
Driftrådet 180911 

Agenda: 

Övergripande om vägen framåt för Starta Sverige 
projektet samt Produktions- och Driftsättning av 
Återuppbyggnadsplanen hos nät- och 
produktionsföretagen   

 
 
 



Vår uppgift är att införa en Återuppbyggnadsplan  

> Införandet av Återuppbyggnadsplanen är beroende av:  

 

-Svenska kraftnäts Starta Sverige projekt och Emergency & 

Restoration projektet (hädanefter ER projektet) 

 

och styrande är främst 

 

-EU förordningen Emergency & Restoration (E&R),  

> För införandet av Återuppbyggnadsplanen samordnar dessa två 

projekt vissa aktiviteter och tidplan 



Relationen Starta Sverige & ER projektet 

Starta Sverige 

Starta Sveriges 
projektkrav införs hos 

företag med 
stamnätsabonnemang 

Bildar 
återuppbyggnadsplan 

ER-Projektet 

Krav från förordningen 

Emergency & 
restoration 

omfattar i stort sett 
hela branschen 

Bildar 
återuppbyggnadsplan 

Driftinstruktion D026 Driftåteruppbyggnad efter större nätsammanbrott 

ska vara Återuppbyggnadsplanen  



Starta Sveriges genomförandeprocess 

för företag med stamnätsabonnemang 

Förberedelser 

-Utb&övn paket klar 
för produktion och 
underliggande nät 

- Framtaget stöd för 
införandet av 
konceptet: 
(Instruktioner, 
trafikljus, 
Inventeringsmallar 
mm) 

 

Beslut 

-Styrgruppen fattar 
beslut om införande 

Info till Företagen 

-Brev till 
beslutsfattare 

-Info i olika forum, 
som t.ex Driftråd 
 

-Artikel i 
branschtidning 

 

-Möten med företag 

Ímplementeringsfas  

-Inventering och 
installation av 
nödvändigt stöd för 
konceptet 

-Utb & övning av 
operatörer 
 
-Driftsättning 

Förvaltning 

-Ansvar 

-Roller 

-Starta Sverige 
forum 

-Ekonomi 

-Framtida övningar 

-Starta Sveriges 
strategi omfattar i 
stort hela branschen 

Här är vi nu Projektet  

ansvarar hit 



Starta Sveriges projektkrav införs hos 

företag med stamnätsabonnemang 

Instruktioner 
 
Anpassa bef. 
Instruktioner mot 
D026 
 
 

SCADA 

Ev 
komplettering 
i bilder/larm 
 
Mätvärden 

Trafikljus 
 
Installation av 
trafikljussystem 
och Rakel 

Utb/Övning 
 
Simulatorstödd 
utbildning och 
övning av 
relevant 
personal 



Förordningen Emergency & Restoration (E&R) 

> Förordningen E&R är EU-lag 

> Förordningen säger bl.a att det ska finnas en 

återuppbyggnadsplan för ”lågnivåstrategi” 

> ”lågnivåstrategi” betyder att man ska ha en 

återuppbyggnadsplan för det egna kontrollområdet 

> Förordningen ställer krav på aktörerna och har några viktiga 

tidpunkter för införandet av återuppbyggnadsplanen  

> Förordningen ställer krav på att aktörerna ansvarar för framtida 

förvaltning av återuppbyggnadsplanen och införda åtgärder 



Ansvarsfördelning enligt förordningen Emergency & 

Restoration 

Svk 

Systemansvariga 
för 

distributionssystem 
(Regionnät) 

Nätbolag 
(Återdistributörer) 

Betydande 
Nätanvändare 
(Produktion) 

Betydande 
Nätanvändare 
(Produktion) 

Svk:s kunder som har 

 stamnätsabonnemang 

Kunder hos Systemansvariga för  

distributionssystem 

  



Flödet för krav för Svk och företag med 

stamnätsabonnemang enligt förordningen 

E&R 

Svk 

•Svk ställer krav mot 
företag med 
stamnätsabonnemang 
senast 18 dec 2018 

Företag med 
stamnätsabonnemang 

• Företagen 
genomför kraven 
och 
återrapporterar 
senast 18 dec 
2019 



Flödet för krav för nät- och produktionsföretagen 

enligt förordningen E&R 

Svk 

•Senast 18 dec 2018 
ställer Svk krav som 
systemansvariga för 
distributionssystem 
och deras kunder ska 
genomföra  

Systemansvariga 
för 

distributionssystem 

•Systemansvariga för 
distributionssystem 
informerar sina 
kunder om de krav 
som de ska åtgärda 

Kunder till 
systemansvariga 

för 
distributionssystem 

• 12 mån senare 
återrapporterar de 
genomförande av 
åtgärder till 
systemansvarig för 
distributionssystem 

Senast 18 dec 2019 återrapporterar åtgärderna  

Systemansvarig för distributionssystem till Svk 



Tidplan & aktiviteter för produktions- och 

driftsättning av ER projektet och Starta Sverige 

ER 

Projektet 

Starta 

Sverige 

Nu 18 dec 

2018 

18 dec 

2019 

Operativ drift av 
Krav på åtgärder 

Branschföretagen 

Genomför åtgärder 

Implementerar Starta Sveriges projektkrav 

sammanställer 

återuppbyggnadsplanen 

Driftsättning Produktionssättning 
Produktionssättning= man installerar och implementerar Starta 

Sveriges & ER projektets krav hos berörda företag 

Driftsättning = man tar återuppbyggnadsplanen i operativ drift 

hos företag med stamnätsabonnemang 

Svk och företagen  

ansvarar för att förvalta 

återuppbyggnadsplanen 



Efter Driftsättning av återuppbyggnadsplanen 

> Överlämnar Starta Sverige projektet återuppbyggnadsplanen till 

Svk och företagen för framtida förvaltning 

> I förordningen Emergency & Restoration finns det krav på 

förvaltning 

> Företagen ska förvalta de åtgärder som har införts enligt kraven 

i förordningarna. 

> Starta Sverige projektet rekommenderar att: 

Svk och företagen tillsammans skapar en gemensam 

förvaltning för detta  



Sammanfattning 

> Svk, nät- och produktionsföretag ska delges åtgärder enligt 

kraven i förordningen Emergency & Restoration som ställs 

senast 18 dec 2018 

> Åtgärderna ska implementeras senast 18 dec 2019, vissa krav 

ska vara införda senast 2022, bl.a 24 tim kravet 

> Efter 18 dec 2019 ska branschen förvalta 

Återuppbyggnadsplanen 



Starta Sveriges projektavslut 

> Projektet Starta Sverige har en sista projektleverans att i någon 

konstellation genomföra en pilot samövning under 2019 

(Någon av er intresserad av att delta i samövningen?) 

> Projektet Starta Sverige avslutas preliminärt Q2 2020 

> Företagen och Svk ansvarar dock för förvaltning från 18 dec 

2019 

> Frågor? 

> Tack för uppmärksamheten 

 


