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> 15 000 km power lines

> 160 substations 

> 16 international  connections

> National Control Centre:

Sundbyberg

> Nordic Monitoring center in 

Copenhagen

Power system



R&D Svenska kraftnät

> 30 MSEK /year
5 FTE (1 FTE + 20 PTE)

> Focus areas

> New technology

> System challenges

> Digitalization

> Competence



R&D at Svenska kraftnät
- some key figures 2019

> Number of R&D projects
> On-going 75 
> Finished 10

> Universities – collaboration with 7 
> KTH, Chalmers, Linköping, Uppsala, Luleå, Lund och Linné 

> PhD / Post-Doc we (co-)finance. 
12 PhD students, 2  Post-Docs

> Master Theses: 8 Civ.ing./Master. 1 Candidate (BSc)

> Adjunct professors: 2 

> Published scientific papers 14 (20)

> Competense centers / simlar 3
> SweGRIDS (Smart Grids) – 16 projects
> RICS (Cyber security), 
> SamspEL (Energimyndigheten PhD program)



Research



Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket 
Svenska kraftnät
3 § Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet enligt ellagen 
(1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el,

3. främja konkurrensen på elmarknaden,

4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för 
verksamheten,

5. svara för beredskapsplanering inom sitt område under…



Challenge: entire system developed and changed –
simultaneously

New production mix –
New system properties

Enforced network
capacity new network

connections, power flow
changes, …

Increased dependency of
electricity, and More
active and flexible 

consumption

New: Power markets, 
roles, actors, 
electricity hub

(elmarknadshubb)

New, Nordic 
balancing

model
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 Power market design
 Several activities, also ”outside” R&D

 User flexibility
 Pilots in Stockholm

Uppsala, Skåne

 Supervisory control means of power 
network capacity
 DLR, HTL

 Cyber security
 Nordic Early Warning Early Prevention 

System (NEWEPS)

 Voltage stability
 Inertia – kinetec energy

 Frequency regulation services from 
Wind power

 Prognoses for weather dependent power
production

 Off shore connection investigations

 Support services from resources with
limited energy storage reserve

 Balancing services
 Energy storage Pilot – support services  

from resources with limited energy



Technology break-
throughs and 
increased
digitalization

Urbanization and 
bigger, more
mobile middle
class

Climate changes and 
broader sustain-
ability focus

Increased focus on 
security and 
vulnerabilities in society

Globalization and  
individualization

New techniques for 
production, transmission, 
consumption and trade of
electricity

More digitalization in 
power sector

Increased electrification to 
reduce CO2 emission

Greater proportion of
renewable power prodcution
sources

Sustainable power system

Electricty supply is a 
corner stone in societal
development

Increased need for security
in the power sector

Increased need for electrcity
preparedness and self-
catering

Compromise of legislation, 
compromise of interests 

Globalized energy sector

M
eg

a 
tre

nd
s

Tr
en

ds
 in

 e
ne

rg
y

se
ct

or



12

> Large number of activities
> Strategic important areas
> Research projects
> Demonstration/Pilot/Innovation
> Collaborative interests and efforts in the power arena
> Competense

> External analysis  Strategy  Long term R&D plan 

Research, Development and Innovation
Summary



Nordic Load Modeling project

> Fingrid, Statnett and Svenska kraftnät

> Review and revise 30 year old models

> Started 2016/2017

> Finish 2021 (delayed) 



Utveckla ett sensorsystem för att möjliggöra Dynamic
Line Rating. En sensor som placeras på en 
kraftledning för att var tionde minut mäta:
> Faslinans temperatur
> Ström
> Lufttemperatur
> Övriga meteorologiska data
> Frihöjd (LiDaR)

VAD HUR
1. Ett pilotprojekt i Stockholmsområdet, två faser:  
> Fas 1: Förstudie för att analysera om sensorerna är 

möjliga att implementera i Svk:s nät - KLART
> Fas 2: Pilotinstallation av DLR-sensorer på en 220 kV 

kraftledning Håtuna-Överby i Stockholmsområdet, start 
Sep 2018. Utvärdering pågår fortfarande

2.  Effekthöjning Skåne
> Installera sensorer mellan Söderåsen-Barsebäck-Sege för 

att avhjälpa effektbristen i Skåne
> Installerat och klart i oktober. AMS
> Systemet ska in i SCADA-systemet  säkerhetsaspekter 

och IT-arkitektur måste adresseras

VARFÖR
Uppnå ett optimerat effektflöde genom att mäta kritiska data på en kraftledning
> Optimalt utnyttjande av kraftledningarnas kapacitet, relaterat till aktuell överföringsförmåga i driftskedet
> Hantera regionala lastökningar på kort sikt
> Skulle kunna användas för beviljande av tillfälliga abonnemang (tidigast år 2020) 

Pilot Dynamic Line Rating (DLR)
VARFÖR—VAD—HUR Ny teknik



> Ett innovativt prediktionsverktyg som i realtid 
hanterar obalanser i kraftsystemet och aktiverar 
reserver:
> Ett verktyg som tar prediktionerna och omvandlar 

dem till faktiska aktiveringsbeslut. 
> Genom att introducera AI, som bidrar till ökad 

produktion och konsumtion samt mer 
förutsägbarhet i kraftsystemet

VAD HUR
I samarbete med Optimeering och Statnett i 
forsknings- och innovationsprojektet IMPALA
> Utveckla ett AI-baserat prediktionsverktyg för 

hantering av obalanser i det Nordiska 
kraftsystemet

VARFÖR
Möjliggöra användandet av avancerad optimering och AI för att förutsäga och hantera obalanser i realtid
> Minska kostnader för obalanser och öka effektiviteten i kraftsystemet
> Bygga kompetens på AI-området applicerat på ett av våra kärnområden 

IMPALA Balance
VARFÖR—VAD—HUR

Innovation

Länk video

https://www.optimeering.com/post/impala-balance-awarded-the-smart-grid-centre-s-innovation-price-for-2020


Energilager (batterier)
Uppdatering

> Neutrala i val av teknikslag
> Möjliggöra en mångfald av anslutning per elområde

> FFR (fast frequency response) 71 MW varav 5 MW
> FCR (frequency containment reserves) totalt  ~1 MW
> Stödtjänster i kommande Systemutvecklingsplan
> Aktiviteter Svk:

> SweGRIDS kompetenscenter (Swedish Centre for Smart Grids and Energy Storage)
> Pilot för stödtjänster från resurser med begränsad energireserv (energilager)

> Batterilager Uppsala (Vattenfall, Uppsala kommun) - Lösning för kapacitetsbrist 5 MW / 20 MWh

> Elmarknadsdirektivet, artikel 54:  Systemansvariga för överföringssystem ska inte äga, utveckla, förvalta eller 
driva energilagringsanläggningar (inklusive batterier) 

> Pågående diskussion ENTSO-E rörande LER, Limited Energy Resources, för beslut 15/30 min aktivering



> Öka kunskapen om LER (Limited Energy 
Reservoirs) och dess påverkan på kraftsystemet 
som helhet samt att öka antalet leverantörer av 
FCR-D.

> Demonstration av vad det innebär för systemet att 
låta resurser med begränsad energireserv budas in 
samtliga timmar (utan krav på utrymme för 
återladdning)

> Ambitionen är att piloten efterföljs av att en ökad 
andel LER kan införas permanent.

VAD HUR

> Pilot under två års tid, som tillåter en viss andel 
resurser med begränsad energireserv att budas 
in kontinuerligt till FCR-D

> Upptrappning från 20 MW till 60 MW under 
pilotperioden (av totalt 580 MW).

VARFÖR
Kraftsystemet förändras och får en allt större andel väderberoende elproduktion och en mindre
andel planerar elproduktion. Svenska kraftnät har de senaste åren sett en ökad kostnad för 
stödtjänster samtidigt som behoven och upphandlad volym ökar. 
> Behov av nya leverantörer av reserver när behovet av stödtjänster ökar
> Svenska kraftnät ställer krav på alla reserver/stödtjänster för att säkerställa driftsäkerheten
> Resurser med begränsad energireserv – t.ex. batterier – tillför både effekt och energi, men behöver återladdas

Pilot – support services
Pilot - för stödtjänster från resurser med begränsad energireserv
VARFÖR—VAD—HUR Pilot



> Lokala flexibilitetsmarknader kan frigöra lokala 
flexibilitetsresurser för DSO och TSO.

> Utvecklad koordinering mellan DSO och TSO.
> Undersöka hur mindre och aggregerade bud får 

decentraliserade resurser kan överföras till TSO-
nivån.

VAD HUR

> Pilot och demonstrationsprojekt i samarbete 
med Vattenfall Eldistribution, E.ON 
Energidistribution och Ellevio.

> CoordiNet är ett stort EU-finansierat projekt 
som bedrivs i Sverige, Spanien och Grekland.

> I projekten testas olika marknadsplattformar 
och variationer i marknadsdesign.

VARFÖR
> Lokal effektbrist i flera områden i landet
> Tar lång tid att möta behoven genom nätutbyggnad
> Förväntningar på användning av flexibilitetslösningar för ett effektivare nätutnyttjande
> Möjlighet att utnyttja decentraliserade resurser även som stödtjänster för TSO

CoordiNet och SthlmFlex
VARFÖR—VAD—HUR

Forskning
Innovation
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