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1.1 Uppgifter om uppgiftslämnaren: 

Uppgiftslämnare: 

Adress: 

Postadress: 

Telefon: 

Hemsida: 

Organisationsnr:  

1.2 Organisatoriska uppgifter 

Kontaktperson(er) för denna 
information 

Namn: Namn: 

Befattning: Befattning: 

Telefon: Telefon: 

E-post: E-post:

1.3 Information om effektresursen 
Fyll i efterfrågad information nedan. Om flera resurser erbjuds så kan uppgifter lämnas i 

tabellformat (se nästa stycke). Om någon uppgift inte är känd vid tillfället för 

informationslämnande så fyll i ”okänt”. 

Med effektresurs menas både förbrukningsreduktion och elproduktion. 

Vi förstår att det är olika lätt att svara på olika frågor. Ange gärna intervall om det finns 

osäkerheter.  

Svarsformulär marknadsundersökning för 
flexibel elanvändning i Stockholmsområdet

Svar ska skickas senast 2019-11-29 till antingen:

Vattenfall Eldistribution, Harald Klomp, harald.klomp@vattenfall.com, 0709621063
Ellevio, Albin Kjellberg, albin.kjellberg@ellevio.com, 0722045649

Frågor om denna undersökning kan också besvaras av någon av personerna ovan.
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1. Effektresursen

Effektresurs: 

Namn: 

Adress: 

Ägare: 

Nätbolag: 

2. Kort beskrivning av effektresursen:

Svarsruta: 

3. Effektresursens aktiveringstid, [minuter]. Hur snabbt kan resursen aktiveras.

Svarsruta: 

4. Effektresursens eleffekt, [MW] vilken total möjlig kapacitet finns att tillgå:

Svarsruta: 

5. Är effektresursen ansluten till lågspänning eller högspänning?

Svarsruta: 

6. Hur länge effektresursen kan nyttjas enligt punkt 4 ovan. Om effektresursen kan nyttjas

under längre period än 1 timmar vänligen uppskatta denna period, om lägre effekt kan

garanteras under längre tid ange även detta[h]. Ange kortaste och längsta avrop som är

möjlig.

Svarsruta: 

7. Ange eventuella begränsningar avseende repeterbarhet, hur lång är ställtiden innan

resursen åter kan aktiveras efter en deaktivering, [h]:

Svarsruta: 
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8. Beskriv er affärsmodell, hur involveras kunden, vilken roll tar nätägaren, hur påverkas

elhandlaren samt vilken roll tar ni? Beskriv vilka transaktioner som behöver ske?

Svarsruta: 

9. Från när är effektresursen tillgänglig (t.ex. direkt, år 2019-11-01, ange vilken

leveranstid)

Svarsruta: 

10. Beskriv effektresursen potentiella påverkan på miljön

Svarsruta: 

11. Övrig information, exempelvis om resursen erbjuds via aggregator, om det krävs någon

särskild aktiveringsrutin, särskilda tekniska och kommersiella uppgifter, serviceavtal.

Svarsruta: 

12. Extern kommunikation. All information i denna marknadsundersökning kommer hanteras

konfidentiellt. Beskriv om och hur ni vill delta i offentlig information.

Svarsruta: 

Uppgifter i tabellformat 
Ovanstående uppgifter kan lämnas i tabellformat eller genom att använda denna mall.
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