i varje region, inklusive kapacitet för import
från grannregioner, för att det ska vara möjligt att
hantera oförutsett produktionsbortfall och oförutsedda toppar i efterfrågan på el. AEMO fastställer sedan
reservmarginaler per region samt för hela NEM för att
kraven ska kunna uppfyllas.
Tillförlitlighetspanelen omvärderar önskad nivå för
resurstillräcklighet vart fjärde år. Den senaste utvärderingen skedde 201416.

Verktyg för att säkerställa
att målet uppnås på längre sikt

NEM har tre viktiga verktyg som man kallar för ”reliability settings” för att stimulera tillräckliga investeringar i produktionskapacitet och efterfrågeflexibilitet för att uppnå önskad resurstillräcklighet på längre
sikt. Hjälpmedlen utgörs av ett pristak, en kumulativ
priströskel samt ett prisgolv:
• Ett pristak på NEM som sätts till Value of Lost Load
(VoLL). Pristaket för nuvarande period (1 juli 2016 –
30 juni 2017) är 14 000 AUD/MWh (cirka 94 000 SEK,
givet en växelkurs på 1 AUD = 6,7 SEK).
• En kumulativ priströskel som begränsar aktörernas
exponering mot extrema priser. Om det kumulativa
priset över sju på varandra följande dagar överstiger
tröskeln (för närvarande 207 000 AUD/MWh eller
cirka 1 387 000 SEK) sätter AEMO in ett administrativt
pristak på 300 AUD/MWh.
• Ett prisgolv, satt till -1 000 AUD/MWh
(cirka 6 700 SEK).

De olika prisnivåerna sätts på rekommendation av
tillförlitlighetspanelen. Pristaket och priströskeln indexeras årligen med KPI.

Verktyg för att säkerställa att målet
uppnås på kort och mellanlång sikt

AEMO publicerar prognoser för efterfrågan på el samt
produktionstillgänglighet för att producenter ska
kunna ta hänsyn till tillståndet på elmarknaden när
man planerar för underhåll som kräver nedstängning
av kraftverk. Vidare finns diverse säkerhetsmekanismer som ger AEMO möjlighet att hantera de kortsiktiga risker för brist på kapacitet som identifierats i dessa
prognoser:
• AEMO kan använda sig av en mekanism som går under
namnet “Reliability and emergency reserve trader
(RERT)”. Denna tillåter AEMO att upphandla reservkapacitet från generatorer för att säkerställa att det
finns tillräckliga reserver för att kraven i tillförlitlighetsstandarden ska uppfyllas. Under upphandlingen väljer
AEMO främst kraftverk som stör prisbildningen på den
ordinära marknaden så lite som möjligt.
• AEMO har även rätt att beordra generatorer att
tillhandahålla kapacitet om man under det dagliga
planeringsarbetet kommer fram till att detta behövs
för att säkerställa att tillräckliga reserver finns under
leveranstimmen.

Landsbeskrivning: Storbritannien
2013 fattade Storbritannien beslut om att införa en
kapacitetsmarknad i samband med en större reform av
elmarknaden. Beslutet att införa en kapacitetsmarknad fattades bland annat efter att regeringen gjort
bedömningen att pristak understigande Value of Lost
Load (VoLL)17 inte skulle leda till tillräckliga investeringar i ny produktionskapacitet för att kompensera
för förlusten av produktionskapacitet som förväntas
lämna marknaden på grund av hårdare miljökrav.
Vid beslutet antog regeringen även en tillförlitlighetsstandard och fastslog ett tillförlitlighetsmål. Tillförlitlighetsmålet används i arbetet för att bestämma
hur mycket kapacitet som ska upphandlas på kapacitetsmarknaden.

i Frankrike, Nederländerna samt Irland, det vill säga
alla länder vars elsystem är sammankopplade med det
brittiska elsystemet.
Regeringen har bestämt att LOLE inte får överstiga
tre timmar per år. I beslutet har man tagit hänsyn till
både VoLL och Cost of New Entry (CONE).

Verktyg för att säkerställa
att målet nås på längre sikt

National Grid upphandlar de resurser som behövs på
kapacitetsmarknaden. Man upphandlar tillräckligt
med resurser för att LOLE inte ska överstiga tre timmar
per år givet alla scenarier och känsligheter som tagits
fram i det underliggande analysarbetet. För vintern
2015/2016 bedömdes LOLE ligga på 1,1 timmar per
år, vilket motsvarar en de-rated kapacitetsmarginal 22
på 5,1 procent.
Både produktionskapacitet och efterfrågeflexibilitet
ingår i kapacitetsmarknaden. Existerande kraftverk
deltar som ”icke-prissättande” och får ettåriga leveranskontrakt medan nya kraftverk och efterfrågeflexibilitet deltar som ”prissättande” och får 15-åriga
kontrakt. I praktiken betyder detta att bud från ickeprissättande kapacitet får ett lägre pristak än bud från
prissättande kapacitet, som får ett pristak baserat på
CONE.
Innehavare av dessa kontrakt erhåller jämna och
förutsägbara inkomster i utbyte mot ett löfte att tillhandahålla energi när National Grid anser att detta
behövs för att säkerställa balans mellan utbud och efterfrågan på el.
Kapacitetsmarknadens första auktion ägde rum i
december 2014 för leverans vintern 2018/2019. Varken utlandsförbindelser eller kapacitet i utlandet fick
delta i den första auktionen, främst på grund av svårigheter med att bestämma villkoren för deltagande
samt lämpliga de-rating faktorer.
Utlandsförbindelser deltog i T-4-auktionen 2015
och två utlandsförbindelser (IFA med Frankrike och
BritNed med Nederländerna) lyckades säkra ettåriga
kontrakt. De-rating-faktorn för en utlandsförbindelse
baseras på förbindelsens tekniska tillförlitlighet samt
riktningen på nettoflöden mellan Storbritannien och
den externa marknaden.

Ansvaret för att upprätthålla
resurstillräcklighet

Fram till införandet av kapacitetsmarknaden hade tillsynsmyndigheten Ofgem ett ansvar att varje år leve
rera en rapport med en bedömning av riskerna gällande systemtillförlitlighet i Storbritannien18.
Efter införandet av kapacitetsmarknaden ålades
istället systemoperatören National Grid att varje år
presentera rekommendationer för hur mycket kapa
citet som bör inhandlas under kapacitetsmarknadens
årliga så kallade T-4- och T-1-auktioner där man köper
in kapacitet för leverans om fyra år respektive ett år,
givet regeringens tillförlitlighetsmål.
Rekommendationerna ska utformas på ett sätt som
garanterar att målen om systemtillförlitlighet uppnås
till lägsta möjliga kostnad. Rekommendationerna
samt den analys som ligger bakom rekommendationerna presenteras i en rapport kallad ”Electricity
Capacity Report”19. Analysen baseras på flera olika
scenarier samt en känslighetsanalys. Efter publicering granskas rapporten av en panel av tekniska experter20, och slutligen fastställer regeringen målen för
hur mycket kapacitet som ska upphandlas i de båda
auktionerna.
National Grid publicerar även årliga utvärderingar
av effektsituationen kommande sommar samt kommande vinter21.

Mål för resurstillräcklighet

Storbritannien använder tillförlitlighetsstandarden
LOLE som man definierar som det genomsnittliga
antalet timmar per år då National Grid kommer att
tvingas till extraordinära åtgärder för att balansera
elsystemet. LOLE valdes därför att den redan används

Verktyg för att säkerställa att
målet nås på kort till mellanlång sikt

National Grid införde år 2013 två nya mekanismer för
att hantera kortsiktiga risker för brist på kapacitet till
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följd av exempelvis produktionsanläggningar som blir
otillgängliga, temporärt eller permanent. Mekanismerna innebär att National Grid upphandlar reserver
som är tänkta att minska risken att tillförlitlighetsmålet inte uppfylls för en rad olika möjliga scenarier
och känsligheter:
• Supplemental Balancing Reserve (SBR) innebär
att National Grid sluter avtal med producenter
som mot ersättning lämnar garantier för att
produktionsanläggningar som annars skulle stängts,
görs tillgängliga under vinterhalvåret.

• Demand Side Balancing Reserve (DSBR) innebär att
National Grid sluter avtal med stora elkonsumenter
som mot ersättning lämnar garantier för att man drar
ner sin förbrukning eller gör kraften från sina reservkraftverk tillgänglig under perioder med brist på el,
förutsatt att dessa infaller mellan 16:00 och 18:00 på
vardagar under vinterhalvåret. Elkonsumenter som
sluter dessa avtal erhåller ersättning både för den kapacitet man erbjuder samt för den energi man levererar
om man blir avropad av National Grid.
Vintern 2015/2016 upphandlade National Grid
2,56 GW genom dessa båda program.

Landsbeskrivning: Frankrike
I Frankrike är efterfrågan på el mycket temperaturkänslig då cirka en tredjedel av alla hem värms upp
med el; ett temperaturfall på 1°C kräver 2,3 GW extra
kapacitet. Detta leder till allt högre efterfrågetoppar
på vintrarna och mycket höga priser under de timmar då topparna inträffar. De franska spotpriserna
har nått pristaket på 3 000 EUR/MWh ett antal gånger
de senaste åren.
Frankrike har haft en lagstiftad önskad nivå på resurstillräcklighet sedan 200623.
För att främja de investeringar i reservkraft som behövs för att garantera att det finns tillräckligt med kapacitet för att upprätthålla den lagstiftade resurstillräcklighetsnivån, har Frankrike beslutat att införa en
kapacitetsmekanism från 2017.
Kapacitetsmekanismen förväntas även stimulera
efterfrågeflexibilitet. Tariffer som ska förmå konsumenter att flytta sin elförbrukning från perioder med
hög last till perioder med låg last var vanliga i Frankrike innan avregleringen av elmarknaden, men efter
avregleringen uppstod frågan om vem som ska ersätta
balansansvariga för effektreduktionerna. En prissättning av kapacitet anses därför önskvärd och mekanismen har utformats för att främja efterfrågeflexibilitet.

lägre. Dessa fiktiva extra reserver antas ha perfekt
tillgänglighet och vara utan energibegränsingar. Inga
antaganden görs om underliggande teknik (termisk,
förnybar, efterfrågeflexibilitet) för denna reservkraft.
Beräkningarna utförs på två sätt: med respektive utan
hänsyn tagen till utlandsförbindelser.

Verktyg för att säkerställa
att målet nås på längre sikt

I likhet med de flesta europeiska elmarknader har den
franska elmarknaden ett administrativt pristak på
3 000 EUR/MWh.
Kapacitetsmekanismen är utformad som ett kvotpliktssystem med inslag av styrmedel för efterfrågeflexibilitet. Mekanismen går ut på att elleverantörer,
stora elkonsumenter samt ansvariga för nätförluster,
blir förpliktigade att säkra en viss mängd reservkraft
i proportion till sina andelar av den totala förbrukningen. RTE publicerar den totala mängd reservkraft
som måste säkras per kvotpliktig fyra år in i fram
tiden.
Kvotpliktiga aktörer kan tilldelas kapacitetscerti
fikat (”garanties de capacité”) om de bygger egna
kraftverk eller förmår sina kunder att vara flexibla.
Kvotpliktiga aktörer kan även köpa kapacitetscertifikat från andra kvotpliktiga aktörer, elproducenter
eller aggregatorer.
EU-kommissionen har inte beslutat om den franska kapacitetsmekanismen är i linje med reglerna för
statligt stöd. Kommissionen har hittills bland annat
anmärkt att det inte framgår hur Frankrike har beräknat de-rating-faktorerna för intermittent kapacitet 25.

Ansvaret för att upprätthålla
resurstillräcklighet

Systemoperatören RTE är enligt lag skyldig att periodiskt publicera en rapport om reservmarginalernas
tillräcklighet. Rapporten går under namnet Bilan
prévisionnel de l’équilibre offre/demande 24. Rapportens huvudsakliga syfte är att bedöma vilka risker som
finns för att landets resurstillräcklighetsmål inte ska
nås, givet den sannolika utvecklingen för produktion,
förbrukning, efterfrågeflexibilitet samt import/export
mellan Frankrike och grannländerna.

Verktyg för att säkerställa att
målet nås på kort till mellanlång sikt

Marknadsbaserad efterfrågeflexibilitet, där elkonsumenter har möjlighet att erbjuda sin flexibilitet på
olika marknader via aggregatorer, har också blivit
vanligare. Exempelvis har elförbrukare haft möjlighet att lägga uppregleringsbud på systemoperatörens
balansmarknad sedan 2013.
RTE ansvarar för att det finns tillräckliga reserver
samt att dessa är både tillgängliga och möjliga att
aktivera. För att klara av detta organiserar RTE upphandlingar som säkerställer att tillräckliga volymer
bjuds in på balansmarknaden varje dag, samt att buden som läggs in har aktiveringstider som är kompatibla med de säkerhetskrav som ställs på kraftsystemet.

Mål för resurstillräcklighet

Kriteriet för resurstillräcklighet som används är att
LOLE inte får överstiga tre timmar per år oavsett hur
stort underskottet är. Det anses allmänt att om LOLE
understiger tre timmar per år kan kraftsystemet motstå de extremt kalla vintrar man förväntar sig vart
tionde år.
Om LOLE understiger tre timmar per år anses reserverna vara tillräckligt stora och en reservmarginal
beräknas. Annars genomförs ytterligare simuleringar
för att beräkna hur mycket mer reservkraft som behövs för att få ner LOLE till tre timmar per år eller
23
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Landsbeskrivning: Tyskland
I Tyskland har den snabba ökningen av förnybar produktion, kärnkraftens avveckling samt svårigheter
att bygga ut transmissionsnätet, lett till kapacitetsbrist i vissa delar av landet. Det finns ofta betydande
överskott i de norra delarna, underskott i de södra
delarna, samt otillräcklig överföringskapacitet mellan norr och söder. Trots dessa flaskhalsar har landet
inte delats upp i flera budområden och landet kommer
att fortsätta vara ett budområde i väntan på förstärkningar av transmissionsnätet 26.
I juli 2015 publicerade Förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) vitboken En elmarknad för
energiomställningen27 där man lägger fram ett förslag
på en vidareutveckling av dagens elmarknad. Förslaget går under namnet Elmarknad 2.0 (Strommarkt
2.0)28 och har införlivats i Lagen om den fortsatta utvecklingen av elmarknaden29 som antogs i juli 2016 av
Bundestag och Bundesrat. Enligt den nya lagen kommer Tyskland att ha en energy only-marknad utbyggd
med en kapacitetsreserv.

BMWi anger att måttet för elsystemets tillförlitlighet ska vara genomsnittlig frånkopplingstid30. 2014
uppgick tillförlitligheten i snitt till 12 minuter och 17
sekunder. Regleringsmyndigheten Bundesnetzagentur
ansvarar för att kommunicera tillförlitligheten i kraftsystemet till berörda parter.

Verktyg för att säkerställa
att målet nås på längre sikt

Frågan om Tyskland ska införa en kapacitetsmekanism analyserades av regeringen under 2014–2015
inför publicering av vitboken. Resultatet blev att man
inte skulle införa en kapacitetsmekanism. Regeringen
vill i stället att prisbildningen i den normala elmarknaden ska kunna ligga till grund för beslut om investeringar i nya kraftverk. Den nya ellagen innehåller
skrivningar där det utlovas att staten inte kommer att
försöka styra elpriserna även under perioder då dessa
når mycket höga höjder. Man har dessutom infört
nya regler som gör det dyrare för enskilda elhandlare
att vara i obalans. Elhandlare som köper in för lite el
åt sina kunder och därmed tvingar nätoperatörer att
vidta kompenserande åtgärder för att hantera obalanserna kommer framöver att få stå för en större del av
kostnaderna för dessa åtgärder.
Den nya ellagen innehåller dock skrivelser om införandet av en strategisk reserv för att säkerställa
att det finns tillräckligt stora reserver för att målen
för leveranssäkerhet ska kunna nås. Reserven kallas
kapacitetsreserven (kapazitätsreserve) och kommer att
upphandlas med början vintern 2018/19 om behovet
då finns; en utvärdering pågår. Kapacitetsreserven
förväntas initialt hamna på 2GW. BMWi kommer att
utvärdera storleken på kapacitetsreserven vartannat
år i enlighet med EU-reglerna för statsstöd. Reserven
kommer att hållas utanför den ordinarie elmarknaden
och upphandlingen kommer att vara teknikneutral.
Kapacitetsreserven kommer att användas för att
hantera obalanser mellan utbud och efterfrågan
som kan hota systemsäkerheten. Rent konkret kommer reserven att användas när köpbud på de ordinarie elmarknaderna inte kan matchas mot några
säljbud även om köparna erbjuder sig att betala ett
pris som motsvarar marknadens pristak, det vill
säga 3 000 EUR/MWh på dagen före-marknaden och
10 000 EUR/MWh på justeringsmarknaden. När detta
sker, och inga andra åtgärder med lägre marknadspåverkan står till buds, kommer resurser ur kapacitetsreserven att avropas.

Ansvaret för att upprätthålla
resurstillräcklighet

De tyska systemoperatörerna ansvarar för att följa
upp och utvärdera elsystemets leveranssäkerhet och
årligen rapportera resultaten till BMWi senast 30 september varje år.
§13.1 EnWG ger nätoperatörer rätt och skyldighet att använda sig av nät- eller marknadsrelaterade
åtgärder (som redispatching och mothandel) för att
säkerställa att överföringsbegränsningar i det tyska
transmissionsnätet, eller andra problem, inte hotar
leveranssäkerheten.
Om dessa åtgärder inte räcker till har nätoperatörer rätt och skyldighet att vidta ytterligare åtgärder
för att säkerställa att systemsäkerheten inte hotas.
Nätoperatörer kan till exempel anpassa inmatning av
både förnybar och konventionell kraft samt koppla
bort last (§13.2 EnWG).

Mål för resurstillräcklighet

De tyska systemoperatörerna ansvarar för att ta fram
prognoser för balansen mellan utbud och efterfrågan
på el inom sina respektive geografiska ansvarsområden. Man genomför en jämförelse mellan förväntad
storlek på effekttoppar och total de-rated kapacitet.
Om denna kapacitet överstiger storleken på förväntade effekttoppar anses systemet vara tillräckligt dimen
sionerat, vilket är ett väsentligen kvalitativt kriterium.
25

Vidare kommer en tillfällig effektreserv bestående av
2,7 GW från brunkolskraftverk som står inför nedläggning att etableras.

Verktyg för att säkerställa att
målet nås på kort till mellanlång sikt

Den nya lagen förlänger även perioden för den så
kallade nätreserven bortom 2017. Nätreservens
huvudsyfte är att tillåta systemoperatörerna i södra
Tyskland att säkra stabiliteten i nätet när det inte
finns tillräckligt med kapacitet i transmissionsnätet
för överföring av kraft till denna del av landet. Reserven består huvudsakligen av kraftverk vars ägare
meddelat att man har för avsikt att lägga ner dessa,
men blivit förbjudna att göra det då kraftverken bedömts behövas för att kunna garantera systemsäkerheten.
Dessa kraftverk placeras i nätreserven och kan
avropas om det uppstår flaskhalsar mellan de norra
och södra delarna av landet. Ägarna till kraftverken

erhåller ersättning för sina kostnader för att behålla
kraftverken i drift. Dessa kraftverk utgör den så kalla
de obligatoriska delen av nätreserven.
Om denna del av nätreserven skulle visa sig vara
otillräcklig köps ytterligare kapacitet in via en speciell
upphandling. Denna del av nätreserven kallas för den
frivilliga delen av reserven. I praktiken utgörs denna
del av reserven av kraftverk utanför Tyskland, vanligtvis belägna i Österrike och Italien.
I Nätreservsförordningen (Netzreserveverordnung
– NetzResV)31 som trädde i kraft år 2013 finns före
skrifter att de fyra tyska systemoperatörerna årligen
ska genomföra en analys av elsystemet 32 för att bestämma hur mycket reservkapacitet som behövs för
nätstabilisering. Analysen används av regleringsmyndigheten Bundesnetzagentur som underlag till
sin årliga rapport om behovet av kapacitetsreserver.
Om Bundesnetzagenturen identifierar ett behov för
kapacitetsreserver är systemoperatörerna skyldiga att
upphandla dessa.

Landsbeskrivning: Danmark
Det danska elsystemet består av två asynkrona delsystem som utgör två olika budområden: Västdanmark
(DK1) och Östdanmark (DK2). Västdanmark är synkront kopplat till det kontinentaleuropeiska systemet,
medan Östdanmark är synkront kopplat till det nordiska systemet.
Enligt systemoperatören Energinet.dk är dagens
nivå på leveranssäkerhet (elforsyningssikkerhed)
i Danmark hög, men Energinet.dk varnar för att
leveranssäkerheten i Östdanmark kommer att försämras i framtiden samt att det inom tio år inte
kommer att vara möjligt att uppnå nuvarande mål
för leveranssäkerhet om Danmark behåller den
marknadsdesign man har idag. Anledningen till
detta är att Östdanmark inte är sammankopplat
till andra områden i samma omfattning som Västdanmark 33.

• Ett systemtillförlitlighetsmål. Tillförlitlighetsmålet ska
förbli på (minst) 2015 års nivå. Det betyder att en
genomsnittselanvändare inte bör frånkopplas till följd
av effektbrist i det danska transmissionsnätet mer än
fem minuter per år under ett genomsnittsår34.
• Leveranssäkerheten i både Öst- och Västdanmark ska
inte vara beroende av produktion i endast ett grann
område. Exempelvis betyder detta att efterfrågan i
Östdanmark ska kunna täckas med produktion belägen
i Östdanmark samt import från två av de tre områdena
Västdanmark, Tyskland och Sverige. Det innebär alltså
att effektbrist i ett av dessa områden inte ska leda till
effektbrist i Östdanmark.
Leveranssäkerhetsmålen kommuniceras huvudsakligen
i Energinet.dks rapport Strategiplan till Energistyrelsen som utkommer vartannat år. Senaste utgåva är från
2014. I Redegørelse for elforsyningssikkerhed redovisar Energinet.dk det aktuella läget och utvärderar leveranssäkerheten i ett långsiktigt perspektiv. Rapporten
har två huvudsyften: att beskriva utvecklingen av leveranssäkerheten i Danmark och andra relevanta länder,
samt att prognostisera den framtida utvecklingen.

Ansvaret för att upprätthålla
resurstillräcklighet

Ellagen § 27a(1) ger systemoperatören Energinet.dk
det övergripande ansvaret för att säkra den långsiktiga leveranssäkerheten.
Lagen saknar en definition av leveranssäkerhet men
anger att Energinet.dk ska upprätthålla den tekniska
kvaliteten och balansen i elsystemet samt se till att det
finns tillräckligt med produktionskapacitet.
§ 27d(2) ger energi- och miljöministern möjlighet
att ålägga Energinet.dk att vidta särskilda åtgärder
för att upprätthålla leveranssäkerheten.
§ 73a(2) anger att dessa åtgärder ska godkännas
av reglermyndigheten Energitilsynet. Exempel på
särskilda åtgärder är upphandling av strategiska reserver som hålls utanför marknaden och enbart används då tillgängliga resurser inte täcker efterfrågan.
§ 27b ger även Energinet.dk rätt att med hänvisning
till leveranssäkerheten kräva att planerade driftstopp
av produktionsanläggningar tidigare- eller senareläggs mot rimlig betalning.
Energi- och miljöministeriet utfärdar tillstånd för
produktionsanläggningar på över 25 MW. Dessa tillstånd kan villkoras med att energi- och miljöministern
med ett års varsel får beordra kraftföretagen att upprätthålla en fastställd minsta produktionsnivå för att
upprätthålla leveranssäkerheten, se § 50(3).

Verktyg för att säkerställa
att målet nås på längre sikt

Den danska elmarknaden är en så kallad energy onlymarknad. Det innebär att tillförlitlighetsmålet endast
kommer att uppfyllas på längre sikt om priserna på
de olika marknaderna i snitt är tillräckligt höga för
att producenter ska kunna förvänta sig tillräcklig hög
avkastning på investerat kapital. Det finns med andra
ord inga garantier för att tillräckligt många nya kraftverk kommer att byggas.
2014 bjöd Energinet.dk in elbranschen att delta i
projektet Markedsmodel 2.0 35 vars mål var att analysera olika sätt att säkra leveranssäkerheten i framtiden. Slutrapporten presenterades i september 2015.
Utifrån de synpunkter som inhämtades valde Energinet.dk att fokusera på två områden:
• En höjning av pristaket på spotmarknaden från dagens
3 000 EUR/MWh eftersom denna nivå inte anses avspegla elens verkliga värde för konsumenterna. Pristaket
är ett administrativt tak som införts av Nord Pool Spot
givet att det redan införts i större delen av Europa36.

Mål för resurstillräcklighet

Vid planering för säkring av systemtillförlitlighet utgår Energinet.dk från följande två kriterier:

• Säkring av flexibilitet.
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Danmark är redan väl sammankopplat med grannländerna. I Redegørelse for elforsyningssikkerhed
201637 nämner Energinet.dk möjligheter till nya förbindelser mellan Öst- och Västdanmark samt mellan
Östdanmark och Polen, som ett led i arbetet att stärka
leveranssäkerheten i Danmark.

Verktyg för att säkerställa att
målet nås på kort till mellanlång sikt

I december 2015 tvingades Energinet.dk att avbryta
en upphandling på 200 MW strategisk reserv i Östdan-

mark för perioden 2016–2018. EU-kommissionen bedömde att upphandlingen var i strid med de nya reglerna om statsstöd38. Östdanmarks effektbalans förväntas
bli bättre år 2018 när en ny utlandsförbindelse med
Tyskland invigs, men effektbalansen i Västdanmark
förväntas förbli svag och dagens leveranssäkerhetsmål
kommer inte att nås på tio års sikt givet Östdanmarks
sämre förbindelser med övriga områden.

Landsbeskrivning: Finland
I Finland kommer inhemska produktionsresurser inte
att kunna tillhandahålla den kapacitet som behövs för
att möta förväntade toppar i effektuttaget under perioden 2014–2017, utan landet kommer att vara beroende
av importerad kraft under denna period. Utlandsberoendet kommer att minska avsevärt när det kraftigt
försenade kärnkraftverket Olkiluoto 3 tas i drift.

difierades i mars 2011 och går under namnet Lagen
om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning 117/2011. Både
kraftverk och resurser för efterfrågeflexibilitet kan
delta i reserven. De kraftverk som ingår hålls utanför
den ordinarie elmarknaden och erhåller endast ersättning för sin kapacitet, vid avrop erhålls ingen ersättning för energi.
Energimyndigheten har som tidigare nämnts en
central roll i det finska effektreservsystemet. Myndigheten fastställer hur stor effektreserv som behövs,
upphandlar reserven, fastställer reservvillkoren, övervakar verksamheten i systemet och säkerställer att aktörerna följer av lagen.
Åren 2007–2013 bestod effektreserven av kraftverkskapacitet på totalt 600 megawatt. År 2013 gjorde Energimyndigheten en ny bedömning av lämplig
storlek på effektreserven och under den tvåårsperiod
som inleddes i början av juli 2013 uppgår den totala
effektreserven till 365 MW.
Under vintern (december–februari) måste kraftverk
som ingår i effektreserven kunna aktiveras inom 12
timmar. Under resten av året räcker det om kraftverken kan aktiveras inom en månad.
Det är väldigt sällsynt att effektreserven aktiveras,
senast detta hände var under vintern 2009–2010.
Systemoperatören Fingrid ansvarar för att upprätta kontrakt med ägarna till de kraftverk som ingår i
effektreserven. Man ansvarar även för utbetalning av
den ersättning som ägarna har rätt till. Kostnaden för
effektreserven finansieras med hjälp av avgifter som
tas ut av elkonsumenterna.

Ansvaret för att upprätthålla
resurstillräcklighet

Den finska energimyndigheten (Energiavirasto) ansvarar för övervakning av leveranssäkerheten. Myndigheten delar in begreppet leveranssäkerhet i två delbegrepp; leveranssäkerhet avseende överförings- och
distributionsnät samt leveranssäkerhet avseende effekt.
Myndighetens uppgifter och befogenheter har fastställts i el- och naturgasmarknadslagarna samt i lagen
om tillsyn över el- och naturgasmarknaden. Dessutom
har myndigheten en central roll i det effektreservsystem som säkerställer balansen mellan elproduktion
och elförbrukning.
Energimyndigheten upprätthåller ett register över
elkraftverken i Finland och använder detta bland annat för att bedöma om det kommer att finnas tillräckligt stora reserver under vinterhalvåret i landet.
Energimyndigheten publicerar varje år leverans
säkerhetsrapporter där man redovisar utvärderingar
av överförings- och distributionsnätens funktion,
effektbalansen i landet, leveranssäkerheten föregående år, samt förväntad leveranssäkerhet under kommande vinter.

Mål för resurstillräcklighet

Verktyg för att säkerställa att
målet nås på kort till mellanlång sikt

Finland saknar idag ett resurstillräcklighetsmål. Systemoperatören Fingrid anser att Finland borde bestämma en önskad nivå på resurstillräcklighet39.
Energimyndigheten har beställt en rapport av VTT
(Technical Research Centre of Finland Ltd) för att beräkna hur stora reserver landet kommer att behöva
för att klara av toppar i effektuttaget. Man använder
LOLE som mått på tillförlitlighet.

På samma sätt som i Sverige är den strategiska reserven
huvudverktyget för att hantera effektbrist. Vidare finns
det avbrytbar last som Fingrid kan använda sig av.

Verktyg för att säkerställa
att målet nås på längre sikt

För att hantera situationer där den kraft som bjuds
ut på den ordinarie elmarknaden inte räcker till för
att möta efterfrågan har Finland infört en strategisk
reserv. Reserven började användas i början av 2007.
Den lagstiftning som ligger till grund för reserven mo29
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Landsbeskrivning: Norge
Verktyg för att säkerställa att målet
uppnås på kort till mellanlång sikt

Den norska elproduktionen består nästan uteslutande av vattenkraft. Tillgången på vattenkraft varierar
dock kraftigt mellan åren beroende på tillrinningen
i vattenmagasinen. Ett normalt år kan vattenkraften
stå för cirka 120 TWh medan bidraget ett torrt år kan
vara så lågt som 90 TWh. Situationen under torra år
är mest kritisk i centrala Norge (budområdet NO3)
som har ett produktionsunderskott även under normala år.

Efter en vinter med mycket höga elpriser och en ansträngd effektsituation infördes 2005/2006 bestämmelser om extraordinära åtgärder som får vidtas
vid mycket ansträngda situationer (svært anstrengte
kraftsituasjoner, SAKS) där sannolikheten för ransonering värderas till över 50 procent. Sedan 2009 äger
Statnett två mobila reservkraftverk i Møre og Romsdal-fylket i centrala Norge som enbart får startas när
Statnett har konstaterat att en SAKS föreligger och NVE
godkänt åtgärden. Statnett har dock begärt och fått
dispens av NVE att även använda dessa reservkraftverk
som reserv när det föreligger driftstörningar i centrala
Norge.
Statnett har utfört stresstester på uppdrag av NVE
för att beräkna sannolikheten för ransonering under
ett antal olika scenarier. I analysen definierades ransonering som en situation där industrins användning av
el ligger mellan 0,1 till 1 procent av total förbrukning.
Hittills har man inte behövt ansöka om att använda
SAKS-åtgärder.
Vidare har Statnett på uppdrag av NVE infört ett
system med ”energioptioner” för stora elanvändare
med syfte att minska risken för SAKS. De företag som
deltar i mekanismen förpliktar sig att minska sin el
användning under perioder (upp till en vecka) med
risk för elransonering. Konsumenter får dels betalt för
att vara tillgängliga, dels för levererad förbrukningsreduktion ifall de avropas.
Statnett har även möjlighet att ändra på budområdes
indelningen.

Ansvaret för att upprätthålla
resurstillräcklighet

Systemoperatören Statnett ansvarar för att kontinuerligt bevaka energisituationen och bedöma risken för
ransonering av el.
I Norge definieras leveranssäkerhet som kraftsystemets förmåga att kontinuerligt leverera el av
en viss kvalitet till slutanvändarna. Begreppet leveranssäkerhet omfattar energisäkerhet, effektsäkerhet och driftsäkerhet. Medan energibrist handlar
om situationer som kan vara i flera veckor handlar
effektbrist om enstaka timmar med mycket hög elanvändning. Givet att nästan all elproduktion kommer
från vattenkraft är det energibrist som anses vara det
största problemet.
Regleringsmyndighetens NVE har utfört analyser för
att utvärdera faran för energibrist i Norge, dels givet
dagens elsystem och dels givet ett förväntat kraft
system 2030 med nya utlandsförbindelser mellan Norden och kontinenten.

Resurstillräcklighetsstandard
och mål för resurstillräcklighet

Norge saknar ett uttalat mål för resurstillräcklighet.

Verktyg för att säkerställa
att målet uppnås på lång sikt

Elmarknaden i Norge är energy only. Marknaden
spelar därför en central roll i upprätthållande av resurstillräcklighet. Prissignaler på elmarknaden förväntas stimulera till de investeringar i produktionskapacitet som behövs för att täcka efterfrågan även i
bristsituationer. De senaste åren har dock präglats av
minskande elpriser och nyinvesteringar har huvudsakligen drivits av elcertifikatsystemet.
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5. Bilaga
FOTNOTER
1.

2.

På engelska kallas detta resource adequacy. Den
mer begränsade termen generation capacity adequacy syftar på till vilken grad det finns tillräckligt med produktionskapacitet i kraftsystemet.

9.

10.

Pentalateral Energy Forum är ett regionalt samarbete mellan Belgien, Nederländerna, Luxemburg,
Tyskland, Frankrike, Österrike och Schweiz.
Forumet syftar till att ge politiskt stöd från de
deltagande ländernas regeringar till det regionala
samarbetet mellan systemoperatörer, reglermyndigheter och marknadsaktörer.

11.

12.
3.

4.

5.

6.

https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/MAF/MAF_2016_FINAL_REPORT.pdf
Florida Reliability Coordinating Council (FRCC),
Midwest Reliability Organization (MRO), Northeast Power Coordinating Council (NPCC), Reliability First Corporation (RFC) där PJM ingår, SERC
Reliability Corporation (SERC), Southwest Power
Pool Regional Entity (SPP RE), Texas Reliability
Entity (TRE), samt Western Electricity Coordinating Council (WECC).
Regional Reliability Standard BAL-502-RFC-02
Dessa tjänster går under namnen ”regulation
reserve”, ”responsive reserve”, samt ”non-spin
reserve”. Det pågår en utredning för att anpassa
systemtjänsterna till dagens produktionsmix med
mer förnybar el.
13.

7.

ERCOT anlitade London Economics för att beräkna VOLL, både totalt samt per kundkategori. VOLL
beräknades ned hänsyn till effekterna av roterade
bortkopplingar av elkonsumenter i situationer
med för låga reservmarginaler i ERCOT-regionen.
14.

8.

Gäller sedan 1 juni 2015. 1 juni 2012–2013
var pristaket USD 4 500/MWh för energi, 1 juni
2013–2014 USD 5 000/MWh, och 2014–2015 USD
7 000/MWh. Samma priser har gällt för systemtjänster, fast då för MW per timme.

15.

33

Dessa går under namnen ”regulation reserve”,
”responsive reserve” samt ”non-spin reserve”.
Load serving entities, som ansvarar för att balansera en given del av systemets totala förbrukning.
Man genomför en årlig Reserve Requirement
Study (RRS) för detta ändamål. Studien har en
planeringshorisont på 11 år. Studien genomförs i
enlighet med PJMs instruktionsbok PJM Resource
Adequacy Analysis.
PJM delar in produktionsanläggningar och deras
bud på energimarknaden i två kategorier som
benämns kostnadsbaserade eller prisbaserade
(strategibaserade). Kostnadsbaserade bud har
ett pristak på USD 2 000/MWh. För prisbaserade
bud är pristaket det lägsta av USD 2 000/MWh
eller anläggningens erkända kostnader om dessa
överstiger USD 1 000/MWh. Exempelvis får en
anläggning med en kostnad på USD 1 500 inte
lämna prisbaserade bud som överstiger USD
1 500/MWh, en anläggning som har en kostnad
på USD 800/MWh får inte lämna prisbaserade bud
som överstiger USD 1 000/MWh, medan en anläggning som har en kostnad på USD 2 200/MWh
inte får lämna prisbaserade bud som överstiger
USD 2 000/MWh. Det finns en mekanism (makewhole payments) för att kompensera produktionsanläggningar med erkända kostnader som
överstiger USD 2 000/MWh.
National Electricity Law, Part 3 Functions and
powers of the Australian Energy Market Commission, Division 3 Committees, panels and
working groups of the AEMC, (38) The Reliability
Panel.
Australia Energy Regulator (AER) ansvarar för
tillsyn samt åtgärder för att säkerställa att energilagarna efterlevs.
För mer information se http://www.aemc.gov.au/
About-Us/Panels-committees/Reliability-panel

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Reliability Standard and Settings Review 2014.

27.

London Economics anlitades av regeringen och
tillsynsmyndigheten för att estimera VoLL for
hushåll, små och medelstora företag samt industriella och kommersiella elanvändare i Storbritannien.

28.

Electricity Act 1989, section 47ZA

29.

National Grid EMR Electricity Capacity Report, maj 2016

30.

Electricity Market Reform Panel of Technical
Experts 2016 final report on National Grid’s
Electricity Capacity Report 2016.
Summer Outlook Report och Winter Outlook
Report.

31.

De-rating faktorerna uppdateras årligen. 2016
var dessa 86,92 procent för kol/biomassa/energi
från avfall, 85–92 procent för gas, 82 procent för
olja, 81 procent för kärnkraft, 84–96 procent
för vattenkraft och pumpkraftverk och 17–24
procent för vindkraft.

32.

33.

34.

Artikel 8, Décret n° 2016-1442 du 27 octobre
2016 relatif à la programmation pluriannuelle de
l’énergie

Ein Strommarkt für die Energiewende, Ergebnispapier des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie (Weißbuch), juli 2015
An electricity market for Germany’s energy
transition, White Paper by the Federal Ministry
for Economic Affairs and Energy
Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes
(Strommarktgesetz) 26 juli 2016
Ein Maß für die Zuverlässigkeit der Stromversorgung ist die durchschnittliche Nichtverfügbarkeit, dh die Zeit des Jahres, während derer ein
Letztverbraucher nicht mit Elektrizität versorgt
wird (BMWi).
Även kallad Reservekraftwerksverordnung
(ResKV)
Systemanalysen der deutschen ÜNB gemäß
Resultat av projektet Markedsmodel 2.0 lett av
Energinet.dk
Det är oklart vad detta betyder i form av krav på
vilka marginaler som ska finnas i elsystemet.

35.

Markedsmodel 2.0

36.

Även ett prisgolv på 500 EUR har införts.

37.

Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2016

38.

3.2.5 Strategisk reserve i Østdanmark

Bilans prévisionnels, RTE
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_
details.cfm?proc_code=3_SA_39621
Dock kommer Österrike som numera bildar ett
budområde med Tyskland att bli ett eget budområde från 2018.

39.

EFORIS elmarknadskonferens, 24 november 2016,
Risto Lindroos, Fingrid

LITTERATURFÖRTECKNING
Interim Report of the Sector Inquiry on Capacity
Mechanisms, Europeiska Kommissionen, april 2016

PJM Resource Adequacy Analysis, PJM
I nterconnection, L.L.C., augusti 2016
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Shortage Pricing Fact Sheet, PJM Interconnection,
april 2016

Planning Resource Adequacy Assessment Reliability
Standard, FERC mars 2011
Long Term Reliability Assessments, http://www.
nerc.com/

System-Wide Offer Cap and Scarcity Pricing
Mechanism Methodology, ERCOT, april 2013.
Tillgänglig på www.ercot.com

Reliability Assurance Agreement among load serving entities in the PJM region, PJM Interconnection, L.L.C., 2012

The Operating Reserve Demand Curve, ERCOT,
2014. Tillgänglig på www.ercot.com
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