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Förord 
Denna guide är en del i Vattenfall Eldistributions arbete att implementera Europeiska kommissionens förordning (EU) 
2016/631 Requirements for Generators (RfG).  
Med den här guiden uppfyller Vattenfall Eldistribution, som berörd systemansvarig, artikel 41.3 i RfG som säger att 
berörd systemansvarig ”ska offentliggöra en förteckning över information och dokument som ska tillhandahållas samt 
de krav som ska uppfyllas av ägaren av kraftproduktionsanläggning inom ramen för överenstämmelseförfarandet.” 
 
Svenska kraftnät har arbetat fram och publicerat guide för anslutning av kraftparksmoduler till överföringssystemet.  
Vattenfall Eldistributions arbete med denna guide, anslutningsförfarandet av kraftparksmoduler till 
distributionssystemet, har till stora delar utgått ifrån den kravställning Svenska kraftnät tagit fram för kraftparksmoduler 
av typ D. Krav på simuleringsmodeller, överensstämmelsesimulering, överenstämmelseprovning samt 
modellvalidering av kraftparksmoduler av typ D är således till stora delar identiska med de krav som Svenska kraftnät 
tagit fram.  
 
Till distributionssystemet ansluts även kraftparksmoduler av typ B & C. Där har Vattenfall Eldistribution utgått ifrån det 
arbete Svenska kraftnät gjort men reducerat kravbilden utifrån de krav som är tillämpliga. 
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Definitioner 
EU 2016/631 Requirements for Generators (RfG) innehåller ett stort antal definitioner. En del av dessa används i 
detta dokument och redovisas nedan: 
 
 
Distributionssystemet: ”Det distributionsnät som Vattenfall Eldistribution AB förvaltar och 

driver. Vattenfalls distributionsnät består av lokalnät samt regionnät” 
 
Kraftproduktionsmodul: ”Antingen en synkron kraftproduktionsmodul eller en 

kraftparksmodul.”  
 
Synkron kraftproduktionsmodul: ”En odelbar uppsättning av apparater som kan generera elektrisk 

energi så att frekvensen av den genererade spänningen, 
generatorns varvtal och nätspänningens frekvens har ett konstant 
förhållande och därmed är synkroniserade.”  

 
Kraftparksmodul: ” En eller flera elproduktionsenheter som antingen är asynkront 

anslutna till nätet eller anslutna via kraftelektronik, och som 
dessutom har en enda anslutningspunkt till ett överföringssystem, ett 
distributionssystem (inklusive slutet distributionssystem) eller ett 
system för högspänd likström.”  

 
Kraftproduktionsanläggning:  ”En anläggning som omvandlar primärenergi till elektrisk energi och 

som består av en eller flera kraftproduktionsmoduler som är anslutna 
till ett nät vid en eller flera anslutningspunkter.” 

 
Ägare av kraftproduktionsanläggning: ”En fysisk eller juridisk person som äger en 

kraftproduktionsanläggning.” 
 
Systemansvarig för överföringssystemet: ”En fysisk eller juridisk person som ansvarar för drift och underhåll 

och, vid behov, utbyggnad av överföringssystemet inom ett visst 
område och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra 
system och för att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla 
rimliga krav på överföring av el.” 

 
Systemansvarig för distributionssystemet: ”En fysisk eller juridisk person som ansvarar för drift, säkerställande 

av underhåll av och, vid behov, utbyggnad av distributionssystemet 
inom ett visst område och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar 
till andra system och för att säkerställa att systemet på lång sikt kan 
uppfylla rimliga krav på distribution av el.” 

 
Berörd systemansvarig för  ”Den systemansvarige för överföringssystemet i vars kontrollområde  
överföringssystemet: en kraftproduktionsmodul, en förbrukningsanläggning, ett 

distributionssystem eller ett system för högspänd likström är anslutet 
eller kommer att anslutas till nätet, oavsett spänningsnivå. I denna 
guide är det Svenska kraftnät” 

 
Berörd systemansvarig: ”Den systemansvarige för överförings- eller distributionssystem, till 

vars system en kraftproduktionsmodul, en förbrukningsanläggning, 
ett distributionssystem eller ett system för högspänd likström är 
anslutet eller kommer att anslutas. I denna guide är det Vattenfall 
Eldistribution”  

 
Försäkran om överensstämmelse: ”Ett dokument som en ägare av en kraftproduktionsmodul, en 

förbrukningsanläggning eller ett system för högspänd likström eller 
en systemansvarig för distributionssystem tillhandahåller den 



 

Vattenfall Eldistribution AB 
Confidentiality class: C1 – Public 

Guide till anslutningsförfarandet av kraftparksmoduler till distributionssystemet v1.0 
 4 (29) 

 

systemansvarige med uppgift om den aktuella överensstämmelsen 
med de relevanta specifikationerna och kraven.”  

 
Driftsmeddelande om spänningssättning: ”(EON, Energisation Operational Notification):ett meddelande som 

utfärdas av den berörda systemansvarige till en ägare av en 
kraftproduktionsmodul, en förbrukningsanläggning eller ett system 
för högspänd likström eller en systemansvarig för 
distributionssystem före spänningssättning av dennes interna nät.”  

  
Tillfälligt driftsmeddelande: ”(ION, Interim Operational Notification):ett meddelande som utfärdas 

av den berörda systemansvarige till en ägare av en 
kraftproduktionsmodul, en förbrukningsanläggning eller ett system 
för högspänd likström eller en systemansvarig för 
distributionssystem, och som tillåter drift av en 
kraftproduktionsmodul, en förbrukningsanläggning, ett system för 
högspänd likström respektive ett distributionssystem genom 
användning av nätanslutningen under en begränsad tidsperiod och 
inledande av provning för att säkerställa överensstämmelse med de 
relevanta specifikationerna och kraven.”  

 
 
Slutligt driftsmeddelande: ”FON, Final Operational Notification): Ett meddelande som utfärdas 

av den berörda systemansvarige till en ägare av en 
kraftproduktionsmodul, en förbrukningsanläggning eller ett system 
för högspänd likström eller en systemansvarig för 
distributionssystem som uppfyller de relevanta specifikationerna och 
kraven, och som tillåter drift av en kraftproduktionsmodul, en 
förbrukningsanläggning, ett system för högspänd likström respektive 
ett distributionssystem genom användning av nätanslutningen.”  

 
Begränsat driftsmeddelande: ”(LON, Limited Operational Notification):ett meddelande som 

utfärdas av den berörda systemansvarige till en ägare av en 
kraftproduktionsmodul, en förbrukningsanläggning eller ett system 
för högspänd likström eller en systemansvarig för 
distributionssystem som redan har status till följd av ett slutligt 
driftsmeddelande, men tillfälligt är föremål för antingen en betydande 
förändring eller en förlust av förmåga, vilket leder till bristande 
överensstämmelse med de relevanta specifikationerna och kraven.”  

 
Anslutningspunkt: ”Det gränssnitt där kraftproduktionsanläggningen, 

förbrukningsanläggningen, distributionssystemet eller systemet för 
högspänd likström är anslutet till ett överföringssystem, ett 
havsbaserat nät, ett distributionssystem (inklusive slutet 
distributionssystem) eller ett system för högspänd likström, så som 
det fastställs i anslutningsavtalet.”  

 
Utrustningscertifikat: ”Ett dokument som utfärdas av ett behörigt certifieringsorgan för 

utrustning som används i en kraftproduktionsmodul, i en 
förbrukningsenhet, i ett distributionssystem, i en 
förbrukningsanläggning eller i ett system för högspänd likström. 
Utrustningscertifikatet anger omfattningen av dess giltighet på 
nationell nivå eller annan nivå, där ett visst värde väljs inom det 
intervall som är tillåtet på europeisk nivå. I syfte att ersätta vissa 
delar av överensstämmelseförfarandet får utrustningscertifikatet 
omfatta modeller som har kontrollerats i jämförelse med faktiska 
provresultat.” 

 
Behörigt certifieringsorgan: ”En enhet som utfärdar utrustningscertifikat och KPM-dokument och 

som är ackrediterad av det nationella organ som är medlem i den 
europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering (EA), som 
inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008.”   
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1. Inledning 
Europeiska kommissionen har tagit fram ett antal förordningar och kommissionsriktlinjer, så kallade nätkoder, inom 
ramen för tredje inre marknadspaketet. (EU) 2016/631 Requirements for Generators (RfG) är en utav förordningarna 
och är framtagen för att bestämma enhetliga krav och tydliga processer för att verifiera kravuppfyllnaden vid 
anslutning av kraftproduktionsmoduler. Ett viktigt skäl med RfG är att säkerställa den tekniska förmågan hos 
kraftproduktionsmoduler för att kunna bidra till kraftsystemets driftsäkerhet, exempelvis bidra med frekvensreglering 
och spänningsreglering vid normala och onormala drifttillstånd i elnätet. 
 
Då RfG är en europeisk förordning och förutsättningarna i elnäten skiljer sig mellan de olika medlemsländerna finns 
det utrymme i RfG för att anpassa vissa krav efter nationella förutsättningar. I Sverige ges dessa förutsättningar i 
Energimarknadsinspektionens nationella komplement till RfG genom föreskriften EIFS 2018:2 ”Generellt tillämpliga 
krav vid nätanslutning av generatorer”. Kraven som ska uppfyllas vid anslutning av kraftproduktionsmoduler finns 
således i både RfG och EIFS 2018:2. 
 
RfG och EIFS 2018:2 gäller vid nya anslutningar av kraftproduktionsmoduler till distributionssystemet men kan även 
vara tillämpliga vid modernisering av befintliga kraftproduktionsmoduler efter beslut från Energimarknadsinspektionen. 
 
Denna guide beskriver Vattenfall Eldistributions process för anslutningsförfarandet i enlighet med RfG vid anslutning 
av kraftparksmoduler till distributionssystemet, vilket är det elnät som ägs och förvaltas av Vattenfall Eldistribution AB.  
 
Guiden beskriver huvudsakligen processen från att ett anslutningsavtal har tecknats fram till det tillfälle där 
kraftproduktionsmodulen har erhållit ett slutligt driftsmeddelande. Vidare beskrivs processen för att verifiera att 
kraftproduktionsmodulen uppfyller fastställda krav under hela dess livslängd. 
 
Övergripande information rörande möjligheten till undantag från krav i RfG och/eller EIFS 2018:2 återfinns också i 
denna guide. 
Guiden beskriver även hur modernisering av befintliga kraftparksmoduler där RfG och EIFS 2018:2 idag inte är 
tillämpliga ska hanteras. 
 
Vid anslutning av kraftparksmoduler är det ägaren av kraftproduktionsmodulen som är ansvarig för att verifiera 
kravuppfyllnaden. Berörd systemansvarig, i denna guide Vattenfall Eldistribution, bedömer kravuppfyllnaden och 
utfärdar driftsmeddelanden.  
 

1.1. Användning av dokumentet 
Denna guide ska användas som ett komplement till Vattenfall Eldistributions anslutningsprocesser för Regionnät samt 
Lokalnät vid nya anslutningar av kraftparksmoduler av typ B, C & D.  
 
Vid modernisering av befintliga kraftparksmoduler där RfG samt EIFS 2018:2 ska tillämpas, efter beslut från 
Energimarknadsinspektionen, ska denna guide användas i sin helhet eller i tillämpliga delar. 
 
Guiden består av ett huvuddokument som beskriver den övergripande processen för anslutningsförfarandet, ansvar 
och roller, undantagsförfarande samt tillämpning vid modernisering av befintliga kraftparksmoduler.  
I guidens bilagor återfinns detaljerade instruktioner rörande krav på dokumentation, simuleringsmodeller, 
överenstämmelsesimulering, överenstämmelseprovning samt modellvalidering. 
 
Anslutningsförfarandet och de detaljerade kraven baseras på kraftproduktionsmodulens typklass. 
Detta medför att guidens övergripande process i huvuddokumentet skiljer sig åt mellan kraftproduktionsmoduler av typ 
B, C och typ D. Guidens bilagor är utformade för att få en tydlig koppling mot de olika typklasserna. Förhoppningen 
med upplägget är att detta ska göra det tydligare vilka krav som är aktuella i olika fall.  
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Notera även att instruktionerna i guidens bilagor är ett förslag av Vattenfall Eldistribution. Ägaren av en 
kraftproduktionsanläggning kan genomföra en alternativ uppsättning överenstämmelsesimuleringar och 
överenstämmelseprov, men måste då påvisa att de är tillräckliga för att visa att kraftproduktionsmodulen uppfyller 
kraven i RfG och EIFS 2018:2. 
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2. Krav på kraftproduktionsmoduler 
(EU) 2016/631 RfG samt EIFS 2018:2 gäller för alla nya anslutningar till distributionssystemet. För redan anslutna 
kraftproduktionsmoduler kan kraven också tillämpas vid exempelvis modernisering och efter beslut från 
tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen. För ytterligare information rörande tillämpning på befintliga 
kraftproduktionsmoduler se kapitel 4.  
RfG ger även framtida ägare av en kraftproduktionsmodul möjligheten att söka undantag från enskilda krav i RfG samt 
EIFS 20182. För mer information rörande undantagsförfarandet se kapitel 5. 
 
Det är ägaren av kraftproduktionsmodulen som ska säkerställa att de tillämpliga kraven i RfG och EIFS 2018:2 
uppfylls under kraftproduktionsanläggningens hela livstid.  
Berörd systemansvarig, i denna guide Vattenfall Eldistribution, är skyldig att bedöma kraftproduktionsmodulens 
överenstämmelse i linje med kraven i RfG och EIFS 2018:2 under kraftproduktionsanläggningens hela livstid. Berörd 
systemansvarig är skyldig att neka anslutning av de kraftproduktionsmoduler som inte uppfyller kraven.  
 
De tekniska kraven i RfG finns i avdelning II. Kraven för kraftproduktionsmoduler delas upp i allmänna krav för 
kraftproduktionsmoduler (avdelning II kap 1), krav för synkrona kraftproduktionsmoduler (avdelning II kap 2), krav för 
kraftparksmoduler (avdelning II kap 3) samt krav för havsbaserade kraftparksmoduler (avdelning II kap 4). 
 
Ett antal av kraven i RfG och EIFS 2018:2 är så kallade projektspecifika krav där Vattenfall Eldistribution är ansvarig 
för att specificera kravbilden, exempelvis reaktiv förmåga och reglerprinciper. Ett antal av de projektspecifika kraven 
ska specificeras i samråd med berörd systemansvarig för överföringssystemet, vilken i denna guide är Svenska 
kraftnät. 
 
Synkrona kraftproduktionsmoduler avser synkrongeneratorer (konventionella generatorer) där varje generator utgör 
en kraftproduktionsmodul. En kravbild ska specificeras och verifieras separat för varje enskild generator som ingår i 
en kraftproduktionsanläggning. Exempel på synkrona kraftproduktionsmoduler är vattenkraft, kraftvärme och 
kärnkraft.  
En kraftparksmodul utgörs vanligen av ett flertal kraftproducerande enheter som ansluts via kraftelektronik som 
tillsammans utgör en ekonomisk enhet och har en gemensam anslutningspunkt. Vilka enheter som ska ingå i en 
kraftparksmodul, och därmed bedömas efter sin sammanlagda kapacitet, avgörs i samråd med Vattenfall 
Eldistribution. Kraven formuleras och verifieras i detta fall för den samlade kraftparksmodulen. Exempel på 
kraftparksmoduler är vind- och solkraft.  
En kraftproduktionsanläggning kan bestå av en eller flera kraftproduktionsmoduler. 
 
Enligt RfG och EIFS 2018:2 klassificeras kraftproduktionsmoduler inom fyra olika typklasser från typ A till typ D 
beroende på deras maximala kontinuerliga effekt och anslutningsspänning enligt tabell 1. 
 

Tröskelvärde för:  Typ A Typ B Typ C Typ D 
Maximal kontinuerligt effekt: ≥ 0,8 kW ≥ 1,5 MW ≥ 10 MW ≥ 30 MW 
 och och och eller 
Anslutningsspänning: < 110 kV < 110 kV < 110 kV ≥ 110 kV 

Tabell 1. Klassificering av kraftproduktionsmoduler 
 
Processen för anslutningsförfarandet baseras på typklass. Kraftproduktionsmoduler av typ B, C & D har krav på ett 
anslutningsförfarande där kraven verifieras i en samverkan mellan ägaren av kraftproduktionsmodulen samt Vattenfall 
Eldistribution. Inget sådant krav finns för kraftproduktionsmoduler av typ A, dock har Vattenfall Eldistribution rätt att 
begära att prov i undantagsfall ska utföras för att verifiera kraven.   
Även de tekniska kraven skiljer sig mellan typ av kraftproduktionsmodul (synkron kraftproduktionsmodul jämfört med 
kraftparksmodul) samt typklass, där typ A har lägst teknisk förmåga och typ D har högst teknisk förmåga.  
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3. Anslutningsförfarandet 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av de roller och ansvar de olika inblandade aktörer har vid genomförande av 
anslutningsförfarandet. Anslutningsförfarandet inkluderar förfarande för driftsmeddelande samt förfarande för 
överenstämmelse. 
 
Kapitlet beskriver den övergripande processen för anslutningsförfarandet, som sträcker sig från anslutningsavtalets 
tecknande fram tills utfärdandet av det slutliga driftsmeddelandet. Processen inkluderar även återkommande 
verifiering vilket ska fortlöpa under hela kraftproduktionsmodulens livstid. 
 
Användningen av de olika bilagorna som ska användas vid olika steg i processen beskrivs också i detta kapitel.  
 
Den övergripande processen är indelad i tre separata delkapitel på grund av olika krav på anslutningsförfarandet för 
olika typklasser: 
 

- Kapitel 3.2 riktar sig till anslutningar av kraftparksmoduler av typ D 
- Kapitel 3.3 riktar sig till anslutningar av kraftparksmoduler av typ C 
- Kapitel 3.4 riktar sig till anslutningar av kraftparksmoduler av typ B 

 

3.1. Roller och ansvar 
Processen för anslutningsförfarandet är en samverkan mellan ägaren av kraftproduktionsmodulen och Vattenfall 
Eldistribution i egenskap av berörd systemansvarig. Även Svenska kraftnät har en roll i anslutningsförfarandet i 
egenskap av berörd systemansvarig för överföringssystemet.  
 
Den berörda systemansvarige ska i enlighet med RfG artikel 41.3 offentliggöra ansvarsfördelningen mellan ägaren av 
kraftparksmodulen och den berörda systemansvarige, tillsammans med den information, dokumentation och krav som 
ska tillhandahållas och uppfyllas av ägaren till kraftparksmodulen inom ramen för överenstämmelseförfarandet. 
Vattenfall Eldistribution uppfyller detta genom publicering av denna guide.  
 
Enligt RfG artikel 40 är ägaren av en kraftproduktionsmodul ansvarig för att: 
 

- Säkerställa att varje kraftproduktionsmodul uppfyller de tillämpliga kraven i RfG under 
kraftproduktionsanläggningens hela livstid 
 

- I förväg meddela Vattenfall Eldistribution om varje planerad förändring av en kraftproduktionsmoduls tekniska 
förmåga som kan påverka dess överenstämmelse med de tillämpliga kraven i RfG 

 
- Meddela Vattenfall Eldistribution om alla driftstillbud eller fel i en kraftproduktionsmodul som påverkar dess 

överenstämmelse med kraven i RfG, efter att dessa händelser har inträffar, men utan onödig fördröjning 
 

- Meddela Vattenfall Eldistribution om planerade scheman och förfaranden för provning som ska följas för att 
kontrollera att en kraftproduktionsmodul överensstämmer med kraven i denna förordning, i god tid och innan 
de tas i bruk. Vattenfall Eldistribution ska förhandsgodkänna planerade scheman och förfarande för provning 
 

- Vattenfall Eldistribution ska ges möjlighet att delta i sådana prov och registrera kraftproduktionsmodulens 
prestanda 

 
Enligt RfG artikel 41 är Vattenfall Eldistribution ansvarig för att: 
 

- Påverka utformningen av kraftproduktionsmodulen då ett antal projektspecifika krav ska sättas av den 
berörda systemansvarige  
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- Bedöma kraftproduktionsmodulens överenstämmelse med kraven i RfG under kraftproduktionsmodulens 
hela livstid. Ägaren av kraftproduktionsmodulen ska informeras om resultaten av denna bedömning 
 

- Ha rätt att begära att ägaren av en kraftproduktionsmodul genomför överensstämmelseprov och 
simuleringar, dels vid nyanslutning och modernisering, dels återkommande provning enligt en plan eller ett 
generellt schema och dels efter varje fel, förändring eller utbyte av någon utrustning som kan påverka 
kraftproduktionsmodulens överenstämmelse med kraven i RfG 

 
Svenska kraftnät ska ha rätt att: 
 

- Påverka utformningen av kraftproduktionsmodulen då ett antal projektspecifika krav ska sättas av den 
berörda systemansvarige i samråd med systemansvarig för överföringssystemet 
 

- Ta del av dokumentationen och resultaten från anslutningsförfarandet 
 

- Begära in en simuleringsmodell av kraftproduktionsmodulen och utföra egna simuleringar och beräkningar 
för att verifiera kravuppfyllnaden (typ C & D) 
 

- Bistå med nätmodell för validering av PSS-kravet enligt EIFS 2018:2 (typ C & D) 
 

3.2. Process för anslutning av kraftproduktionsmodul typ D 
I RfG avdelning III ”Förfarande för driftsmeddelande för anslutning” regleras vilka driftsmeddelanden som ska 
användas samt vilka de specifika kraven är för respektive driftsmeddelande.  
 
Enligt RfG artiklar 33 & 37 ska fyra olika driftsmeddelanden användas för kraftproduktionsmoduler av typ D: 
 

- Driftsmeddelande om spänningssättning 
 

- Tillfälligt driftsmeddelanden 
 

- Slutligt driftsmeddelande 
 

- Begränsat driftsmeddelande 
 
Vattenfall Eldistributions övergripande process för anslutningsförfarandet av en kraftparksmodul av typ D till 
distributionssystemet visas i figur 1.  
 

 
Figur 1. Process för anslutningsförfarandet av kraftproduktionsmodul av typ D 

 
Processen är uppdelad i fyra delmoment där varje del syftar till att uppfylla kraven för nästa driftsmeddelande. I 
respektive delmoment ställs det krav på ägaren av kraftparksmodulen att tillhandahålla erforderlig dokumentation som 
visar att kraven är uppfyllda. Vattenfall Eldistribution utfärdar respektive driftsmeddelande när samtliga krav under 
respektive delmoment är uppfyllt av den anslutande parten. 
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3.2.1. Start – Anslutningsavtal 
Processen för anslutningsförfarandet startar formellt med att ett anslutningsavtal är upprättat mellan ägaren av 
kraftproduktionsmodulen och Vattenfall Eldistribution.  
 
I anslutningsavtalet specificeras kraftproduktionsmodulens projektspecifika krav, som sedan ska användas vid 
utformning av kraftproduktionsmodulen och verifieras under anslutningsförfarandet.  
 
De projektspecifika kraven kan ändras eller kompletteras under del 1 av processen i samförstånd mellan Vattenfall 
Eldistribution och ägaren av kraftproduktionsmodulen. 
 
3.2.2. Del 1 – Inför spänningssättning 
Denna del av processen syftar till att visa att förberedelserna inför spänningssättning av kraftproduktionsmodulens 
interna elnät och hjälpkraft är utförda.  
 
Enligt RfG artikel 34 ska ett driftsmeddelande om spänningssättning ge ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att 
spänningssätta sitt interna elnät och kraftproduktionsmodulens hjälputrustning med hjälp av den nätanslutning som 
anges för anslutningspunkten.  
 
Detta driftsmeddelande är ett krav för att få spänningssätta kraftproduktionsmodulens interna elnät inklusive 
hjälputrustning och utfärdas av Vattenfall Eldistribution när samtliga krav är uppfyllda.   
 
Kraven för driftsmeddelande om spänningssättning finns i Bilaga 1 – underlag inför spänningssättning. 
 
Vattenfall Eldistribution ska delges dokumentation elektroniskt senast 2 månader före planerat datum för 
spänningssättning. Vattenfall Eldistribution ska ges tillträde för besiktningar, kontroll av dokumentation, och för 
provning av reläskydd under en veckas tid inför spänningssättning.  
 
Vid modernisering av befintliga kraftparksmoduler, där RfG och EIFS 2018:2 ska tillämpas, utfärdas detta 
driftsmeddelande främst om transformatorn eller dess reläskydd har bytts ut. 
 
3.2.3. Del 2 – Inför provdrift 
Den andra delen i processen syftar till att genomföra den teoretiska valideringen av kraven inför provdrift av 
kraftproduktionsmodulen. 
 
Enligt RfG artikel 35 ska ett tillfälligt driftsmeddelande ge ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att driva 
kraftproduktionsmodulen och producera kraft med hjälp av nätanslutningen under en avgränsad tidsperiod.  
Ett tillfälligt driftsmeddelande får vara giltigt i maximalt 24 månader där den berörda systemansvarige har rätt att 
fastställa en kortare giltighetsperiod.  
En förlängning av ett tillfälligt driftsmeddelande ska beviljas endast om ägaren av kraftproduktionsanläggningen har 
gjort betydande framsteg mot full överensstämmelse. En förlängning utöver den maximala tidsperioden på 24 
månader får beviljas endast om en ansökan om undantag lämnas till den berörda systemansvarige före utgången av 
denna tidsperiod, i enlighet med det undantagsförfarande som föreskrivs i RfG avdelning V undantag. 
 
Vattenfall Eldistribution använder normalt 12 månader som giltighetstid för det tillfälliga driftsmeddelandet. 
 
Detta driftsmeddelande är ett krav för att få påbörja provdrift av kraftproduktionsmodulen och fortsätta med 
överenstämmelseprovning och modellvalidering.  
 
Vattenfall Eldistribution ska utfärda ett tillfälligt driftsmeddelande när följande krav är uppfyllda: 
 

- Detaljerade tekniska uppgifter om kraftproduktionsmodulen med betydelse för nätanslutning ska 
tillhandahållas och kravställs i Bilaga 2 – anläggningsdata typ C & D.  
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- Utrustningscertifikat från certifierat organ, om ett sådant används som en del av verifieringen av 
överenstämmelse. 
 

- Simuleringsmodeller som används för att verifiera statiska och dynamiska prestanda avseende bl.a. 
frekvens- och spänningsreglering ska ha tillhandahållits. Vattenfall Eldistribution bistår med nätdata om 
distributionssystemet. Krav på simuleringsmodeller finns i Bilaga 3 – simuleringsmodeller typ C & D. 
 

- Överensstämmelsesimuleringsrapport som visar förväntad prestanda i statiskt läge och dynamisk prestanda 
för varje enskild kraftparksmodul inom kraftproduktionsanläggningen. Krav på överensstämmelsesimulering 
finns i Bilaga 4 – överenstämmelsesimulering typ C & D.  
 

- Provplan för genomförandet av de aktuella överenstämmelseproven ska ha tillhandahållits. Vattenfall 
Eldistribution ska ges möjlighet att delta i prov och registrera kraftproduktionsmodulens prestanda. Krav på 
vilka överenstämmelseprov som ska genomföras och återfinnas i provplanen finns i Bilaga 5 – 
överensstämmelseprovning typ C & D. 
 

- Signalprovning genomförd mellan Vattenfall Eldistributions SCADA och kundens SCADA rörande 
styrningsfunktionerna av aktiv och reaktiv effekt. Information kring Vattenfall Eldistributions tekniska krav 
rörande produktionsstyrning finns i bilaga 9. 
 

- Ägaren av kraftproduktionsmodulen ska tillhandahålla en specificerad försäkran om överenstämmelse till 
Vattenfall Eldistribution. I detta steg är det en försäkran om teoretisk validering baserat på 
överenstämmelsesimuleringarna. 

 
Vattenfall Eldistribution ska elektroniskt delges dokumentation kopplat till kraven ovan senast 2 månader före planerat 
datum för start av provdrift.  
 
3.2.4. Del 3 – Slutligt driftsmeddelande 
I detta steg pågår provdrift av kraftproduktionsmodulen där överensstämmelseprovning genomförs enligt gällande 
provplan. Överenstämmelseprovningen syftar dels till att verifiera den prestanda som kan verifieras genom provning, 
men även till att få fram mätresultat som kan användas för validering av simuleringsmodellen samt uppdatering av 
anläggningsdata och tekniska uppgifter 
 
Enligt RfG artikel 36 ska ett slutligt driftsmeddelande ge ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att driva 
anläggningen tillsvidare med hjälp av nätanslutningen.  
 
Det slutliga driftsmeddelandet ska utfärdas av Vattenfall Eldistribution när följande krav är uppfyllda: 
 

- Överenstämmelseprovningsrapport ska tillhandahållas utifrån genomförd gällande provplan. Krav på 
överensstämmelseprovning finns i Bilaga 5 – överenstämmelseprovning typ C& D. 
 

- Simuleringsmodeller är uppdaterade och validerade utifrån resultatet i överenstämmelseprovningen. Krav på 
modellvalidering finns i Bilaga 6 – modellvalidering typ C & D. 
 

- En uppdaterad överensstämmelsesimuleringsrapport ska tillhandahållas som är utförd med de uppdaterade 
simuleringsmodellerna.  
 

- Faktiskt uppmätta värden under överenstämmelseprovningen ska tillhandahållas i en uppdaterad Bilaga 2 – 
anläggningsdata typ C & D. 
 

- Ägaren av kraftproduktionsmodulen ska tillhandahålla en uppdaterad specificerad försäkran om 
överenstämmelse till Vattenfall Eldistribution. I detta steg är det en försäkran om fullständig 
överenstämmelse av kraven. 
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Vattenfall Eldistribution ska elektroniskt delges dokumentation kopplat till kraven ovan senast 2 månader innan den 
tidpunkt när det tillfälligt driftsmeddelandet upphör att gälla, alternativt en ansökan om förlängd tidsfrist. I de fall 
tidsfristen redan uppgår till maximala 24 månader krävs en undantagsansökan i enlighet med det 
undantagsförfarande som föreskrivs i RfG avdelning V undantag. 
 
3.2.5. Del 4 – Återkommande verifiering 
I detta steg är det verifierat att kraftproduktionsmodulen uppfyller alla tillämpliga krav i RfG och EIFS 2018:2 och ett 
slutligt driftsmeddelande är utfärdat. 
 
Ägaren av kraftproduktionsmodulen är i denna del av processen, då kraftproduktionsmodulen är i kommersiell och 
fortvarig drift, ansvarig för att i förväg meddela Vattenfall Eldistribution om varje planerad förändring av 
kraftproduktionsmodulens tekniska förmåga som kan påverka dess överenstämmelse med de tillämpliga kraven i RfG 
och EIFS 2018:2. Driftstillbud och fel i en kraftproduktionsmodul som påverkar dess överenstämmelse ska också 
meddelas Vattenfall Eldistribution. 
 
Den berörda systemansvarige har ansvar för att bedöma kravuppfyllnaden under kraftproduktionsmodulens hela 
livstid. Vattenfall Eldistribution har på grund av detta rätten att begära att ägaren av kraftproduktionsmodulen 
genomför återkommande överenstämmelseprov och överenstämmelsesimuleringar för att verifiera kravuppfyllnaden.  
 
Behovet av återkommande provning kan variera mellan kraftproduktionsmoduler och kommer regleras separat mellan 
Vattenfall Eldistribution och ägaren till kraftproduktionsmodulen.  
 
3.2.6. Begränsat driftsmeddelande 
Användningen av begränsat driftsmeddelande regleras i RfG artikel 37. 
 
Ägare av en kraftproduktionsmodul som beviljats ett slutligt driftsmeddelande ska omedelbart informera Vattenfall 
Eldistribution om: 
 

- Anläggningen tillfälligt är föremål för antingen betydande ändring eller förlust av förmåga som påverkar dess 
tekniska förmåga 
 

- Utrustningsfel som leder till bristande överenstämmelse av tillämpliga krav 
 
Ägaren ska ansöka om ett begränsat driftsmeddelande hos Vattenfall Eldistribution om ägaren av 
kraftproduktionsmodulen förväntar sig att de omständigheter som beskrivs ovan ska bestå i mer än tre månader.  
 
Ett begränsat driftsmeddelande ska utfärdas av Vattenfall Eldistribution och ska innehålla följande information: 
 

- De olösta frågor som motiverar beviljandet av ett begränsat driftsmeddelande 
 

- Ansvarsområden och tidsramar för den förväntade lösningen 
 

- Driftsmeddelandets giltighetstid. Ett begränsat driftsmeddelande får ha en giltighetsperiod på maximalt 12 
månader, där den berörda systemansvarige har rätt att fastställa en kortare giltighetsperiod. Det begränsade 
driftsmeddelandet kan förlängas om styrkande dokumentation lämnas in till den berörda systemansvarige 
och påvisar betydande framsteg mot full överenstämmelse. Förlängning utanför den maximala 
giltighetsperioden får endast beviljas efter att en ansökan om undantag i enlighet med det 
undantagsförfarande som beskrivs i RfG avdelning V har lämnats in före utgången av giltighetsperioden. 

 
Under giltighetstiden för vilket det begränsade driftsmeddelandet är utfärdat ska det slutliga driftsmeddelandet tillfälligt 
återkallas för de punkter som det begränsade driftsmeddelandet berör.  
 
Vattenfall Eldistribution har rätt att vägra att tillåta drift av kraftproduktionsmodulen när dess begränsade 
driftsmeddelande inte längre är giltigt. I sådana fall ska det slutliga driftsmeddelandet automatiskt bli ogiltigt. Ägaren 
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av kraftproduktionsmodulen får inom 6 månader efter meddelandet av Vattenfall Eldistributions beslut hänskjuta 
frågan till Energimarknadsinspektionen för beslut.  
 
Vattenfall Eldistribution har rätt att begära att ägaren av kraftproduktionsmodulen genomför relevanta 
överenstämmelseprovningar och överenstämmelsesimuleringar för att verifiera kravuppfyllnaden efter åtgärden är 
genomförd.  
 
3.2.7. Detaljerat processflöde 
I detta avsnitt förtydligas processflödet för anslutningsförfarandet enligt RfG och respektive parts arbetsuppgifter. 
Vidare förtydligas hur guidens bilagor ska användas. 
 
I figur 2 visas en mer detaljerad bild över processflödet. Där åskådliggörs de krav som ingår i varje delmoment och 
vilken koppling olika moment har till varandra. 
 

 
Figur 2. Process för anslutningsförfarandet av kraftproduktionsmodul av typ D 

 
I figur 3 åskådliggörs de ansvar respektive part har under anslutningsförfarandet av kraftproduktionsmodulen. 
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Figur 3. Ansvarsfördelning under anslutningsförfarandet typ D 

 
En del av kravuppfyllnaden kan utföras parallellt medan andra delar måste utföras sekventiellt. Till exempel kräver 
överenstämmelsesimuleringar att en simuleringsmodell finns framtagen och Vattenfall Eldistribution har tillhandahållit 
nätdata. 
 
De krav som ställs inför tillfälligt driftsmeddelanden och slutligt driftsmeddelande är omfattande. Arbetet startas därför 
med fördel i god tid innan respektive driftsmeddelande behöver vara utfärdat.  
 
Användning av de olika bilagorna i respektive del av anslutningsförfarandet åskådliggörs i figur 4. I bilagorna återfinns 
detaljerade instruktioner för respektive moment i varje delsteg. 
 

 
 

Figur 4. Bilagor som används under anslutningsförfarandet typ D 
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3.3. Process för anslutning av kraftproduktionsmodul typ C 
I RfG avdelning III ”Förfarande för driftsmeddelande för anslutning” regleras vilka driftsmeddelanden som ska 
användas samt vilka de specifika kraven är för respektive driftsmeddelande.  
 
Enligt RfG artikel 32 ska ägaren av en kraftproduktionsmodul av typ C tillhandahålla den berörda systemansvarige ett 
KPM-dokument samt en försäkran om överenstämmelse. Den berörda systemansvarige ska bestämma innehållet i 
KPM-dokumentet.  
För kraftproduktionsmoduler av typ C ska KPM-dokumentet innehålla den information som kravställs i de bilagor som 
används under anslutningsförfarandet. 
 
För kraftparksmoduler av typ C ställer RfG endast krav på att berörda systemansvariga ska använda ett slutligt 
driftsmeddelande. Vattenfall Eldistribution har utöver detta infört kontrollpunkterna ”godkännande inför 
spänningssättning” och ”godkännande inför provdrift”. Detta syftar till att få en lämplig indelning av 
anslutningsförfarandet likt förfarandet för kraftproduktionsmoduler av typ D.  
 
Vattenfall Eldistributions övergripande process för anslutningsförfarandet av en kraftparksmodul av typ C till 
distributionssystemet visas i figur 5.  
 

 
Figur 5. Process för anslutningsförfarandet av kraftproduktionsmodul av typ C 

 
Processen är uppdelad i fyra delmoment där varje del syftar till att uppfylla kraven för godkännanden respektive 
slutligt driftsmeddelande. I respektive delmoment ställs det krav på ägaren av kraftparksmodulen att tillhandahålla 
erforderlig dokumentation som verifierar att kraven är uppfyllda. Vattenfall Eldistribution utfärdar respektive 
godkännande och slutligt driftsmeddelande när samtliga krav under respektive delmoment är uppfyllt av den 
anslutande parten. 
 
3.3.1. Start – Anslutningsavtal 
Processen för anslutningsförfarandet startar formellt med att ett anslutningsavtal är upprättat mellan ägaren av 
kraftproduktionsmodulen och Vattenfall Eldistribution.  
 
I anslutningsavtalet specificeras kraftproduktionsmodulens projektspecifika krav, som sedan ska användas vid 
utformning av kraftproduktionsmodulen och verifieras under anslutningsförfarandet.  
 
De projektspecifika kraven kan ändras eller kompletteras under del 1 av processen i samförstånd mellan Vattenfall 
Eldistribution och ägaren av kraftproduktionsmodulen. 
 
3.3.2. Del 1 – Inför spänningssättning 
Denna del av processen syftar till att visa att förberedelserna inför spänningssättning av kraftproduktionsmodulens 
interna elnät och hjälpkraft är utförda.  
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Ett godkännande inför spänningssättning ger ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att spänningssätta sitt interna 
elnät och kraftproduktionsmodulens hjälputrustning med hjälp av den nätanslutning som anges för 
anslutningspunkten.  
 
Detta godkännande är ett krav för att få spänningssätta kraftproduktionsmodulens interna elnät inklusive 
hjälputrustning och utfärdas av Vattenfall Eldistribution när samtliga krav är uppfyllda.   
 
Kraven inför spänningssättning finns i Bilaga 1 – underlag inför spänningssättning. 
 
Vattenfall Eldistribution ska delges dokumentation elektroniskt senast 2 månader före planerat datum för 
spänningssättning. Vattenfall Eldistribution ska ges tillträde för besiktningar, kontroll av dokumentation, och för 
provning av reläskydd under en veckas tid inför spänningssättning.  
 
Vid modernisering av befintliga kraftparksmoduler, där RfG och EIFS 2018:2 ska tillämpas, utfärdas godkännande 
inför spänningssättning främst om transformatorn eller dess reläskydd har bytts ut. 
 
3.3.3. Del 2 – Inför provdrift 
Den andra delen i processen syftar till att genomföra den teoretiska valideringen av kraven inför provdrift av 
kraftproduktionsmodulen. 
 
Ett godkännande inför provdrift ger ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att driva kraftproduktionsmodulen och 
producera kraft med hjälp av nätanslutningen under en avgränsad tidsperiod.  
Tidsperioden under vilken provdrift får genomföras är normalt 12 månader. En förlängning av tidsperioden ska beviljas 
endast om ägaren av kraftproduktionsanläggningen har gjort betydande framsteg mot full överensstämmelse.  
 
Detta godkännande är ett krav för att få påbörja provdrift av kraftproduktionsmodulen och fortsätta med 
överenstämmelseprovning och modellvalidering.  
 
Vattenfall Eldistribution utfärdar ett godkännande inför provdrift när följande krav är uppfyllda: 
 

- Detaljerade tekniska uppgifter om kraftproduktionsmodulen med betydelse för nätanslutning ska 
tillhandahållas och kravställs i Bilaga 2 – anläggningsdata typ C & D.  

 
- Utrustningscertifikat från certifierat organ, om ett sådant används som en del av verifieringen av 

överenstämmelse. 
 

- Simuleringsmodeller som används för att verifiera statiska och dynamiska prestanda avseende bl.a. 
frekvens- och spänningsreglering ska ha tillhandahållits. Vattenfall Eldistribution bistår med nätdata om 
distributionssystemet. Krav på simuleringsmodeller finns i Bilaga 3 – simuleringsmodeller typ C & D. 
 

- Överensstämmelsesimuleringsrapport som visar förväntad prestanda i statiskt läge och dynamisk prestanda 
för varje enskild kraftparksmodul inom kraftproduktionsanläggningen. Krav på överensstämmelsesimulering 
finns i Bilaga 4 – överenstämmelsesimulering typ C & D.  
 

- Provplan för genomförandet av de aktuella överenstämmelseproven ska ha tillhandahållits. Vattenfall 
Eldistribution ska ges möjlighet att delta i prov och registrera kraftproduktionsmodulens prestanda. Krav på 
vilka överenstämmelseprov som ska genomföras och återfinnas i provplanen finns i Bilaga 5 – 
överenstämmelseprovning typ C & D. 
 

- Signalprovning genomförd mellan Vattenfall Eldistributions SCADA och kundens SCADA rörande 
styrningsfunktionerna av aktiv och reaktiv effekt. Information kring Vattenfall Eldistributions tekniska krav 
rörande produktionsstyrning finns i bilaga 9. 
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- Ägaren av kraftproduktionsmodulen ska tillhandahålla en specificerad försäkran om överenstämmelse till 
Vattenfall Eldistribution. I detta steg är det en försäkran om teoretisk validering baserat på 
överenstämmelsesimuleringarna. 

 
Vattenfall Eldistribution ska elektroniskt delges dokumentation kopplat till kraven ovan senast 2 månader före planerat 
datum för start av provdrift.  
 
3.3.4. Del 3 – Slutligt driftsmeddelande 
I detta steg pågår provdrift av kraftproduktionsmodulen där överensstämmelseprovning genomförs enligt gällande 
provplan. Överenstämmelseprovningen syftar dels till att verifiera den prestanda som kan verifieras genom provning, 
men även till att få fram mätresultat som kan användas för validering av simuleringsmodellen samt uppdatering av 
anläggningsdata och tekniska uppgifter 
 
Enligt RfG artikel 36 ska ett slutligt driftsmeddelande ge ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att driva 
anläggningen tillsvidare med hjälp av nätanslutningen.  
 
Slutligt driftsmeddelandet ska utfärdas av Vattenfall Eldistribution när följande krav är uppfyllda: 
 

- Överenstämmelseprovningsrapport ska tillhandahållas utifrån genomförd gällande provplan. Krav på 
överensstämmelseprovning finns i Bilaga 5 – överenstämmelseprovning typ C & D. 
 

- Simuleringsmodeller är uppdaterade och validerade utifrån resultatet i överenstämmelseprovningen. Krav på 
modellvalidering finns i Bilaga 6 – modellvalidering typ C & D. 
 

- En uppdaterad överensstämmelsesimuleringsrapport ska tillhandahållas som är utförd med de uppdaterade 
simuleringsmodellerna.  
 

- Faktiskt uppmätta värden under överenstämmelseprovningen ska tillhandahållas i en uppdaterad Bilaga 2 – 
anläggningsdata. 
 

- Ägaren av kraftproduktionsmodulen ska tillhandahålla en uppdaterad specificerad försäkran om 
överenstämmelse till Vattenfall Eldistribution. I detta steg är det en försäkran om fullständig 
överenstämmelse av kraven. 
 

Vattenfall Eldistribution ska elektroniskt delges dokumentation kopplat till kraven ovan senast 2 månader innan den 
tidpunkt när godkännande inför provdrift upphör att gälla, alternativt en ansökan om förlängd tidsfrist.  
 
3.3.5. Del 4 – Återkommande verifiering 
I detta steg är det verifierat att kraftproduktionsmodulen uppfyller alla tillämpliga krav i RfG och EIFS 2018:2 och ett 
slutligt driftsmeddelande är utfärdat. 
 
Ägaren av kraftproduktionsmodulen är i denna del av processen, då kraftproduktionsmodulen är i kommersiell och 
fortvarig drift, ansvarig för att i förväg meddela Vattenfall Eldistribution om varje planerad förändring av 
kraftproduktionsmodulens tekniska förmåga som kan påverka dess överenstämmelse med de tillämpliga kraven i RfG 
och EIFS 2018:2. Driftstillbud och fel i en kraftproduktionsmodul som påverkar dess överenstämmelse ska också 
meddelas Vattenfall Eldistribution. 
 
Den berörda systemansvarige har ansvar för att bedöma kravuppfyllnaden under kraftproduktionsmodulens hela 
livstid. Vattenfall Eldistribution har på grund av detta rätten att begära att ägaren av kraftproduktionsmodulen 
genomför återkommande överenstämmelseprov och överenstämmelsesimuleringar för att verifiera kravuppfyllnaden.  
 
Behovet av återkommande provning kan variera mellan kraftproduktionsmoduler och kommer regleras separat mellan 
Vattenfall Eldistribution och ägaren till kraftproduktionsmodulen.  
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3.3.6. Detaljerat processflöde 
I detta avsnitt förtydligas processflödet för anslutningsförfarandet enligt RfG och respektive parts arbetsuppgifter. 
Vidare förtydligas hur guidens bilagor ska användas. 
 
I figur 6 visas en mer detaljerad bild över processflödet. Där åskådliggörs de krav som ingår i varje delmoment och 
vilken koppling olika moment har till varandra. 
 

 
Figur 6. Process för anslutningsförfarandet av kraftproduktionsmodul av typ C 

 
I figur 7 åskådliggörs de ansvar respektive part har under anslutningsförfarandet av kraftproduktionsmodulen. 
 

 
Figur 7. Ansvarsfördelning under anslutningsförfarandet typ C 

 
En del av kravuppfyllnaden kan utföras parallellt medan andra delar måste utföras sekventiellt. Till exempel kräver 
överenstämmelsesimuleringar att en simuleringsmodell finns framtagen och Vattenfall Eldistribution har tillhandahållit 
nätdata. 
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De krav som ställs inför provdrift och slutligt driftsmeddelande är omfattande. Arbetet startas därför med fördel i god 
tid innan respektive godkännande och driftsmeddelande behöver vara utfärdat.  
 
Användning av de olika bilagorna i respektive del av anslutningsförfarandet åskådliggörs i figur 8. I bilagorna återfinns 
detaljerade instruktioner för respektive moment i varje delsteg. 
 

 
Figur 8. Bilagor som används under anslutningsförfarandet typ C 

 
 

3.4. Process för anslutning av kraftproduktionsmodul typ B 
I RfG avdelning III ”Förfarande för driftsmeddelande för anslutning” regleras vilka driftsmeddelanden som ska 
användas samt vilka de specifika kraven är för respektive driftsmeddelande.  
 
Enligt RfG artikel 32 ska ägaren av en kraftproduktionsmodul av typ B tillhandahålla den berörda systemansvarige ett 
KPM-dokument samt en försäkran om överenstämmelse. Den berörda systemansvarige ska bestämma innehållet i 
KPM-dokumentet.  
För kraftproduktionsmoduler av typ B ska KPM-dokumentet innehålla den information som kravställs i de bilagor som 
används under anslutningsförfarandet. 
 
För kraftparksmoduler av typ B ställer RfG endast krav på att berörda systemansvariga ska använda ett slutligt 
driftsmeddelande. Utöver detta kommer Vattenfall Eldistribution utfärda ett ”godkännande inför spänningssättning och 
provdrift”. Detta syftar till att få en lämplig indelning av anslutningsförfarandet där ett antal krav måste uppfyllas inför 
spänningssättning och provdrift.   
 
Vattenfall Eldistributions övergripande process för anslutningsförfarandet av en kraftparksmodul av typ B till 
distributionssystemet visas i figur 9.  
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Figur 9. Process för anslutningsförfarandet av kraftproduktionsmodul av typ B 
 
Processen är uppdelad i tre delmoment där varje del syftar till att uppfylla kraven inför nästa steg. I respektive 
delmoment ställs det krav på ägaren av kraftparksmodulen att tillhandahålla erforderlig dokumentation som verifierar 
att kraven är uppfyllda. Vattenfall Eldistribution utfärdar godkännande inför spänningssättning och provdrift samt 
slutligt driftsmeddelande när samtliga krav under respektive delmoment är uppfyllt av den anslutande parten. 
 
3.4.1. Start – Anslutningsavtal 
Processen för anslutningsförfarandet startar formellt med att ett anslutningsavtal är upprättat mellan ägaren av 
kraftproduktionsmodulen och Vattenfall Eldistribution.  
 
I anslutningsavtalet specificeras kraftproduktionsmodulens projektspecifika krav, som sedan ska användas vid 
utformning av kraftproduktionsmodulen och verifieras under anslutningsförfarandet.  
 
De projektspecifika kraven kan ändras eller kompletteras under del 1 av processen i samförstånd mellan Vattenfall 
Eldistribution och ägaren av kraftproduktionsmodulen. 
 
3.4.2. Del 1 – Inför spänningssättning och provdrift 
Denna del av processen syftar till att visa att förberedelserna inför spänningssättning av kraftproduktionsmodulens 
interna elnät och hjälpkraft är utförda samt provdrift. 
 
Ett godkännande inför spänningssättning och provdrift ger ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att spänningssätta 
sitt interna elnät och kraftproduktionsmodulens hjälputrustning med hjälp av den nätanslutning som anges för 
anslutningspunkten. Det ger även ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att driva kraftproduktionsmodulen och 
producera kraft med hjälp av nätanslutningen under an avgränsad tidsperiod. 
Tidsperioden under vilken provdrift får genomföras är normalt 12 månader. En förlängning av tidsperioden ska beviljas 
endast om ägaren av kraftproduktionsanläggningen har gjort betydande framsteg mot full överensstämmelse.  
 
Detta godkännande är ett krav för att få spänningssätta kraftproduktionsmodulens interna elnät inklusive 
hjälputrustning samt påbörja provdrift och utfärdas av Vattenfall Eldistribution när samtliga krav är uppfyllda.   
 
Kraven inför spänningssättning finns i Bilaga 1 – underlag inför spänningssättning. 
 
Vattenfall Eldistribution ska delges dokumentation elektroniskt senast 2 månader före planerat datum för 
spänningssättning. Vattenfall Eldistribution ska ges tillträde för besiktningar, kontroll av dokumentation, och för 
provning av reläskydd under en veckas tid inför spänningssättning.  
 
3.4.3. Del 2 – Inför slutligt driftsmeddelande 
I detta steg av processen genomförs validering av kraven genom överenstämmelsesimuleringar samt 
överenstämmelseprovning.  
 
Enligt RfG artikel 32 ska ett slutligt driftsmeddelande ge ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att driva 
anläggningen tillsvidare med hjälp av nätanslutningen.  
 
Vattenfall Eldistribution utfärdar ett slutligt driftsmeddelande när följande krav är uppfyllda: 
 

- Detaljerade tekniska uppgifter om kraftproduktionsmodulen med betydelse för nätanslutning ska 
tillhandahållas och kravställs i Bilaga 7 – anläggningsdata typ B.  

 
- Utrustningscertifikat från certifierat organ, om ett sådant används som en del av verifieringen av 

överenstämmelse. 
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- Överensstämmelsesimuleringsrapport som visar förväntad prestanda i statiskt läge och dynamisk prestanda 
för varje enskild kraftparksmodul inom kraftproduktionsanläggningen. Krav på överensstämmelsesimulering 
finns i Bilaga 8 – överenstämmelsesimulering och provning typ B.  
 

- Överenstämmelseprovningsrapport ska tillhandahållas utifrån genomförd provplan. Krav på 
överensstämmelseprovning finns i Bilaga 8 –överensstämmelsesimulering och provning typ B. 

 
- Ägaren av kraftproduktionsmodulen ska tillhandahålla en specificerad försäkran om överenstämmelse till 

Vattenfall Eldistribution. Försäkran gäller fullständig överenstämmelse av kraven. 
 
Vattenfall Eldistribution ska elektroniskt delges dokumentation kopplat till kraven ovan senast 2 månader innan den 
tidpunkt för vilken provdrift medgivits upphör att gälla, alternativt en ansökan om förlängd tidsfrist.  
 
3.4.4. Del 3 – Återkommande verifiering 
I detta steg är det verifierat att kraftproduktionsmodulen uppfyller alla tillämpliga krav i RfG och EIFS 2018:2 och ett 
slutligt driftsmeddelande är utfärdat. 
 
Ägaren av kraftproduktionsmodulen är i denna del av processen, då kraftproduktionsmodulen är i kommersiell och 
fortvarig drift, ansvarig för att i förväg meddela Vattenfall Eldistribution om varje planerad förändring av 
kraftproduktionsmodulens tekniska förmåga som kan påverka dess överenstämmelse med de tillämpliga kraven i RfG 
och EIFS 2018:2. Driftstillbud och fel i en kraftproduktionsmodul som påverkar dess överenstämmelse ska också 
meddelas Vattenfall Eldistribution. 
 
Den berörda systemansvarige har ansvar för att bedöma kravuppfyllnaden under kraftproduktionsmodulens hela 
livstid. Vattenfall Eldistribution har på grund av detta rätten att begära att ägaren av kraftproduktionsmodulen 
genomför återkommande överenstämmelseprov och överenstämmelsesimuleringar för att verifiera kravuppfyllnaden.  
 
Behovet av återkommande provning kan variera mellan och anläggningar och vid förändringar i det anslutande elnätet 
och kommer regleras separat mellan Vattenfall Eldistribution och ägaren till kraftproduktionsmodulen. 
  
3.4.5. Detaljerat processflöde 
I detta avsnitt förtydligas processflödet för anslutningsförfarandet enligt RfG och respektive parts arbetsuppgifter. 
Vidare förtydligas hur guidens bilagor ska användas. 
 
I figur 10 visas en mer detaljerad bild över processflödet. Där åskådliggörs de krav som ingår i varje delmoment och 
vilken koppling olika moment har till varandra. 
 

 
Figur 10. Process för anslutningsförfarandet av kraftproduktionsmodul av typ B 

 
I figur 11 åskådliggörs de ansvar respektive roll har under anslutningsförfarandet av kraftproduktionsmodulen. 
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Figur 11. Ansvarsfördelning under anslutningsförfarandet typ B 

 
En del av kravuppfyllnaden kan utföras parallellt medan andra delar måste utföras sekventiellt. Till exempel kräver 
överenstämmelsesimuleringar att en simuleringsmodell finns framtagen och Vattenfall Eldistribution har tillhandahållit 
nätdata. 
 
Arbete med underlagen inför spänningssättning och slutligt driftsmeddelande startas med fördel i god tid innan 
respektive godkännande och driftsmeddelande behöver vara utfärdat.  
 
Användning av de olika bilagorna i respektive del av anslutningsförfarandet åskådliggörs i figur 12. I bilagorna 
återfinns detaljerade instruktioner för respektive moment i varje delsteg. 
 

 
Figur 12. Bilagor som används under anslutningsförfarandet typ B 
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4. Tillämpning vid modernisering av befintliga 
kraftparksmoduler 
Befintliga kraftparksmoduler som redan är anslutna till distributionssystemet omfattas inte av kraven i RfG och EIFS 
2018:2. Det kan dock bli aktuellt att applicera RfG och EIFS 2018:2 på befintliga kraftproduktionsmoduler i enlighet 
med RfG artikel 4.1 vid modernisering. 
 
RfG artikel 4.1 är tillämpbar på kraftproduktionsmoduler av typ C & D vid modernisering. Även typ B kan omfattas av 
artikel 4.1 vid en modernisering som påverkar kraftproduktionsmodulens maximala aktiv effekt i sådan utsträckning att 
typklassen ändras från typ B till typ C eller D. 
 
En ägare av en kraftproduktionsmodul, där artikel 4.1 ska tillämpas, som avser genomföra en modernisering av en 
huvudapparat eller utbyte av utrustning som påverkar kraftproduktionsmodulens tekniska förmåga ska i förväg 
meddela sina planer till Vattenfall Eldistribution.  
 
Vattenfall Eldistribution ska då avgöra om omfattningen av modernisering eller bytet av utrustning anses påverka den 
tekniska förmågan i sådan omfattning att anslutningsavtalet behöver ses över grundligt. Om så bedöms vara fallet ska 
Vattenfall Eldistribution meddela ärendet till Energimarknadsinspektionen.  
Energimarknadsinspektionen beslutar om ett nytt anslutningsavtal ska upprättas och beslutar om vilka krav i RfG och 
EIFS 2018:2 som ska tillämpas 
 
I de fall Energimarknadsinspektionen beslutar att RfG och EIFS 2018:2 ska tillämpas går den befintliga anslutna 
kraftproduktionsmodulen in i Vattenfall Eldistributions process för anslutningsförfarandet i enlighet med kapitel 3.  
 
Beroende på vilka delar i RfG och EIFS 2018:2 som Energimarknadsinspektionen beslutar är tillämpbara ska 
anslutningsförfarandet användas i sin helhet eller i tillämpliga delar.  
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5. Undantag och förlängning av tidsfrister 
I enlighet med RfG avdelning V ”Undantag” kan nuvarande eller potentiella framtida ägare av en 
kraftproduktionsmodul åberopa undantagsförfarandet.  
Undantag går att söka från ett eller flera krav i RfG. Det finns också möjlighet att begära förlängning av tidsfrister vid 
olika driftsmeddelanden.  
 
Undantag från ett eller flera tekniska krav i RfG kan sökas av ägaren av kraftproduktionsmodulen i enlighet med RfG 
artikel 62. Ansökan lämnas in till Vattenfall Eldistribution. Det är i slutändan tillsynsmyndigheten 
Energimarknadsinspektionen som beslutar om undantag ska beviljas, där Vattenfall Eldistribution och Svenska 
kraftnäts åsikter tas i beaktande i egenskap av berörd systemansvarig respektive berörd systemansvarig för 
överföringssystemet.  
 
Förlängning av giltighetsperiod för tillfälligt driftsmeddelande beskrivs i RfG artikel 35.4 och artikel 35.5.   
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6. Anslutningar till underliggande systemansvariga 
Vid anslutningar av kraftproduktionsmoduler i enlighet med RfG är det den berörda systemansvarige, det vill säga 
anslutande nätbolag, som ska meddela anslutningens projektspecifika krav samt verifiera kraven under ett 
anslutningsförfarande.  
 
När anslutningar genomförs till en underliggande systemansvarig för distributionssystemet, vilket innebär att Vattenfall 
Eldistribution inte är berörd systemansvarig i enlighet med RfG, ska Vattenfall Eldistribution vara delaktig i följande 
moment: 
 

- Fastställa tekniska villkor för anslutning till Vattenfall Eldistributions distributionssystem 
 

- Påverka utformningen av kraftproduktionsmodulens projektspecifika krav tillsammans med berörd 
systemansvarig och Svenska kraftnät, kontakt tas med Vattenfall Eldistribution via 
anslutningskoder@vattenfall.com  
 

- På begäran få ta del av dokumentationen och resultaten från anslutningsförfarandet 
 

- På begäran få ta del av en simuleringsmodell av kraftproduktionsmodulen och utföra egna simuleringar och 
beräkningar för att verifiera kravuppfyllnaden (typ C & D) 

 
  

mailto:anslutningskoder@vattenfall.com
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Bilagor 
Bilaga 1 – Underlag inför spänningssättning 
 

Bilaga 2 – Anläggningsdata typ C & D 
 

Bilaga 3 – Simuleringsmodeller typ C & D 
 

Bilaga 4 – Överenstämmelsesimulering typ C & D 
 

Bilaga 5 – Överenstämmelseprovning typ C & D 
 

Bilaga 6 – Modellvalidering typ C & D 
 

Bilaga 7 – Anläggningsdata typ B 
 

Bilaga 8 – Överenstämmelsesimulering & provning typ B 
 

Bilaga 9 – Information produktionsstyrning typ C & D 
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