
Riskberedskap inom elsektorn

Energimyndigheten behörig myndighet

• Enligt EU 2017/1938, (Gas)

• Enligt EU 2019/941, (El) 4jan 2020 

• Utreds: Nätkod Cybersecurity



Riskberedskap inom elsektorn

Syfte med förordningen är att förebygga, 

förbereda sig inför och hantera elkriser i en 

anda av solidaritet och öppenhet och med 

fullt hänsynstagande till kraven på en 

konkurrensutsatt inre elmarknad.



Implementering av förordningen
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1. Energimyndigheten behörig myndighet enligt EU 2019/941, 4jan 2020

2. Redovisning av regionala elkrisscenarier

3. Redovisat relevanta nationella elkrisscenarier

4. Redovisning om bedömning av risker samt vidtagna åtgärder avseende ägande av infrastruktur

5. Framtagande av riskberedskapsplan

o Samråd genomfört med ett 20-tal aktörer och flertalet yttranden har inkommit

6. Samråd behöriga myndigheter 

o Inga synpunkter inkomna

7. Fastställande av den nationella riskberedskapsplanen

o Fastställd 15dec 2021

8. EU-kommissionen granskar till 5maj 2022

o Generella synpunkter finns tillgängliga



Regionala elkrisscenarier

• Metod framtagen av Entso E

• Svk ansvar att rapportera till Entso E

• Rapport sammanställd av Entso E

• Arbete slutfört i efterhand
1. Hackerattack Entso E

2. Sommarens utmaningar i elförsörjningen

3. Covid-19

4. Kontaktpersonen hos Svk slutar
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Entso E sammanställning av regionala elkrisscenarier
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Fastställa nationella elkrisscenarier (Art 7)
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• Energimyndigheten ansvarig 

• Metod framtagen av ACER 

• Skall tas fram i samrådan med TSO samt andra relevanta aktörer

• De skall framställas med grundval av minst

- Ovanliga och extrema naturkatastrofer

- Risker som går utöver N-1

- Följdrisker inkl följderna av fientliga angrepp och bränslebrist

• De skall vara förenliga med de regional elkrisscenarierna

• Uppdateras vart fjärde år



Nationella elkrisscenarier (Art.7)
• Har tagits fram i samråd med Svk

• Beskrivs i en öppen icke konfidentiell redovisning

 Cyberattack

 Torrperiod

 Skogsbrand

 Värmebölja

 Kraftig nederbörd, översvämning och dammbrott

 Storm

 Extrem vinter

 Brist på kärnkraftproduktion

 Pandemi

 Kraftsystemets kontrollsystem och komplexitet

 Simultana fel

 Felaktig tillgänglighetsbedömning från förnyelsebar produktion
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Risker i ägande av kritiskt infrastruktur (Art 7.4 )

Rapporteras till EU-kommissionen senaste 4 Jan 2021

• Risker i ägande av infrastruktur relevant för trygg energiförsörjning

• Åtgärder för att förebygga eller mildra risker

• Beskriva varför de är nödvändiga och proportionella

Vi sammanställer och beskriver kortfattat befintlig lagstiftning:

 Ellagen (1997:851) 

 Elberedskapslagen (1997:288)

 Säkerhetsskyddslag (2018:585) 

 Skyddslagen (2010:305) 

 EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (2019/452)

 Osv 
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Bedömning av tillräcklighet på kort sikt och av 
säsongstillräcklighet (Art 9 )
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• Utarbetas enligt metod enligt Art 8

• Resultat skall offentliggöras av Entso E senast 

1 dec och 1 Juni varje år.

• De regionala samordningscentrumen ska 

genomföra tillräcklighetsbedömningar, 1-7dgr



Upprättande av riskberedskapsplan (Art 10)
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Remissinstanser
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Myndigheter

– Energimarknadsinspektionen

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

– Elsäkerhetsverket

– Strålsäkerhetsmyndigheten

– Svenska kraftnät

Producenter (De tre största)

– Vattenfall AB

– Sydkraft AB

– Fortum Sverige

Eldistributionsbolag (Särskilt anvisade av Svk vid MFK)

– Vattenfall Eldistrubition AB

– Skellefteå Kraft Elnät AB

– Umeå elnät

– Jämtkraft Elnät AB

– Ellevio AB

– Mälarenergi elnät AB

– Tekniska verken Linköping nät AB

– Göteborg Energi Nät AB

– E.On Elnät AB

Andra mottagare 

– Energigas Sverige (Skall finnas med enligt förordningen)

– Energiföretagen Sverige 

– Sveriges Kommuner och Regioner (Icke industriella kunder)

– Konsumenternas energimarknadsbyrå (Icke industriella kunder)

– Svensk Näringsliv (Industriella kunder)



Exempel på inkomna yttranden
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• Betydelsen av att Svk uppfyller andra EU-förordningar (Ei tillsynsmyndighet)

• Systemskyddsplan, återuppbyggnadsplan, provningsplan

• Hantera olika systemdrifttillstånd, dödnätsstart

• Riskberedskapsplanen redovisar för oss idag kända åtgärder

• En GAP-analys och en konsekvensanalys saknas

• Åtgärder som redovisas i planen skall relatera till riskscenarierna



Tidig varning och tillkännagivande av en elkris (Art 14 )
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• Bedömning av säsongstillräcklighet

• Bedömning av aktuell driftsituation

1. Samråd mellan Energimyndigheten och Svk

2. Energimyndigheten ska:
o Utfärda tidig varning/elkris

o Vara krissamordnare och kontaktpunkt till EU-kommissionen, medlemsländerna i 

regionen och direkt anslutna. Lämna information om orsak osv

o Informera nationellt i samspel med Svk och andra myndigheter

o Informera allmänheten



Exempel på Tidig varning 
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• Grekland
o Utlyst 6aug 2021

o 45grader  i 10dgr, varmaste på 30år

o 145st skogsbränder

o Hög efterfrågan av elektricitet för bl.a kylning

• Frankrike
o Utlyst 21dec 2021

o Skador på rör upptäckta hos kärnkraftverk (Civaux, Chooz)

• Ur drift flertalet veckor

o Planera för frånkoppling av stora industrier

• Vid låga temperaturer och lite vindkraftproduktion

o Lovande väderanalyser



Fokusområden innevarande år
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• Art 12 Simulera och öva 

• Art 14 Tidig varning/elkris

– Utreda om det går att konkretisera situationer när det skulle kunna uppstå

– Utbilda vår interna krisorganisation

• Art 15 Avtal och stöd (medlemsstaten/TSO)

– Gap-analys 

• EU-kom synpunkter 5 Maj


