
Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan 2022–2031
Vägen mot en dubblerad elanvändning 

Sammanfattning och huvudsakliga budskap



Detta är Systemutvecklingsplan 2022–2031

> Svenska kraftnäts tolkningar av hur kraftsystemet kan utvecklas fram mot 2045-50

> Utmaningar som kraftsystemets aktörer och Svenska kraftnät behöver lösa för att hantera den 
utvecklingen på längre sikt 

> Mer konkret beskrivning av marknad-, drift- och nätåtgärder som vidtas under den kommande 
5-10 årsperioden samt vilken påverkan dessa får på bl.a. ekonomin 

> Fördjupning av europeiska lagstiftningarna och de krav dessa ställer på Svenska kraftnät men 
även på branschen 

> Fördjupning av kraftsystemutmaningarna ur ett tekniskt perspektiv

> Fördjupning av digitaliseringen, totalförsvaret samt forskning och utveckling (FoU)

> Aktuella 10-årsplanen med nätåtgärder samt aktuell 5-årsplan för utvecklingsprojekt



Ett kraftsystem i snabb förändring

> Samhället står inför en mycket omfattande elektrifiering, med en möjlig dubblering till 2045

> Förändringen förväntas ske snabbare än tidigare antaget

> Kraftigt ökat elbehov ger också kraftigt ökad elproduktion, som samtidigt förändras

> Andelen traditionellt planerbar produktion minskar samtidigt som nya väderberoende kraftslag ökar 
kraftigt

> En fortsatt hög driftsäkerhet kräver nya lösningar

> Ökade krav på flexibilitet och energilager, men också behov av ny planerbar elproduktion



Förutsättningar för kraftsystemets utveckling

> Transmissionsnätet måste förnyas, förändras och förstärkas tillräckligt snabbt för att 
möjliggöra en omfattande elektrifiering och samtidigt uppfylla allt större krav avseende 
miljöpåverkan, robusthet och kostnadseffektivitet

> Kraftsystemets leveranssäkerhet måste hållas på en tillräckligt god nivå under årets alla 
timmar trots en kraftigt ökande andel väderberoende elproduktion och ett större beroende av 
import

> De allt viktigare driftkritiska IT-systemen och europeiska elmarknadslösningarna som följer 
av ökad reglering måste utformas så att säkerheten i kraftsystemet inte äventyras



Kraftsystemets huvudsakliga utmaningar

Balanseringen måste 
klaras med en lägre andel 
planerbar elproduktion

Europeisk lagstiftning 
införande av kraven från den 
europeiska lagstiftningen

Leveranssäkerhet är en ansvar 
för alla aktörer

Effekttillräckligheten
utmanas av stora strukturella 
förändringar i produktionsledet

FörutsättningarUtmaningar

Systemstabiliteten utmanas av 
minskande rotationsenergi och en 
förändrad produktionsmix

Nätkapaciteten måste klara 
kraven från energiomställningen, 
den pågående tillväxten och en 
samtidig förnyelse av nätet
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Forskning och utveckling (FoU)
De utmaningar som kraftsystemet står inför de kommande decennierna kräver 
innovation, nya lösningar och ökad kompetens. Svenska kraftnät möter detta genom vår 
FoU-verksamhet.

> Ökad ambitionsnivå och ett breddat fält inom forskning och utveckling

> Våra fyra fokusområden är:

> Ny teknik & Miljö

> Systemutmaningar

> Digitalisering & Cybersäkerhet

> Strategisk Kompetensförsörjning



Lagstiftning för energiomställning
Kraftsystemet omgärdas av ett legalt ramverk. Utöver svenska lagar, förordningar och 
föreskrifter omfattas Svenska kraftnät även av EU-lagstiftning i form av direktiv och 
förordningar. 

> Nya legala krav påverkar utvecklingen

> Brett och komplext regelverk men en förutsättning för att klara energiomställningen

> Nytt Systemforum för ökat samarbete

> Fokus på anslutning till för transmissionsnätet 



Långsiktigt överföringsbehov och effekttillräcklighet 
Scenarierna visar på ett ökat behov av ett starkt transmissionsnät även i framtiden. En 
dubblerad elanvändning kommer att ställa stora krav både på elförbrukning och 
elproduktion för att bibehålla hög leveranssäkerhet.

> Ökat behov av el, upp mot 290 TWh 2045 i 
våra scenarier

> Ett mindre förutsägbart kraftsystem med 
effektflöden i nya mönster

> Ökat behov av överföringskapacitet inom 
Sverige och mot våra grannländer

> Sektorsintegration mellan el och vätgas bidrar 
till utjämning och stödtjänster

> Stora krav på flexibilitet men även på behov 
av planerbar elproduktion



Totalförsvarsperspektivet
Ökad digitalisering och automatisering är nödvändiga för kraftsystemet men geopolitiska 
spänningar och internationalisering medför en ökad sårbarhet och därmed ett ökat behov 
av säkerhet i hela energisektorn. Den förändrade hotbilden gör att behovet av att 
tydligare inkludera totalförsvarets krav i Svenska kraftnäts arbete ökar.

> Totalförsvarsförmågan ska återuppbyggas, 
ett gemensamt ansvar för elsektorns alla 
aktörer

> Krav på beredskap för krig styr vår planering

> Behov av prioriteringar när olika drivkrafter 
kolliderar



Samspelet mellan samhälle och infrastruktur
Samhällsutvecklingen kräver ökade elleveranser, något som kräver mer elinfrastruktur. 
Det är Svenska kraftnäts uppdrag att utveckla transmissionsnätet på ett sätt som 
balanserar samhällsnyttan mot påverkan på omgivningen. 

> Att genomföra rätt åtgärd är centralt

> Prognossamverkan mellan samhällets 
aktörer

> Samhällsekonomisk analys ett viktigt 
underlag

> Luftledningar ger generellt störst 
samhällsekonomisk nytta

> Transmissionsnätets rättsliga status bör stärkas 
genom att det utpekas som riksintresse



Systemansvaret och systemutmaningar 
Energiomställningen kräver ett stabilt och säkert kraftsystem och det är Svenska kraftnäts 
ansvar att driva det. De stora förändringarna leder till att vi genomför många nya 
åtgärder.

> Öka förståelsen för behovet av planerbar
elproduktion

> Strategiskt arbete för systemstabilitet

> Bättre stöd för uppföljning och prognoser

> Ökade krav för att säkerställa driftsäkerhet

> Nya stödtjänster

> Ökat samarbete inom branschen

> Ny balanseringsmodell



Elmarknadsutveckling
Elmarknaden måste anpassas efter kraftsystemets förändring och bidra till lösningarna 

> Flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod ger bättre utnyttjande av transmissionsnätet

> Elområdesöversyn för en fortsatt effektiv hantering av överföringsbegränsningar

> Transmissionsnätsavgiftens struktur utformas så att den är kostnadsriktig och ger korrekta 
styrsignaler

> Bättre möjlighet för aktörerna att handla sig i balans genom införandet av 15-minuters 
handelsprodukter på dagen före- och intradag-marknaderna

> Utvidgade och fördjupade samarbeten för marknadskopplingarna för dagen före- och 
intradag-handeln i Europa

> Havsbaserad vindkraftsproduktion integreras i marknaden utifrån egna budområden för att 
säkerställa god konkurrens och korrekt prisbildning



Digital utveckling
Dagens kraftsystem är helt beroende av informationsteknologi för att upprätthålla balans 
och driftsäkerhet. Svenska kraftnät arbetar med att driva den digitala 
kraftsystemutvecklingen och omställningen till nationella, nordiska och europeiska 
branschlösningar. 

> Digitala anläggningar

> Effektivt beslutsstöd och automatisering

> Internationella plattformar

> Datadriven verksamhet

> Framtidsanpassad IT-leverans

> Hög säkerhet och kontinuitet



Nätutveckling
Transmissionsnätet måste utvecklas för att möta nya behov men också hållas i gott skick. 
En stor del av våra åtgärder löser båda delarna samtidigt. 

> De kommande 10 åren beräknar Svenska 
kraftnät investera 95 miljarder kronor

> Många vill ansluta till transmissionsnätet, 

> Ansökningar om 170 GW produktion och 22 
GW förbrukning

> Nya förbindelser byggs med Tyskland och 
Finland

> Stora interna snittförstärkningar genom 

> NordSyd

> Strukturförstärkningar för ett fossilfritt övre 
Norrland

> Transmissionsnät till havs



Ekonomiska utveckling
Den omfattande nätutvecklingen påverkar Svenska kraftnäts ekonomi på längre sikt, 
både direkt men också genom att den påverkar framtida kapacitetsavgifter och behovet 
av stödtjänster.

> Fortsatt höga kapacitetsavgifter

> Effektavgiften i tariffen förväntas bli 
oförändrad till 2025

> Avgifterna från balansansvariga parter 
bedöms öka framöver  

> Investeringar om totalt 95 miljarder kronor 

> Kostnader för stödtjänster bedöms öka 
ytterligare

> Dubblerade personalkostnader på 10 års sikt



Läs mer på svk.se/systemutvecklingsplan
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