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Kraftsystemet 

> Kraftsystem: produktion, transport, förbrukning 

 

> Systemets funktion: kraftförsörjning – varje del av systemet 

måste fungera för att funktionen ska upprätthållas 

> Svk, DSOer och SGUer delar system – fysiskt är det ett ”vi” 

> Marknaden sker inom ramarna för vad det fysiska systemet klarar av 

> Leveranssäkerhet: hur väl systemet utför sin funktion 

transmissionssystemet 
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Systemansvar och driftsäkerhet 

> Systemansvar: Kraftsystemet ska samverka driftsäkert   

> … och vad betyder det? 

 

> Tekniskt kompatibelt: 

> Frekvens 

> Spänning 

> Rotorvinkel 

 

> Ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem! 

> … vad är ”tillräckligt säkert”?  
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Normaldrift 

 System-parametrar 
bra 

Reserver finns, 
klarar N-1 

Skärpt drift 

System-parametrar 
bra  

Reserver 
begränsade, något 

fel klaras inte 

Nöddrift 

Någon system-
parameter utanför 

gräns 

Aktiverat 
systemskyddsplan 

plan 

Verktyg nere 

Nätsammanbrott 

Minst 50% av 
förbrukning 
frånkopplad 

Spännings-löst i 3 
min 

Återuppbyggnad 

Har varit i 
nätsammanbrott 

Aktiverat 
återuppbyggnads- 

plan 

System states - systemdrifttillstånd(A18 i SO-GL) 

- Riskkoncept för ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem 
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Normaldrift 

 System-parametrar 
bra 

Reserver finns, 
klarar N-1 

Skärpt drift 

System-parametrar 
bra  

Reserver 
begränsade, något 

fel klaras inte 

Nöddrift 

Någon system-
parameter utanför 

gräns 

Aktiverat 
systemskyddsplan 

plan 

Verktyg nere 

Nätsammanbrott 

Minst 50% av 
förbrukning 
frånkopplad 

Spännings-löst i 3 
min 

Återuppbyggnad 

Har varit i 
nätsammanbrott 

Aktiverat 
återuppbyggnads- 

plan 

Dessa hanteras i nätkoden Emergency and 

Restoration (ER) 

Systemskyddsplanen – en del av Svenska 

kraftnäts djupförsvar för systemsäkerhet 
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Korta fakta om systemskyddsplan 

> Ska omfatta automatiska och manuella 

åtgärder. 

> Omfattar: Frekvens- och spänningsstabilitet och effekt  

> Syfte: för att förhindra att en händelse sprids eller 

förvärras och om möjligt undvika nätsammanbrott. 

> Berör TSOer, SGUer och DSOer 

> Senast 18 december 2019* ska 

åtgärderna var genomförda/tillgängliga 

> Ska uppdateras åtminstone vart femte 

år 

 
*undantag uppdaterad AFK som ska tillämpas först 2022 
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> Första utgåvan ska vara utformad 18 december 2018 och 

berörda aktörer kommer att få mer information innan. 

> Omfattningen av första utgåvan kommer bland annat beröra: 

> Befintliga åtgärder (exempelvis AFK, MFK, extremspänningsautomatik)  

> Presentera en övergripande strategi om systemskyddsplanens utveckling 

> Ett projekt pågår för att se över AFK (projektet har längre 

tidshorisont) 

 

 

 

Svenska kraftnäts initiala strategi för implementering av 

systemskyddsplanen 
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Övergripande strategi för systemskyddsplanen 

> Ett kraftsystem i förändring kräver stegvisa förbättringar. 

1. I samband med första utgåvan avser Svenska kraftnät att kort beskriva: 

I. Strategi om hur systemskyddsplanen ska utvecklas 

II. Specificera tekniska krav. Svenska kraftnät behöver definiera utifrån kraftsystemets  

förändringar vilka åtgärder kraftsystemet behöver i nöddrift 

III. Hur ska systemskyddsåtgärderna samverka med stödtjänster och åtgärder i normal- 

och skärptdrift  

2. Strategi för anskaffandet av åtgärder - ta hänsyn till kopplingar som finns till 

anslutningskoderna samt att säkerställa att åtgärderna är relevanta och 

effektiva. 
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Exempel hur det hänger ihop – 

Frekvensstabilitet och reserver 
1) Normaldrift – reglermarkanden 

och frekvensreglerprodukter. 

Deltagande är 

marknadsbaserade idag.  

 

2) Skärptdrift – Förmåga utanför 

normaldriftspannet, men innan 

driftgränsen för nöddrift. Samma 

funktion som FCR-produkterna 

men med andra 

inställningsvärden och 

responstid.  

 

3) Nöddrift - LFSM-O och LFSM-U 

för att hantera driftlägen innan 

systemet börjar koppla bort 

producenter eller förbrukare.  

 
Förmågan återfinns i anslutningskoderna 
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Systemskyddsplanen och ”nätkoder” 

Direktiv 2009/72/EG om 
gemensamma regler  

Förordning 714/2009 om 
anslutning till nät    

”Anslutningskoder” 

3 st 

RfG 

Nationell kravbild 

HVDC DCC 

Driftkoder”  

2 st 

SO  ER 

Systemskyddsplanen 

”Marknadskoder” 

3 st 
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Sammanfattning systemskyddsplanen  

> Det är många samtida förändringar i kraftsystemet varav det är 

viktigt att skapa sig en helhetsbild. 

> Systemskyddsplanen är en del av kraftsystemets robusthet 

> Åtgärderna måste hänga samma med övriga systemdrifttillstånd så flera nivåer av 

försvar uppnås 

> Systemskyddsplanen är ett kontinuerligt förändringsarbete. 
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Frågor? 

> Carolina Tengqvist, Projektledare ER 

Carolina.Tengqvist@svk.se   

> Maja Lundbäck, Systemdrifttillstånd Maja.Lundback@svk.se 

> Katarina Yuen, KODinator SO och ER, Katarina.Yuen@svk.se   
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