
Driftrådet

Utmaningar inom Svenska Kraftnät och Division System



Digitala verktyg

Data och 

modeller

Driftsystem  

Driftapplikation

Möjliggör operativ och 
strategisk verksamhet genom 
att tillhandahålla verktyg, 
data, modeller och 
operatörsutbildning.

Marknad

Förvaltar och utvecklar 
elmarknadslösningar samt 
tariffer och avgifter- >främja 
konkurrens och säkra tillgång till 
systemtjänster.

Balansmarknad

Transmission 

och elmarknad 

Avräkning 

Elmarknadshubb

Drift

Styr, övervakar och utvecklar 
övervakning  av kraftsystemet för 
att upprätthålla person- och 
driftssäkerhet.

Nätdrift nord 

Nätdrift syd 

Driftstyrning

Driftanalys

Kraftbalans

Driftplanering

Divisionschef

Strategisk Utveckling

Utvecklar vår förmåga att 
kontinuerligt anpassa Svk till 
ett kraftsystem och en 
omvärld i förändring.

Systemprojekt 

Strategi/omvärld

Kraftsystem 

Designar och utvecklar ett 
kraftsystem som tillgodoser 
samhällets behov av 
leveranssäkerhet och kapacitet, 
idag och i framtiden.

Elmarknads-

analys 

System-

utveckling

Nätutveckling 

Systemdesign

Genomförande-

analys

En organisation som säkerställer rätt fokus på utveckling och digital innovation utan att 

förlora kontrollen på det dagliga arbetet.

Stab



Svenska kraftnäts roller

Systemansvarig myndighet Nätägare – vi ansvarar för stamnätet

• Vi bidrar till att uppnå energi- och klimatmålen

• Vi ser till att elförsörjningen klarar av svåra påfrestningar

• Vi främjar landets dammsäkerhet

• Vi stödjer och bedriver forskning
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Det nordiska kraftsystemet förändras  – det blir alltmer väderberoende och decentraliserat

IDAG IMORGON



Vilket skapar utmaningar för kraftsystemet och kräver förutsättningar för att kunna klara 

systemet.

6

Systemstabiliteten utmanas av 

minskande svängmassa och 

distribuerad produktion

Balanseringen måste klara en 

lägre andel planerbar produktion

Europeisk och Nordisk 

samverkan – harmonisering och 

ökad sammankoppling

Roller och ansvar måste 

tydliggöras och kompletteras

Effekttillräcklighet – stora 

strukturella förändringar i 

produktionsledet

FörutsättningarUtmaningar

Nätkapacitet under omställningen, 

pågående storstadstillväxt och 

en samtidig förnyelse av nätet



Svenska kraftnäts roller

Systemansvarig myndighet



Rollen som systemansvarig består av 6 olika delar

1. Balansera produktion och förbrukning

- Vid normal drift

- Vid störda förhållanden

2. Upprätthålla spänningen i systemet

- Vid normal drift

- Vid störda förhållanden

3. Styra effekt och energiflöden för

undvika överlast på ledningar och

komponenter

4. Stabilisera systemet avseende maskinpendlingar

5. Starta om systemet –

när man misslyckats med ovanstående.

Systemstabiliteten utmanas av 

minskande svängmassa och 

distribuerad produktion

Balanseringen måste klara en 

lägre andel planerbar 

produktion

Effekttillräcklighet – stora 

strukturella förändringar i 

produktionsledet

Utmaningar

Nätkapacitet under omställ-

ningen, pågående storstads-

tillväxt och en samtidig för-

nyelse av nätet

Tekniska ram

ElmarknadElmarknad

6. Anpassa – reglerområdet - tekniska ramen



Systemet självt kan inte anpassa sig utan en systemansvarig behövs…

…som dimensionerar systemet (tekniska ramen) och dess tänkta funktion 

vid normala-, skärpta-, nöd- och  återuppbyggnadstillstånd – dvs. att vi styr 

och kontrollerar systemets inneboende flexibilitet för säker och 

samhällsekonomisk drift och utveckling. 

Anpassningen kan handla om ”dynamisk” dimensionering av själva 

systemet d.v.s en glidande skala mellan N-0, N-1, N-2

Det handlar om att med hjälp av stödtjänster och avhjälpande åtgärder 

bibehålla eller återställa den tekniska ramen. 

Denna anpassning bygger på ett riskkoncept som stödjer oss i 

bedömningen ang. vad som är tillräckligt säkert.



Svenska kraftnäts roller

Nätägare – vi ansvarar för stamnätet



En ny era av utbyggnad och förstärkning av stamnätet

1940s 1 500 km

1950s 3 700 km

1960s 3 800 km

1970s 2 400 km

1980s 2 200 km

1990s 300 km 

2000s 200 km

2010s 400 km

2020-2040 > 4 800 km 

stamnät          > 100 stationer

Stamnätet i Sverige 2017En karta över stamnätet i 

Sverige 1933



Investeringar per år och behovskategori (Sverige)
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Projekt NordSyd – Svks största investeringsprojekt för att skapa ett robust och flexibelt 

kraftsystem som möter en föränderlig omvärld



Tack!


