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Svenska kraftnäts råd - roll och status 

 
> Råden är informations- och samrådsorgan för frågor relaterade 

till Svenska kraftnäts arbetsområden: stamnäts- och 

systemansvarsfrågor samt elberedskaps- och 

dammsäkerhetsfrågor.  

> Rådens uppgift är att ge rekommendationer inom sina 

respektive kompetensområden. Rekommendationerna är 

vägledande, inte bindande.  

 

 

 



Driftrådet 

 
Driftrådet behandlar frågor om: 

> Operativ utveckling och förändringar i det svenska och nordiska 

kraftsystemet  

> Samarbeten mellan kontrollrummen och förutsättningarna för ett 

bra samarbete. Sätta rutiner i vårt samarbete i normaldrift och 

störddrift/krisberedskapsfrågor  

> Uppföljning av störningar, överskridande av 

driftsäkerhetskriterier 

> Tillämpning och uppföljning av överskridanden av avtal så att 

förutsättningarna alltid finns för operatörerna i våra kontrollrum 



Driftrådet (sakfrågor) 

 Driftrådet behandlar frågor om: 

> Driftledning och driftövervakning 

> Driftsäkerhet och störningsreserver 

> Drift- och underhåll - omfattning och utveckling 

> Avbrottsplanering och överföringsbegränsning 

> Systemdriftfrågor i samarbetet med grannländerna 

> Störningar - uppföljning och statistik 

> Kontrollsystemfrågor 

> Spänningsreglering och Frekvensreglering 



Syfte med rådet 

> Delge information till aktörerna 

> Föra en dialog/samråda/förankra kring förändringar, operativa 

händelser och utbyta erfarenheter. 

> Mottaga synpunkter från driftorganisationerna för Produktion och Nät 

 

 

 



Ytterligare ambitioner med rådet 

 

> Möjliggöra tidiga inspel till Svenska kraftnät genom att tillhandahålla 

en mötesform som inbjuder till att tänka högt och spontant 

> Vid behov använda rådet för skriftliga remisser av förslag 

> Vid behov använda rådsrepresentationen för inbjudan till separata 

workshops och referensgrupper i särskilda ämnen exempelvis 

kommande koder. 

 

 

 



Förväntan på representanter i rådet 

> Inneha för rollen lämplig sakkompetens 

> Delta aktivt på mötena 

> Delge rådet synpunkter i sakfrågor 

> Sprida information från rådet, på för rollen lämpligt sätt 

~   ~   ~  ~   ~   ~  ~   ~   ~  ~   ~   ~  ~   ~   ~  ~   ~   ~  ~   ~   ~  

 Representant från branschorganisation förväntas ha ett 

branschövergripande perspektiv 

 Representant från nät resp. produktions företag förväntas ha ett 

företagsövergripande perspektiv  

 



Hur representanter utses 

> Utvalda organisationer föreslår representant till Energiföretagen som 

förordar en god representation av branschen 

> Energiföretagen beslutar 

> Vi försöker uppnå en bredd med avseende på storlek och typ av 

företag nät/produktion 

 

 

 



Hittillsvarande fördelning mellan 

organisationer som föreslår representant: 

> Energiföretagen 2 st 

> Nät: 5 st 

> Produktion:2 st 

 

 



Aktuell fråga om nya representanter från 

före detta EON produktion  

 

 

 


