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1

Generaldirektörens förord

Kraftsystemet präglas och kommer att i ännu högre grad präglas av en snabb
omställning, som följer av såväl politiska beslut som utveckling av ny teknik, nya
användarmönster och helt nya användningsområden för el. Detta ställer både
ökade men även delvis andra krav på oss för att säkerställa ett kraftsystem som är
säkert, effektivt och rustat för nya utmaningar. Behovet av förändringar i
kraftsystemet medför ett omfattande investeringsbehov. Under perioden 2021–
2023 planeras årliga investeringar om fem till sex miljarder kronor och nivån
kommer att bestå kommande år. Det stora investeringsbehovet för de kommande
tio åren och de utmaningar och möjligheter som följer av omställningen av
energisystemet redovisas i Systemutvecklingsplan 2020–2029 som publicerades i
december 2019.
Det finns flera faktorer som påverkar tidplaner och kostnaderna för
investeringarna. En av dessa är tillståndsprocessen som pågår under många år och
som är beroende av såväl Svenska kraftnäts arbete som andra myndigheters beslut.
Utan tillstånd kan projekten inte genomföras enligt plan. För att möta
investeringsbehoven behöver de långa ledtiderna i investeringsprocesserna kortas
och processen för att identifiera kapacitetsbehov utvecklas. Samverkan och dialog
med berörda parter är viktig för projektens framdrift. Under året har verket
observerat att flera upphandlingar blivit avsevärt dyrare än vad som tidigare
bedömts. En orsak till detta är ett ökat tryck på marknaden vilket medfört
konkurrens om resurser eller brist på dessa i leverantörsledet. Den komplexitet
som det innebär att bygga en transmissionsnätsanläggning och den nya
säkerhetslagstiftningen gör det också svårt för nya aktörer att komma in på
marknaden. Därtill har kostnaderna för material ökat bland annat på grund av
högre råvarupriser och en försvagad krona.
Under perioden 2021–2023 ser vi också en ökande andel projekt med stort ITinnehåll. Det handlar om investeringar som behövs för att kunna möta kraven som
följer av ett förändrat kraftsystem med nya krav på stödtjänster och anpassade
marknadslösningar, men också för att implementera det europeiska regelverk som
växt fram under senare år och som konkretiseras i nätkoderna. Projekt med ITinnehåll har alltid varit en del av verksamheten men omfattar nu betydande
utgifter och tar mycket resurser i anspråk.
Arbetsmiljön och särskilt säkerhetsfrågorna på arbetsplatserna har varit ett stort
fokus under året och detta arbete fortsätter under de kommande åren.
Säkerhetsskyddsarbetet har drivits med hög aktivitet vilket medfört att medvetenheten
och säkerhetskulturen har stärkts i organisationen, i branschen och hos våra
leverantörer. Det lägger en bra grund också för framtida utveckling och arbete inom
området.
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Svenska kraftnät har under året analyserat åtgärdsbehov för att stärka det civila
försvaret inom elförsörjningen och genomfört totalförsvarsutbildningar i
samverkan med Post- och Telestyrelsen samt Försvarshögskolan för el- och
telesektorn. Syftet är att höja kompetensen för särskilt viktiga funktioner avseende
det militära- och det civila försvaret samt de åtgärder som behöver vidtas för att
stärka totalförsvarets förmåga. Med den återupptagna totalförsvarsplaneringen har
behovet av elberedskapsåtgärder ökat och det visar sig nu i ett ökat utnyttjande av
anslaget.

Lotta Medelius-Bredhe
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2

Uppdrag och verksamhet

2.1

Uppdraget

Svenska kraftnäts uppdrag bestäms genom förordning (2007:1119) med instruktion
för Affärsverket svenska kraftnät och årliga regleringsbrev.
Huvuduppdraget är att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett
kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Vidare är
Svenska kraftnät systemansvarig myndighet och elberedskapsmyndighet.

2.2

Verksamhetsgrenarna

Svenska kraftnäts verksamhet är indelad i fyra verksamhetsgrenar:
Transmissionsnät, Systemansvar, Telekom och Elberedskap. Indelningen utgår
från de lagar, förordningar och regleringsbrev som styr verksamheten.

2.2.1 Transmissionsnät
Nätverksamheten omfattar utbyggnad, drift och underhåll av transmissionsnätet i
Sverige. Svenska kraftnäts nätkunder är stora elproduktionsanläggningar och
regionnät och Affärsverket tecknar avtal med dem för att de ska kunna ansluta sig
till transmissionsnätet. Transmissionsnätstariffen är en punkttariff, vilket innebär
att en abonnent får tillgång till hela elmarknaden oavsett var i landet inmatningen
eller uttaget sker. Enligt ellagen (2008:265) ska nätverksamheten ekonomiskt
redovisas skilt från annan verksamhet.
Transmissionsnätstariffen består av två delar:
>

Effektavgiften ska täcka drift, underhåll, avskrivningar och
kapitalkostnader för nätet och är den del av nättariffen som ska bära det
ekonomiska avkastningskravet. Avgiften baseras på kundens årsvis
abonnerade effekter för inmatning respektive uttag i varje anslutningspunkt.

>

Energiavgiften ska täcka kostnader för överföringsförlusterna på
transmissionsnätet. Avgiften är utformad för att täcka kostnaderna för de
förluster i transmissionsnätet som orsakas av inmatning respektive uttag i
de enskilda anslutningspunkterna. Varje inmatnings- och uttagspunkt har
en egen avgift baserad på geografisk placering i nätet.

2.2.2 Systemansvar
Svenska kraftnät har systemansvaret för el, vilket innebär ansvar för att den
svenska elförsörjningen fungerar driftsäkert och att inmatning och uttag av el alltid
är i balans, dvs. att frekvensen är 50 Hz. I praktiken omfattar systemansvaret att
styra och övervaka de faktorer som påverkar kraftsystemets stabilitet och
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balansering. För att uppnå detta har Svenska kraftnät tecknat avtal om
balansansvar för el med ca 30 balansansvariga företag.
De balansansvariga företagen har ansvar för att planera sin förbrukning,
produktion och handel i balans och därigenom bidra till att säkerställa balansen i
elsystemet. Svenska kraftnät ansvarar sedan för att balansera inmatning och uttag
av el under drifttimmen. För att upprätthålla ett driftsäkert nät och elsystemets
frekvens när de balansansvariga avviker från sina planer vidtar Svenska kraftnät
nödvändiga regleråtgärder. Detta innebär att verket ger balansansvariga i uppdrag
att öka eller minska sin produktion eller förbrukning via manuella avrop på den s.k.
reglerkraftmarknaden. Utöver dessa manuella avrop upphandlar Svenska kraftnät
också reserver som primärreglering, automatisk sekundärreglering och
störningsreserv samt ingår avtal om avhjälpande åtgärder.
De balansansvariga företagen har även det ekonomiska ansvaret för att elsystemet
tillförs lika mycket el som tas ut. Som en följd av detta säljer och köper Svenska
kraftnät balanskraft baserat på de balansansvarigas obalanser. Det är kostnaderna
för att vidta de manuella regleråtgärderna på reglerkraftmarknaden som ligger till
grund för prissättningen av balanskraften. Kostnader och intäkter för köpt och såld
reglerkraft respektive balanskraft fördelas i efterhand mellan de balansansvariga
och Svenska kraftnät via den nordiska balansavräkningen. Med undantag för
produktionsbalanskraft 1 och balanskraft mellan elområden 2 och i mindre mån de
affärer som syftar till att omfördela produktion under timmen, medför dessa
affärer ingen resultatpåverkan för Svenska kraftnät.
Verksamhetsgrenen innefattar även Ediel-kommunikation 3 och den effektreserv
som Svenska kraftnät upphandlar för att säkra elförsörjningen vid extrema
situationer.

2.2.3 Telekom
För att styra och övervaka transmissionsnätet för el har Svenska kraftnät ett
landsomfattande kommunikationsnät för tele och data. Detta nät är en förutsättning

för att verket ska kunna hålla en hög driftsäkerhet i transmissionsnätet, något som
är särskilt viktigt vid uppbyggnaden efter en driftstörning. För att säkra driften vid
elavbrott finns även ett reservsystem med avbrottsfri elförsörjning.
Kommunikationsnätet används i huvudsak av verksamhetsgrenen
Transmissionsnät, vilket ger intäkter för verksamhetsgrenen Telekom.

För att ge incitament till den balansansvarige att hålla sin balans betalar den balansansvarige en regleravgift för den
balanskraft som ökar obalansen i systemet. För den produktionsbalanskraft som bidrar till att förbättra balansen i systemet
utgår ingen sådan regleravgift och Svenska kraftnät gör därmed en vinst på denna typ av produktionsbalanskraft.
2 Balanskraft mellan elområden prissätts till medelpriset av reglerkraftpriserna i respektive elområde. I de fall som det
planerade flödet är högre än det verkliga flödet, samtidigt som reglerkraftpriset skiljer sig åt mellan två elområden, medför detta
en förlust för de berörda systemansvariga.
3 Elbranschens system för elektroniskt informationsutbyte.
1
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Kommunikationsnätet består av optisk fiber som till största delen är installerad i
kraftledningarnas topplinor. När transmissionsnätet förnyas och byggs ut
installeras alltid en optisk fiberkabel tillsammans med kraftledningen.
Svenska kraftnät ska i enlighet med sitt uppdrag i gällande regleringsbrev driva
kommunikationsnätet på ett kostnadseffektivt och konkurrensneutralt sätt.
Eventuell överkapacitet hyrs ut till kraftbolag, teleoperatörer och
tjänsteleverantörer.

2.2.4 Elberedskap
Svenska kraftnät är enligt förordning (1997:294) om elberedskap
elberedskapsmyndighet och har enligt elberedskapslagen (1997:288) instruktion
och regleringsbrev uppgifter avseende elberedskap och dammsäkerhet. Till dessa
hör att besluta om beredskapsåtgärder och ersätta kostnader för åtgärder enligt
elberedskapslagen och som tillsynsvägledande myndighet att främja
dammsäkerheten i landet.
Svenska kraftnät ansvarar för beredskapsplaneringen inom elsektorn under kriseller krigsförhållanden. Med det förändrade säkerhetspolitiska läget och den
återupptagna totalförsvarsplaneringen finns ett ökat behov av att vägleda sektorn
med planering för åtgärder före och under höjd beredskap. Detta har föranlett att
inriktningen för Sveriges elberedskap och Svenska kraftnät som
elberedskapsmyndighet numera är att planera för höjd beredskap och krig som
dimensionerande händelse. Inriktningen att upprätthålla elförsörjningen och
tillgodose totalförsvarets behov av elkraft under kris eller krig beskriver målbilden
för Sveriges elaktörers elberedskap och föranleder de prioriteringar som sker
avseende inom vilka områden elberedskapsåtgärder ska genomföras. Denna
inriktning vägleder också sektorn avseende vilka områden som är i fokus för
företagens egna åtgärder och planering utöver kontrollansvaret enligt ellagen.
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3

Vision, mål och strategi

Verket har sedan några år fastställt vision, mål och strategi där den strategiska
målbilden för 2023 konkretiseras. I strategin tydliggörs vilka steg som ska tas på
vägen varje år för att möta målbilden 2023.

3.1

Visionen

Svenska kraftnäts vision och mål utgår från regeringens uppdrag och övergripande
energipolitiska mål. Visionen är ”Ledande för en hållbar och säker elförsörjning”.
Visionen uttrycker Svenska kraftnäts vilja att ha en ledande roll inom elområdet
och därmed skapa förutsättningar för att förverkliga riksdagens energi- och
klimatpolitiska ambitioner. Transmissionsnätet ska vara driftsäkert och
personsäkert och verket ska vara ledande både i rollen som systemansvarig
myndighet och som nätägare och förvaltare av transmissionsnätet, samt arbeta för
långsiktigt hållbara lösningar för Sveriges elförsörjning såväl ur miljöperspektiv
som andra perspektiv, t.ex. ekonomiskt och socialt.

3.2

Målhuset

Svenska kraftnäts vision och mål är visualiserade i ett målhus (se Figur 1 nedan)
utifrån fyra perspektiv:


Samhällsnytta – de energipolitiska mål som vi ska bidra
till.



Leveranser – det vi ansvarar för, och ska prestera, för att
bidra till samhällsnyttan.

>

Interna arbetssätt - vad som krävs av våra arbetssätt för
att lyckas med vårt ansvar och våra prestationer.

>

Kultur – vilken kultur och vilka förmågor vi behöver för att
kunna lyckas nå våra mål.

Kopplat till målen finns en strategi som beskriver vad Svenska kraftnät ska ha
uppnått 2023 inom respektive mål, och vilka steg som ska tas varje år för
Samhällsnytta och Leveranser.
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Figur 1: Svenska kraftnäts målhus.

3.3

Samhällsnytta

Inom detta perspektiv i målhuset har de energipolitiska målen tolkats och
konkretiserats i tre mål. Dessa tre mål kan ses som den effekt som Svenska kraftnät
ska bidra till.

3.3.1

Europeisk elmarknad med svensk nytta

En gemensam marknad innebär en konkurrensneutral marknad där priserna styrs
av utbud och efterfrågan men även en bättre förmåga att klara störningar i
elförsörjningen. Analyser görs i första hand med utgångspunkt i svensk nytta men
där det är relevant beaktas även nordisk och europeisk nytta.

3.3.2 Trygg elförsörjning
En trygg elförsörjning innebär för allmänhet, näringsliv och andra sektorer en
elförsörjning utan elavbrott eller andra störningar och hot som kan påverka
samhällsviktiga funktioner, människors vardag, miljön eller vår ekonomiska
utveckling.

3.3.3 Hållbarhet
Hållbarhet innebär ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, med
effektiv energianvändning och energiförsörjning som är kostnadseffektiv och med
låg inverkan på hälsa, miljö och klimat.
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3.4

Leveranser

Målen nedan tydliggör och anger riktningen för Svenska kraftnäts huvudsakliga
leveranser.

3.4.1 Transmissionsnät med hög tillgänglighet och
rätt kapacitet
Hög tillgänglighet och rätt kapacitet är målet för transmissionsnätsverksamheten.
Hög tillgänglighet innebär ett transmissionsnät med få fel, som om de inträffar,
kan avhjälpas snabbt med ingen eller mycket liten påverkan på elanvändarna. Hög
tillgänglighet innebär även att ny och ökad produktion ska kunna anslutas smidigt
med bibehållen kvalitet i anläggningarna.
Rätt kapacitet innebär att transmissionsnätet har tillräcklig kapacitet för att kunna
överföra önskade elenergivolymer. Detta ställer bland annat krav på
genomarbetade analyser och beslutsunderlag så att de sträckningar och teknikval
som väljs för nya ledningar är motiverade utifrån elsystemets, elmarknadens och
samhällets behov.
Strategisk målbild 2023
>

Vi säkerställer transmissionsnätets tillgänglighet och reinvesterar i rätt
takt.

>

Vi bygger anläggningar baserat på ändamålsenliga och tydliga krav och
ett livscykelperspektiv. Utformningen är anpassad till den moderna
teknik som finns tillgänglig.

>

Vi bidrar proaktivt till samhällsutvecklingen och möjliggör det ökande
behovet av kapacitet.

>

Vi omvärldsbevakar och implementerar nya och innovativa lösningar.

3.4.2 Elsystem med hög leveranssäkerhet
Elsystem med hög leveranssäkerhet är ett av målen inom ramen för vårt
systemansvar. Hög leveranssäkerhet innebär att momentant hålla balansen mellan
produktion och förbrukning, samt att Svenska kraftnät och andra systemoperatörer
har verktyg för att hantera oförutsedda störningar, avbrott och situationer med
effektbrist.
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Strategisk målbild 2023
>

Vi identifierar proaktivt systemets behov och har förmågan att snabbt
anpassa verktyg och lösningar för driften av kraftsystemet utifrån
förändrade förutsättningar.

>

Kontrollrummet har förutsättningar för att hantera ett volatilt och
komplext kraftsystem; realtidsprocesser i kontrollrummet är till stor del
automatiserade.

3.4.3 Väl fungerande marknadslösningar
Väl fungerande marknadslösningar är också ett mål och innebär marknadsåtgärder
som stöttar elsystemet och bidrar till en väl fungerande gemensam europeisk
elmarknad samt gör att leveranssäkerheten hålls trots en mindre andel planerbar
elproduktion och fler sammankopplingar med grannländer.
Strategisk målbild 2023
>

Vi har rätt marknads- och systemlösningar på plats för balansering och
systemstabilitet.

>

Vi är proaktiva i det europeiska samarbetet, och vi har en tydlig bild av
vad vi vill påverka.

>

Vi är ledande transmissionsnätsoperatör inom Norden och baltländerna.

3.4.4 God elberedskap
God elberedskap innebär att Svenska kraftnät som Sveriges elberedskapsmyndighet arbetar för att Sveriges elförsörjning ska fungera även i händelse av krig
eller vid höjd beredskap och att verket ska ha beredskap för extrema händelser som
kan innebära svåra påfrestningar på samhället.
Strategisk målbild 2023
>

Elförsörjningen har en mycket god förmåga att förebygga, motstå och
hantera konsekvenser av allvarliga kriser och höjd beredskap.
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4

Marknader för el och balansering

4.1

Elmarknad

4.1.1

Dagen före- och intradag-marknaderna

Dagen före- och intradag-marknaderna står för merparten av den fysiska elhandeln
i Europa. På nationell nivå har tillräckligheten på elmarknaden fortsatt högt fokus,
både avseende produktionskapacitet och nätkapacitet. Elmarknadens strukturella
omvandling mot mer oplanerbar produktion innebär utmaningar för
tillräckligheten i produktionskapacitet. Dessutom ökar betydelsen av intradagmarknaden för att tillhandahålla möjlighet för marknadsaktörer att handla sig i
balans.
Svenska kraftnät arbetar med ett flertal omfattande projekt för att införa och följa
europeisk lagstiftning inom området (CACM-förordningen samt Ren
energipaketet 4).

4.1.2 Gränsöverskridande intradag-handel.
Den första versionen av den gemensamma europeiska plattformen för
gränsöverskridande handel på intradag-marknaden öppnades för handel den 12
juni 2018. Drifttagningen och den efterföljande handeln har överlag varit
framgångsrik och som exempel kan nämnas hantering av mer än 20 miljoner köpoch säljbud sedan starten. Ett andra utvidgningssteg togs 19 november 2019, vilket
medförde att Sverige är sammankopplat med Polen för intradag-handel genom
SwePol Link.

4.1.3 Flödesbaserad kapacitetsberäkning
Införandet av den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden (flow-based) på
dagen före-marknaden 5 syftar till att skapa marknadsflöden som bättre
representerar de fysiska flödena i nätet. Den flödesbaserade kapacitetsallokeringen
planeras att köras i parallelldrift med dagens metod från och med september 2020
och skarp driftsättning är planerad till 2021.

4.1.4 70 procents kapacitet
Enligt bestämmelserna i Ren energipaketet ska minst 70 procent av kapaciteten på
elområdesgränserna ges till marknaden. Svenska kraftnät har i allmänhet inga
problem att leva upp till det kravet. Det finns dock ett undantag, norrgående
effektflöden genom det s.k. Västkustsnittet 6 tvingas vi ibland att begränsa genom

4 CACM är en förkortning för en europeisk förordning om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Ren är ett
europeiskt lagstiftningspaket.
5 Dagen före-marknaden är dagen före leveransdygnet där de största volymerna el handlas.
6 Västkustsnittet är ett internt snitt i det svenska stamnätet som spelar en central roll för nätdriften för både stam- och
regionnätet på västkusten.
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att reducera överföringen till och från grannländerna för att inte äventyra
driftsäkerheten. Vi undersöker och planerar nu flera olika lösningar för att hantera
problematiken och har sedan juni 2019 utökat kapacitetstilldelningen genom att
minska de marginaler som används med hänsyn till Västkustsnittet i beräkningen
av kapaciteten. Detta medför en ökad ekonomisk risk för Svenska kraftnät men
påverkar inte den nuvarande driftmässiga risknivån negativt.

4.1.5

Elområdesöversyn

Sedan Sverige delades in i fyra elområden 2011 har det skett stora förändringar i
kraftsystemet. Den s.k. CACM-förordningen och bestämmelserna i det europeiska
Ren energipaketet medför krav på regelbunden översyn av elområdesindelningen.
Svenska kraftnät kommer som en del i en sådan översyn att analysera flera
alternativa elområdesindelningar. Innan beslut fattas måste flera aspekter vägas in,
såsom påverkan på nätsäkerhet, marknadseffektivitet, stabilitet och tillförlitlighet.

4.1.6 Anpassning av effektreserven.
Effektreserven prissätts numera till takpriset på dagen före-marknaden, 3 000
Euro/MWh, istället för som tidigare 0,1 Euro/MWh över det högsta kommersiella
budet. Eftersom effektreserven enligt definitionen i Ren-energipaketet är att
klassificera som en strategisk reserv får den nya lagstiftningen påverkan på
nuvarande hantering av effektreserven. Utveckling av marknadsdesignen kan bli
aktuell de kommande åren för stegvis anpassning till ny lagstiftning. Vi har under
2019 förlängt befintligt avtal för effektreservens elproduktionsdel fram till 2025,
för att säkerställa en övergångsfas som möjliggör anpassningar till kraven i
förordningen.

4.2

Balansmarknader

Andelen oplanerbar elproduktion fortsätter att öka i det nordiska kraftsystemet.
Samtidigt ställer europeisk lagstiftning krav på gemensamma europeiska strukturer
och marknader för balanseringen. För att möjliggöra en fortsatt energiomställning
med ökad andel förnyelsebar elproduktion och samtidigt säkerställa en säker och
effektiv balansering utvecklar Svenska kraftnät modellen för balansering och
balansmarknaderna.

4.2.1 Implementering av den nya nordiska balanseringsmodellen
Arbetet med att realisera det nya nordiska balanseringskonceptet pågår och har
konkretiserats i form av ett program för införandet av den nya nordiska
balanseringsmodellen (NBM). Programmet inkluderar ett stort antal projekt, som
bland annat ska införa gemensamma principer för dimensionering av
frekvensåterställningsreserver (FRR), gemensamma marknader för
kapacitetsupphandling, införande av 15-minuters avräkningsperiod 7 och införande

7

Avräkningsperiod avser den tidsperiod som gäller för avräkning, idag 60 min och i framtiden 15 min.
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av balansering av respektive elområde utifrån dess obalans, mACE 8. Införandet av
mACE kommer möjliggöra marknadskoppling av nordiska balansmarknader och
balansmarknaderna i övriga Europa. Utvecklingen är en del i att säkerställa en
fortsatt hög leveranssäkerhet samt att skapa möjligheter för svenska leverantörer
att sälja sina produkter på en större marknad samt att säkerställa att balanseringen
utförs på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

4.2.2 Införande av rollerna leverantör av balanstjänster och
balansansvariga parter
Svenska kraftnät arbetar med att ta fram villkor för rollerna leverantör av
balanstjänster (BSP) samt balansansvariga parter (BRP), vilka kommer att ersätta
dagens roll som balansansvarig. Det innebär bland annat att den aktör som
levererar bud på balansmarknaderna har rollen BSP medan den aktör som har det
ekonomiska ansvaret för obalanserna har rollen BRP. Vi bedömer att de nya
rollerna börjar gälla första halvåret 2021. Detta är ett sätt att öppna upp för fler
leverantörer av stödtjänster, vilket förhoppningsvis kommer leda till en ökad
konkurrens på balansmarknaderna och ett effektivt utnyttjande av samtliga
resurser i kraftsystemet, inklusive förbrukning och energilager.

4.2.3 Utveckling av marknaden för frekvenshållningsreserv och ny
snabb reserv
Parallellt med utvecklingen av frekvensåterställningsmarknaderna, vilken i hög
utsträckning organiseras under NBM, pågår även utveckling av
frekvenshållningsreserverna, (FCR). Mycket fokus läggs på att öka antalet
leverantörer av frekvenshållningsreserver och sedan maj 2019 är det möjligt för
förbrukningsflexibilitet att leverera frekvenshållningsreserverna. För att hantera
utmaningarna med lägre rotationsenergi i systemet planeras till 2020 även
upphandling av en ny stödtjänst, en snabb frekvensreserv (FFR). En snabb
frekvensreserv är viktig för att säkerställa driftsäkerheten i ett kraftsystem med
lägre rotationsenergi och blir därigenom en möjliggörare för en ökad integration av
vindkraft.

8

Modernized Area Control Error. ACE-reglering innebär att man balanserar ett område utifrån obalansen i området.
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5

Investeringar

Energi- och klimatpolitiken tillsammans med förbrukningsökningar och ett
åldrande transmissionsnät utgör de största övergripande drivkrafterna för
nätinvesteringarna idag och under överskådlig tid. Transmissionsnätet behöver
byggas ut i takt med samhällsutvecklingen så att politiska ambitioner och
samhällets behov kan fullföljas utan att nätet utgör en starkt begränsande faktor.
Svenska kraftnät genomför nu flera stora projekt som syftar till att möta dessa
förväntningar.
Det ingår också i Svenska kraftnäts uppdrag att bidra till en samhällsekonomiskt
effektiv utveckling av kraftsystemet, varför samhällsekonomiska
lönsamhetsbedömningar är en viktig parameter vid beslut om investering.
Bedömningarna bygger så långt som möjligt på ekonomiska beräkningar. I de fall
som de samhällsekonomiska effekterna inte är kvantifierbara kan kvalitativa
bedömningar göras.
De fyra huvudsakliga drivkrafter som används för kategorisering av nätplaneringen
är anslutning, marknadsintegration, systemförstärkning och reinvestering. Ett
projekt kan ha flera drivkrafter. Därtill finns verksamhetsprojekt som främst avser
IT-investeringar.
Den planerade utvecklingen av verkets investeringar fördelat på de fyra
drivkrafterna för nätinvesteringarna samt verksamhetsprojekt framgår av figur 2.
Investeringarna utgår från nu kända planeringsförutsättningar men kan påverkas
av exempelvis förändrade tidplaner och tillståndsprocessen. Det som anges i
figuren är bruttosiffror, dvs. investeringsbidrag från extern part ingår inte.

Figur 2. Investeringsnivåerna 2019–2023 fördelat på huvudsakliga drivkrafter för investeringarna.
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5.1

Investeringsutfallet 2019 och avvikelse mot
investeringsramen

Investeringsramen för 2019 uppgick till 3 100 mnkr och utfallet blev 2 589 mnkr,
vilket innebar en avvikelse på 511 mnkr eller 16 procent lägre än planerat.
Avvikelserna uppkom inom alla drivkrafterna och nedan redovisas de främsta
anledningarna till avvikelsen.

5.1.1

Förseningar i projekten

Förseningar i projekten förklarade en avvikelse med -1 182 mnkr. En följd av detta
är att utgifterna förskjuts till efterföljande år.
De fyra största avvikelserna fanns i följande projekt:
>

Den nya markkabeln mellan Örby–Snösätra och Snösätra–Högdalen
förklarade en avvikelse med -124 mnkr då det inte fanns någon detaljerad
tidplan när planen lades.

>

Ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter–Stenkullen förklarade en avvikelse
med -112 mnkr, eftersom det tog lång tid att få koncession p.g.a.
överklagande.

>

Ny 400 kV-ledning mellan Långbjörn–Storfinnforsen förklarade en
avvikelse med -93 mnkr, eftersom tillstånd för markåtkomst tog längre tid
än planerat.

>

Projektet systemstöd för nordisk balanseringsmodell förklarade en
avvikelse med -86 mnkr, eftersom betalplaner saknades när planen lades.

Övriga förseningar uppkom i drygt 40 projekt. Det finns flera orsaker till
förseningar, såsom miljödomar, byggplaner och att koncession överklagas eller att
underlagen behöver kompletteras. Det är många instanser ett projekt måste
passera innan det kan slutföras, vilket innebär att de flesta större projekten i viss
mån kan sägas ha osäkra tidplaner. I några fall berodde förseningarna på att
entreprenörerna inte klarade av att genomföra åtgärder inom fastställda tidplaner.
Avvikelsen dämpades till viss del av tidigare års förseningar då projekt som skulle
vara avslutade 2018 hade investeringsutgifter 2019, vilket förklarade en avvikelse
med +211 mnkr. Den största avvikelsen, +125 mnkr, avser förseningar p.g.a.
entreprenörens svårigheter att färdigställa omriktarstationerna i Hurva och
Barkeryd, som är en del av SydVästlänken.

5.1.2

Nytillkomna projekt

Nytillkomna projekt är oftast mindre reinvesteringsprojekt som kan genomföras
med kort planering. Dessa projekt avser främst mindre åtgärder men som har stor
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betydelse för driftsäkerheten. Totalt är det drygt 50 projekt som förklarade en
avvikelse med +74 mnkr. Den enskilt största avvikelsen avsåg stationsåtgärder i
Långbjörn och Storfinnforsen med +10 mnkr.

5.1.3

Nedlagda projekt

Nedlagda projekt förklarade en avvikelse på -86 mnkr och är hänförlig till ca 15
projekt som inte startade under året som planerat. Den största avvikelsen kommer
från projektet Shuntkompensering i snitt 2, med -51 mnkr. Ledningsförnyelsen
mellan Horndal och Finnslätten förklarar en avvikelse på -10 mnkr. Dessa projekt
har planerats om och kommer att genomföras, men i samordning med andra
projekt inom reinvesteringsprogrammet NordSyd.

5.1.4

Ökade utgifter

Ökade utgifter fanns i nio projekt vilket förklarade en avvikelse på +224 mnkr. Den
största avvikelsen fanns i ledningsförnyelsen mellan Storfinnforsen och Midskog,
med +58 mkr vilket berodde på att kontrakterad entreprenör valde att inte fullfölja
kontraktet och att ett omtag behövde göras i projektet. Utbyggnaden av ställverket i
Stenkullen motsvarade en avvikelse på +36 mnkr vilket förklaras av mer
omfattande markarbeten än planerat. Förnyelsen av ledningen mellan Krångede
och Horndal förklarade en avvikelse med +29 mnkr vilket beror på tilläggsarbeten
och oplanerade saneringsåtgärder.

5.1.5

Minskade utgifter

Minskade utgifter fanns i sju projekt och förklarade en avvikelse på -33 mnkr. De
största avvikelserna fanns i Barsebäck stationsförnyelsen med-15 mnkr och
realtidsmätning i transmissionsnätet med -14 mnkr. I båda dessa projekt var
utgifterna för att slutföra projektet lägre än budgeterat.

5.1.6

Snabbare genomförande

Snabbare genomförande i 18 projekt innebar högre investeringar än planerat, vilket
förklarade en avvikelse på +329 mnkr varav tunnelborrningen mellan Anneberg
och Skanstull förklarar +207 mnkr. Därutöver fanns avvikelser i flera olika projekt
som tillsammans uppgick till -48 mnkr.

5.2

Avvikelserna mellan utfall och investeringsram i ett
historiskt perspektiv

Planeringen för respektive projekt utgår från de bäst kända estimateten men det
finns flera utmaningar med att planera och prognostisera projekten som påverkar
dess framdrift och medför avvikelser mot plan. Avvikelserna historiskt beror främst
på förändrade tidplaner för investeringarna vilket påverkar projektens likvidplaner
och därmed avvikelse mot investeringsramen.
I tabellen nedan återges avvikelserna mellan investeringsplanerna och deras utfall
de senaste fem åren.
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Inv esteringsplan Plan år 1 (mnkr)

Utfall år 1 (mnkr) Av v ikelse

201 9 – 2022

3 1 00

2589

-1 6%

201 8 – 2021

3 330

2 384

-28%

201 7 – 2020

2 400

1 81 3

-24%

201 6 – 201 8

3 400

1 469

-57 %

201 5 – 201 7

4 350

2 455

-44%

Tabell 1. Avvikelser mellan investeringsplanerna (årliga) och dess utfall.

5.3

Förändringar sedan föregående plan

I regleringsbrevet för 2020 har beloppsgränsen för investeringar som ska underställas regeringens
prövning höjts från 100 mnkr till 400 mnkr. Många projekt som redovisats i tidigare års
sammanställningar återfinns även i denna plan eftersom verkets investeringar har långa
genomförandetider.

5.3.1

Nya investeringar över 400 mnkr som tillkommit

Följande investeringar har tillkommit sedan föregående plan:
Projektbeskrivning

Drivkraft

>

Tandö, anslutning av vindkraft samt seriekondensatorer

Anslutning

>

Ekhyddan, ny dynamisk kompensering

Systemförstärkning

>

Forsmo–Lasele–Långbjörn ledningsförnyelse

Reinvestering

>

Gustafs stationsförnyelse samt seriekondensator

Reinvestering

>

Stadsforsen–Torpshammar ledningsförnyelse

Reinvestering

5.3.2 Investeringar över 100 mnkr som har utgått
Följande investeringar har utgått sedan föregående plan.
Projektbeskrivning

Orsak

>

Kvarken, ny förbindelse till Finland

Senarelagd

>

Vietas, förnyelse 400 kV-station

Senarelagd

>

Hagfors, ny 400 kV-station anslutning av vindkraft

Utgått

>

Stenkullen, reaktiv produktion

Utgått

>

Stöde, förnyelse 400 kV-station

Avslutas 2020

>

Hugin, nytt system för balanstjänsten

Avslutas 2020

>

Horndal, förnyelse av 220 kV-station

Annat projekt ersätter

>

Stadsforsen, förnyelse av 220 kV-station

Annat projekt ersätter
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5.4

Nya investeringar

Nedan framgår verkets plan för investeringar i nya anläggningar och IT-system
fördelat per drivkraft anslutning, marknadsintegration, systemförstärkning och
verksamhetsprojekt. I bilaga 1 redovisas investeringar med en beräknad utgift över
400 mnkr som planeras starta eller pågå under perioden 2021 - 2023. I planen
ingår några projekt som har en beräknad utgift under 400 mnkr, men dessa har
hög osäkerhet i kalkylen och är därför inkluderade i planen med ett belopp om 400
mnkr.

5.4.1

Anslutning

Svenska kraftnät får löpande in ansökningar om anslutning till transmissionsnätet.
Verket ansluter i huvudsak nät från andra nätägare till transmissionsnätet. Dessa
tecknar inmatnings- och/eller uttagsabonnemang utifrån den produktion och
förbrukning som de i sin tur ansluter. För närvarande finns ansökningar om
anslutning av vindkraft för perioden fram till 2029 på i storleksordningen 46 000
MW. Det beror främst på ansökningar om stora havsbaserade vindkraftsparker och
större industrietableringar. Motsvarande värde för ökat effektuttag ligger för
närvarande på i storleksordningen 8 000 MW. Till detta kommer alla de
ansökningar som finns hos landets regionnätsägare om anslutning av vindkraft och
solkraft till lägre spänningsnivåer. Det kan dock vara värt att notera att det
sannolikt inte kommer att vara lönsamt för vindkraftsföretagen att genomföra alla
dessa anslutningar på marknadsmässiga grunder.
Den omfattande vindkraftsutbyggnaden innebär en betydande utmaning för
Svenska kraftnät när nätets utbyggnadsbehov planeras. Det råder ofta stor
osäkerhet om och när planerade vindkraftinvesteringar kommer till stånd och hur
omfattande de i slutändan blir.
Under åren 2017 till 2019 har havsbaserad vindkraft gått från att vara en nästintill
obetydlig del av Svenska kraftnäts portfölj av ansökningsärenden, till att utgöra
mer än hälften av den ansökta volymen, för närvarande 27 800 MW. Det stora
intresset för detta kraftslag kan härledas till den politiska utfästelsen om slopade
anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft i 2016 års
Energiöverenskommelse.
Moderna havsbaserade vindkraftsanläggningar är ofta mycket stora och därför
krävs en direktanslutning till transmissionsnätet. Den största potentialen för
havsbaserad vindkraft finns i södra Sverige och det är också i detta område som
Svenska kraftnät mottagit de flesta förfrågningar om anslutning av detta
produktionsslag. Svenska kraftnät har under 2019 utrett förutsättningarna för
anslutning av totalt ca 8 000 MW (av de 27 800 MW som vi fått ansökningar om)
havsbaserad vindkraft runt de sydsvenska kusterna under den senare delen av
2020-talet. Slutsatsen från detta arbete är att inga ytterligare interna
transmissionsnätsförstärkningar utöver de som redan är planerade krävs för att
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hantera denna effektinmatning. För att kunna etablera havsbaserad vindkraft längs
den svenska östkusten är dock de föreslagna ledningarna Ekhyddan–Nybro och
Nybro–Hemsjö, vars koncessionsansökningar avslagits av
Energimarknadsinspektionen i september 2019, helt avgörande. För att kunna
tillgodose ännu högre volymer havsbaserad vindkraft i södra Sverige än de
8 000 MW som beaktats i 2019 års utredning, bedömer Svenska kraftnät att
ytterligare interna nätförstärkningar kan komma att behövas.
Anslutning av större enskilda elanvändare har under de senaste åren återigen blivit
aktuellt. Svenska kraftnät har fått flera ansökningar som gäller anslutning av
elintensiva industrier och då särskilt serverhallar. De större förfrågningarna om
anslutning har hittills uppgått till 500 MW och har gällt platser i mellersta och
norra Sverige. Effektuttag av den här storleken gör det svårt att ansluta dessa utan
att genomföra nätförstärkningar. Ofta räcker inte kapaciteten på ledningarna i
närområdet till, vilket gör att det kan ta lång tid att tillgodose det önskade
nätkapacitetsbehovet.
Merparten av förfrågningarna om ökade uttagsabonnemang från
transmissionsnätet i befintliga anslutningar härrör från landets storstadsregioner. I
vissa av dess storstäder är transmissionsnätets kapacitet redan i dag lägre än
behovet av eltillförsel utifrån, det råder lokal effektbrist. Möjligheterna till ökade
uttagsabonnemang är därför på kort sikt begränsade. De förstärkningar som är
kopplade till att öka kapaciteten till dessa regioner behandlas vidare under
drivkraften Systemförstärkningar.
Vidare finns i branschen som helhet stora process- och tidsplanemässiga
utmaningar som beror av att tillståndsprocesserna för att bygga ut
transmissionsnätet normalt är väsentligt längre än motsvarande processer för
tillståndsgivning och uppförande av vindkraftsanläggningarna eller större
elintensiv verksamhet som t.ex. serverhallar.
Svenska kraftnät har enligt lag en skyldighet att ansluta produktion och
förbrukning om inte synnerliga skäl finns att neka. Anslutningar av ny eller ökad
produktion respektive förbrukning innebär alltid mer eller mindre omfattande
anpassningar av transmissionsnätet. Anpassningarna kan bestå av alltifrån mindre
justeringar i en befintlig transmissionsnätsstation till helt nya ledningar och
stationer, vilket tar flera år att genomföra.
Under åren 2021–2023 pågår ca 20 olika projekt som möjliggör anslutning av ny
elproduktion, främst kommer tillskotten från nya vindkraftparker. Flera nyttor
uppnås bl. a. en ökad förnybar energiproduktion men också ett tillskott av ny
elproduktion vilket kommer elmarknaden till godo.
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Under 2021 planeras två stationer tas i drift. Station Torpberget där den totala
beviljade inmatningseffekten av vindkraft är 550 MW, fördelat på fyra
vindkraftsparker och station Norrtjärn där fem vindkraftparker tillsammans
kommer att ha en installerad effekt om ca 750 MW. Under perioden pågår arbete
med ytterligare anslutning av ny vindkraftsproduktion. De större åtgärderna är:
Tandö, ny 400 kV-station

En ny 400 kV-station ska byggas i Tandö för anslutning av vindkraft och den
medför att seriekompensering behöver byggas i stationen och i ytterligare två
stationer. Investeringen beräknas uppgå till 620 mnkr, varav 386 mnkr är inom
treårsperioden.
Gäddtjärn, ny 400 kV-station

En ny 400 kV-station ska byggas i Gäddtjärn för anslutning av ny
vindkraftsproduktion från parkerna i Broboberget och Lannaberget. Dessutom
måste befintlig seriekompensering i Djurmo EK4 förnyas. Investeringen beräknas
uppgå till 400 mnkr, varav 325 mnkr är inom treårsperioden.

5.4.2 Marknadsintegration
Denna kategori av nätinvesteringar syftar till att öka eller bibehålla
handelskapaciteten mellan de svenska elområdena och mellan Sverige och
grannländerna. Syftet är att bidra till en integrerad nordisk och europeisk
elmarknad. Nyttan av dessa projekt består främst i att de gör det möjligt att
utnyttja produktionsresurser mer effektivt och att de bidrar till en ökad
leveranssäkerhet genom att förmågan att överföra el från överskotts- till
underskottsområden ökar samt att de bidrar till att minska antalet timmar med
prisskillnader mellan olika elområden.
Nya utlandsförbindelser är viktiga för att produktionskapaciteten i Sverige ska
kunna utnyttjas fullt ut. Utan dessa blir produktion instängd i Sverige. Nya
förbindelser möjliggör dessutom ersättning av fossilbaserad elproduktion på
kontinenten med koldioxidfri el från Skandinavien. Den ökade överföringen i
transmissionsnätet sätter även fokus på de interna svenska flaskhalsarna, de s.k.
snitten, som i vissa driftsituationer kan vara begränsande för överföringen. Svenska
kraftnäts analyser visar ett behov av ökad överföringskapacitet från norr till söder.
Därtill behövs nätförstärkningar lokalt i de områden där nya
produktionsanläggningar och utlandsförbindelser ska anslutas.
Framtida behov av ökad marknadsintegration identifieras som regel genom
analyser i olika elmarknadsmodeller. I analyserna används olika scenarier och
känslighetsanalyser för att identifiera de mest robusta och lönsamma
förstärkningsprojekten. Analyserna utförs dels inom ramen för det europeiska och
det nordiska planeringssamarbetet, dels i Svenska kraftnäts egna arbete.
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Samarbete med grannländernas transmissionsnätsoperatörer är avgörande för att
kunna beräkna nyttovärden och kostnader på bästa sätt.
Under åren 2021-2023 genomförs ett tiotal åtgärder för bygga bort begräsningar i
överföringsförmågan. Oftast avser åtgärderna helt nya ledningar inkl.
stationsåtgärder eller ledningsförnyelser där den nya ledningen ges en ökad
överföringskapacitet. Projekten genomförs, dels för att öka marknadsintegrationen
mellan Sverige och andra länder men också för att bygga bort
handelsbegränsningar inom landet. De större åtgärderna är:
SydVästlänken, förbindelse mellan Hallsberg och Hörby

SydVästlänken är en ny förbindelse mellan elområde SE3 och SE4 och det är en av
Svenska kraftnäts största investeringar. Den utgörs av en ny förbindelse från
Hallsberg via Nässjö till Hörby. När SydVästlänken tas i full drift beräknas
överföringskapaciteten mellan elområde SE3 och SE4 öka med upp till 25 procent
(2x600 MW). Investeringen bidrar även till en förbättrad driftsäkerhet i södra
Sverige. Under 2021 planeras arbetet avslutas. Investeringen beräknas uppgå till
7 100 mnkr, varav 11 mnkr är inom treårsperioden.
Hansa Powerbridge, ny förbindelse till Tyskland

Svenska kraftnät och 50Hertz, den tyske transmissionsnätsoperatören, har slutit
ett avtal om en ny förbindelse. Hansa Powerbridge är namnet på den nya
förbindelsen mellan elområde SE4 och Tyskland och länkens kapacitet planeras bli
700 MW. Den ökande mängden förnybar elproduktion i Norden och på
kontinenten leder till ett allt större behov av högre handelskapacitet mellan
länderna. Syftet är att utnyttja de ökande variationer i elbalansen som uppstår på
de olika elmarknaderna för en effektivare handel samt att öka
försörjningssäkerheten vid större underskott. Investeringen beräknas uppgå till
3 600 mnkr, varav 109 mnkr är inom treårsperioden.
Ekhyddan–Nybro–Hemsjö, ny 400 kV-ledning

En ny 400 kV-ledning planeras mellan Ekhyddan–Nybro–Hemsjö, Småland och
Blekinge, för att förstärka överföringskapaciteten mellan elområde SE3 och SE4.
Ledningen kommer även få betydelse för utlandsförbindelsen NordBalt samt för att
omhänderta det ökade effektflödet och bidra till att upprätthålla driftsäkerheten.
Investeringen beräknas uppgå till 3 200 mnkr, varav 1 672 mnkr är inom
treårsperioden.
Messaure–finska gränsen, ny 400 kV-ledning

Messaure–finska gränsen är en ny 400 kV-ledning mellan elområde SE1 och
Finland som genomförs för att förbättra marknadsintegrationen mellan Finland
och övriga Norden. Verket erhåller investeringsbidrag från Fingrid, den finske
transmissionsnätsoperatören, som motsvarar ca 80 procent av investeringen.
Investeringen beräknas uppgå till 1 750 mnkr, varav 90 mnkr är inom
treårsperioden.
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5.4.3 Systemförstärkning
Inom området Systemförstärkningar samlas i huvudsak investeringar i
transmissionsnätet som görs för att öka kapaciteten inom ett elområde. Ett
exempel är åtgärder för att öka möjligheten att överföra mer produktion från ett
större område med flera olika anslutningar vidare ut i nätet. Det kan också vara de
åtgärder som vi vidtar för att öka kapaciteten till storstadsregioner.
Systemförstärkningar görs också för att stärka eller upprätthålla driftsäkerhet och
därmed långsiktig leveranssäkerhet i kraftsystemet, även om investeringarna inte
kan relateras till någon specifik anslutning eller särskilt marknadsbehov. Behovet
av dessa investeringar uppstår till följd av fortgående förändringar i exempelvis
produktionsmix, uttagsmönster, stabilitet och effektflöden.
Fördelningen av elflöden mellan förbindelser som drivs parallellt sker under vissa
förutsättningar på sådant sätt att delar av nätet överbelastas, vilket påverkar nätets
totala överföringsförmåga. Nätförstärkningar genomförs för att hantera sådana
begränsningar. Vidare görs även ett antal stabilitetsökande åtgärder som
säkerställer systemets övergripande förmåga att dynamiskt upprätthålla
spänningen och överföringsförmågan.
Vid systemförstärkningar kan det ibland räcka att uppgradera gamla ledningar med
nya faslinor. Uppgraderingen kräver dock i många fall ett byte till kraftigare
ledningsstolpar vilket i princip likställs med nybyggnation ur tillståndssynpunkt
och därmed långa projekttider. Samtidigt är det svårt att ta avbrott eftersom
ledningarna är högt belastade under stora delar av året och därmed viktiga för
driftsäkerheten. På grund av detta behöver ofta en ny ledning byggas för att ersätta
den gamla.
Under åren 2021–2023 pågår nio större åtgärder som omfattar ett 40-tal projekt
vars syfte är att stärka eller upprätthålla driftsäkerheten och därmed långsiktig
leveranssäkerhet i kraftsystemet.
Effektförsörjningen till flera storstadsområden är en utmaning då nya bostäder, ny
infrastruktur och nya samhällsfunktioner etableras. Det finns idag svårigheter att
tillgodose ett ökat uttag i de större storstadsområdena Stockholm, Göteborg,
Malmö och Uppsala om inte omfattande nätförstärkningar genomförs. De större
åtgärderna är:
Stockholms Ström, uppgradering av nätet genom östra delen

Stockholms Ström omfattar drygt femtio olika projekt. Nya markkablar, sjökablar,
luftledningar, tunnlar och transformatorstationer kommer medföra en stor
omstrukturering av elnätet i och runt Stockholm. Programmet förutsätter en
betydande medfinansiering från kommuner och andra markägare som får värdefull
mark frilagd när 150 km kraftledningar kan tas bort. En viktig del av Stockholms
Ström är den nya 400 kV-förbindelsen mellan Hagby och Ekudden. Den kommer
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att binda samman norra och södra Stockholmsområdet från Upplands Väsby till
Haninge och därmed öka överföringskapaciteten. Under 2021 planeras
driftsättning av förbindelsen mellan Ekudden och Snösätra. Investeringen
beräknas uppgå till 7 600 mnkr, varav 2 438 mnkr är inom treårsperioden.
Storstockholm Väst, uppgradering av nätet genom västra delen

Storstockholm Väst innebär en uppgradering från 220 kV till 400 kV av
transmissionsnätet genom västra delen av Stockholmsregionen. I en första etapp
uppgraderas ledningsnätet mellan Sigtuna och centrala Stockholm. I förlängningen
planeras även en uppgradering av 220 kV-förbindelserna från Enköping och Salem
in mot centrala Stockholm. Tillsammans med Stockholms Ström säkerställer
programmet att det långsiktiga elförsörjningsbehovet i Stockholmsregionen kan
tillgodoses. Investeringen beräknas uppgå till 6 200 mnkr, varav 479 mnkr är inom
treårsperioden.
Skogssäter–Stenkullen, ny 400 kV-ledning

Byggnation av en ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen i Västra
Götaland behövs för att öka överföringskapaciteten i det s.k. Västkustsnittet. Den
ökade kapaciteten möjliggör också anslutning av nya vindkraftsparker i området.
Investeringen beräknas uppgå till 1 420 mnkr, varav 263 mnkr är inom
treårsperioden.
Midskog–Järpströmmen, uppgradering till 400 kV-ledning

220 kV-ledningen mellan Midskog och Järpströmmen i Jämtland börjar nå sin
beräknade tekniska livslängd och en total förnyelse av ledningen är aktuell. Det kan
bli aktuellt att uppgradera ledningen till 400 kV p.g.a. ett eventuellt behov av
kapacitetsökning i området samt möjlighet till ökad import från Nea (Norge).
Investeringen beräknas uppgå till 765 mnkr, varav 70 mnkr är inom
treårsperioden.
Storfinnforsen–Midskog, förnyelse 400 kV-ledning

I Ångermanland och Jämtland behöver 400 kV-ledningen mellan Storfinnforsen
och Midskog förnyas och uppgraderas på grund av den vindkraft som storskaligt
byggs kring Storfinnforsen. Ledningen är byggd 1952. Investeringen beräknas
uppgå till 625 mnkr, varav 181 mnkr är inom treårsperioden.
Långbjörn–Storfinnforsen, ny 400 kV-ledning

En ny ledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen, Ångermanland, byggs för att
minska lokala produktionsbegränsningar och säkerställa driftsäkerheten. Vidare
möjliggör ledningen anslutning av mer vindkraft. Under 2021 planeras
driftsättning av förbindelsen. Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr, varav
231 mnkr är inom treårsperioden.

31

Karlslund–Östansjö, ny 400 kV-ledning

Den nya ledningen mellan Karlslund och Östansjö i Örebro län är 27 km och utgör
en del av förstärkningen runt SydVästlänkens norra gren samt en början för
omstruktureringen av 220 kV-nätet. Under 2021 planeras driftsättning av
förbindelsen. Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr, varav 152 mnkr är inom
treårsperioden.
Ekhyddan, dynamisk kompensering

För att bibehålla en stabil nätdrift efter nedläggningen av Oskarshamn 1 och 2
behöver det i Ekhyddan byggas en synkron kompenseringsanläggning.
Anläggningen fungerar också som en reservanläggning vid driftproblem på
Oskarshamn 3 eller SydVästlänken. Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr,
varav 12 mnkr är inom treårsperioden.

5.4.4 Övriga nyinvesteringar/Verksamhetsinvesteringar
I verksamhetsinvesteringar ingår verkets utveckling av IT-systemstöd.
Utvecklingen drivs främst av förändringar inom balanseringen, anpassning av
verksamheten till nya nätkoder samt elmarknadshubb.
Genom nya verktyg och digitalisering kommer verksamheten successivt
automatiseras i syfte att upprätthålla systemstabilitet, styrning och övervakning av
kraftsystemet men också för att öka effektiviteten i hanteringen. Betydande
investeringar har redan gjorts inom ett flertal verksamhetsprojekt, och ytterligare
stora digitaliseringsinitiativ planeras under treårsperioden.
Central tjänstehubb, nytt system

Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en s.k.
Elmarknadshubb, ett centralt IT-system för att effektivisera den svenska
elmarknaden. Elmarknadshubben kommer att centralisera viktiga processer på
elmarknaden, effektivisera informationsutbyten, möjliggöra olika typer av
energitjänster samt skapa förutsättningar för ökad konkurrens. Elmarknadshubben
kommer också att förenkla för kunden genom införandet av en elhandlarcentrisk
marknadsmodell.
Uppdraget är mycket komplext och IT-utvecklingen omfattande. För närvarande
pågår ett arbete med att utveckla grundläggande funktionalitet för hubben samt att
etablera den kommande förvaltningsorganisationen på Svenska kraftnät.
Elmarknadshubben är beroende av ett nytt lagstöd och beräknas tidigast kunna
driftsättas mot slutet av 2022. Investeringen beräknas uppgå till 500 mnkr, varav
275 mnkr är inom treårsperioden.
Nya system för införande av balanseringskoncept inkl.
marknadsintegration

Svenska kraftnät har i samarbete med Statnett identifierat ett stort behov av att
förändra sättet som det nordiska synkronområdet balanseras på. Detta nya sätt,
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baserat på Modernized Area Control Error (mACE) har sedan överenskommits med
övriga nordiska transmissionsnätsoperatörer. En ny Nordisk balanseringsmodell
(NBM1) bedöms också krävas för att efterleva de krav på gemensamma metoder
och regionalt samarbete som ställs genom nätkoderna och riktlinjer från EUkommissionen. I den andra generationens Nordisk balanseringsmodell (NBM2) tar
Norden steget fullt ut för att möjliggöra marknadsintegration med Europa vad
gäller balansmarknader. I detta innefattas också nya regler för prissättning på
balansmarknaden, d.v.s. nya regler för avräkning av obalanser, prissättning av
balansenergi samt utbyte av balanstjänster mellan transmissionsnätsoperatörer i
enlighet med de harmoniserade europeiska marknadsreglerna. Investeringen
NBM1 beräknas uppgå till 450 mnkr, varav 259 mnkr är inom treårsperioden.
Investeringen NBM2 beräknas uppgå till 425 mnkr, varav 270 mnkr är inom
treårsperioden.

5.5

Vidmakthållande av befintliga investeringar

Nedan framgår verkets plan för reinvesteringar i ledningar, kablar och stationer
samt för dotterbolaget. I bilaga 1 redovisas investeringar med en beräknad utgift
över 400 mnkr som planeras starta eller pågå under perioden 2021–2023. I planen
ingår några projekt som har en beräknad utgift under 400 mnkr, men dessa har
hög osäkerhet i kalkylen och är därför inkluderade i planen med ett belopp om 400
mnkr.
Svenska kraftnät ansvarar för att tillgodose samhällets behov av ett robust
transmissionsnät genom att upprätthålla den tekniska funktionen med bibehållen
hög personsäkerhet, hög tillgänglighet och låg påverkan på miljön. Verket strävar
också efter att genomföra reinvesteringar på ett kostnadseffektivt sätt genom
regelbundet underhåll och förnyelse av hela anläggningar. Först när
underhållsåtgärder eller utbyten av anläggningsdelar inte längre räcker till för att
en anläggning ska kunna upprätthålla sin funktion görs en total förnyelse av
anläggningen.
Transmissionsnätets förmåga att tillgodose kundernas önskemål om överföring får
inte minska till följd av anläggningarnas ökade ålder. Under år 2019 närmar sig de
äldsta av transmissionsnätets 400 kV-ledningar 70 års ålder. Delar av 220 kV-nätet
är ännu äldre. Dessa ledningar har blivit så gamla att det inte längre är tillräckligt
att underhålla dem utan de behöver förnyas i sin helhet.
Anläggningar förnyas av tekniska skäl, dvs. när risken för fel blir alltför stor. En
viktig insikt i detta sammanhang är att fel på transmissionsnätet kan få stora
konsekvenser för underliggande nät och kunder anslutna till dem. Mot bakgrund av
detta kan Svenska kraftnät inte avvakta med investeringsåtgärder till dess ett
haveri inträffar, utan måste planera och genomföra investeringar innan
anläggningarnas tekniska livslängd uppnås.

33

5.5.1

Reinvestering, ledningar och kablar

Transmissionsnätet har byggts ut från 1930-talet med 220 kV-ledningar och från
1950-talet med 400 kV-ledningar. Transmissionsnätets ledningar har en normal
teknisk livslängd på mellan 70 och 90 år. En ledning består dock av många olika
komponenter som håller olika lång tid. För att möjliggöra att ledningarna i sin
helhet håller mellan 70 och 90 år behöver varje ledningssträcka besiktas och vissa
komponenter bytas med jämna mellanrum. Många ledningar börjar närma sig
teknisk livslängd och är i behov av totalförnyelse. Reinvesteringsbehovet kommer
bli stort och omfattande åtgärder kommer behöva genomföras under de kommande
åren.
NordSyd, förnyelse och systemförstärkning mellan elområde SE2 och SE3

Snitt 2 mellan elområde SE2 och SE3 har stor påverkan på elmarknaden och
driftsäkerheten i det nordeuropeiska elsystemet. Snittet korsas av åtta 400 kVledningar och tre 220 kV-ledningar. Investeringarna i NordSyd avser
systemförstärkningar mellan elområde SE2 och SE3. Den tekniska livslängden för
flera av ledningarna kommer att uppnås de närmaste 20 åren. För att undvika en
försämrad driftsäkerhet och påverkan på elmarknaden behöver ledningarna
förnyas. Vidare måste nätkapaciteten över snitt 2 ökas för att hantera befintliga
nätbegränsningar och ökade flöden mellan SE2 och SE3 till följd av utbyggnad av
vindkraft i norr, kärnkraftsnedläggning, ökat förbrukningsuttag i Mellansverige
samt behov av att överföra reglerkraft från norr till söder. Geografiskt berör det
stora delar av transmissionsnätet från Ångermanälven i norr ner till i höjd med
Örebro, Mälardalen och Uppsala i söder.
De första åtgärderna görs i området runt Uppsala och Västerås för att öka
kapaciteten. De beslutade åtgärderna avser byte till högtemperaturlinor vilket
kommer att öka kapaciteten på enskilda ledningar fram till dess att dessa ersätts
helt av den nya nätstrukturen. Sammantaget beräknas åtgärderna leda till en
ökning med cirka 200 MW. Detta beräknas vara klart 2021 och täcker behovet i
området runt Västerås, men endast en del av behovet runt Uppsala. De mer
långsiktiga åtgärderna beräknas vara klara runt 2030. I ett senare skede kommer
ökning av kapacitet till ”Karlstadsbenet” och ”Hallsbergsbenet” att genomföras.
Investeringen för Uppsalabenet beräknas uppgå till 9 400 mnkr, varav 221 mnkr är
inom treårsperioden. Investeringen för Västeråsbenet beräknas uppgå till 13 600
mnkr, varav 307 mnkr är inom treårsperioden.
Västkusten, förnyelse och systemförstärkning av sju 400 kV-ledningar

Sju ledningar (231 km) på västkusten ingår i ett förnyelsepaket där flera
miljöfaktorer påverkar den tekniska livslängden negativt. Dessa ledningar har
också stor påverkan på överföringskapaciteten till södra Sverige och utlandet och
kommer att förnyas och uppgraderas under följande årtionden. Investeringen
beräknas uppgå till 7 100 mnkr, varav 931 mnkr är inom treårsperioden.
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Öresundsförbindelsens 400 kV-kablar

En annan förnyelse är kabelförbindelsen till Själland, Öresundsförbindelsens 400
kV-kablar, som omfattar två 400 kV-kablar och fyra 130 kV-kablar. Svenska
kraftnät byter en av 400 kV-kablarna för att undvika framtida haveri och negativ
påverkan på elmarknaden. Under 2021 planeras driftsättning av förbindelsen.
Investeringen beräknas uppgå till 445 mnkr, varav 25 mnkr är inom
treårsperioden.
Forsmo–Lasele–Långbjörn, ledningsförnyelse

220 kV-ledningen mellan Forsmo–Lasele–Långbjörn, Västernorrland, börjar
närma sig sin tekniska livslängd och behöver förnyas, totalt berör åtgärderna drygt
51 km ledning. Investeringen beräknas uppgå till 410 mnkr, varav 1 mnkr är inom
treårsperioden.
Ledningsrevisioner luftledningar paket 2

Livstidsförhöjande åtgärder planeras att genomföras i ett antal s.k.
ledningsrevisionspaket för att öka driftsäkerheten. Varje paket för
ledningsrevisioner består av ett antal ledningar där ungefär halva livslängden
uppnåtts. Tidigare har denna typ av åtgärder genomförts i många enskilda små
projekt för olika ledningssträckor. Nu samordnas genomförandet till större projekt.
Dessa kommer att följas av ytterligare åtgärder i en senare fas. Investeringen
beräknas uppgå till 400 mnkr, varav 14 mnkr är inom treårsperioden.
Horndal–Avesta, ledningsförnyelse

Större delen av ledningssträckan mellan Horndal och Avesta, som går i Dalarna och
Västmanland, behöver förnyas. Ledningen uppnår 85 års ålder 2021 vilket är den
beräknade tekniska livslängden för ledningen, totalt berör åtgärderna en drygt 32
km lång ledning. Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr, varav 17 mnkr är
inom treårsperioden.
Stadsforsen–Torpshammar, ledningsförnyelse

220 kV-ledningen mellan Stadsforsen och Torpshammar börjar närma sig sin tekniska livslängd och
behöver förnyas. Totalt berör åtgärderna ca 58 km ledning. Investeringen beräknas uppgå till 400
mnkr, varav 22 mnkr är inom treårsperioden.
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5.5.2 Reinvestering, stationer
Flera stationer i kraftsystemet börjar närma sig sin tekniska livslängd och är i
behov av totalförnyelse. I samband med förnyelsen anpassas stationerna till att
möta nya behov, exempelvis byggs stationerna om så att ny vindkraftsproduktion
kan anslutas. I Ringhals kommer kärnkraftblock 1 och 2 att stängas och i samband
med förnyelsen anpassas stationen till de nya förutsättningarna. Utöver hela
stationsförnyelser finns det behov av att förnya delar av stationer såsom att byta ett
flertal kontrollanläggningar, kondensatorer och reaktorer.
Midskog, stationsförnyelse och anslutning vindkraft

Midskog i Jämtland förnyas eftersom den närmar sig sin tekniska livslängd och
inte lever upp till dagens krav på driftsäkerhet. I samband med förnyelsen ska
åtgärder genomföras för att möjliggöra anslutning av ytterligare vindkraft. Under
2021 planeras driftsättning. Investeringen beräknas uppgå till 585 mnkr, varav 53
mnkr är inom treårsperioden.
Gustafs, förnyelse och seriekondensatorer

Seriekompensator i Gustafs i Dalarna har nått sin tekniska livslängd och behöver
förnyas. För att få en stabilare spänningsnivå kommer åtgärder genomföras på fler
geografiska ställen. Investeringen beräknas uppgå till 520 mnkr, varav 372 mnkr är
inom treårsperioden.
Rätan, stationsförnyelse och anslutning vindkraft

400 kV-station Rätan i Jämtland byggdes 1975 och börjar närma sig slutet på sin
tekniska livslängd. Även transmissionsnätsdelarna i Rätans 220 kV-station vid
Rätans kraftverk behöver förnyas. I samband med detta kommer ledningar att
flyttas. Förnyelsen inkluderar även utbyte av stationens reaktor och transformator.
Utöver reinvesteringsbehoven så har det även identifierats behov av att förbättra
driftsäkerheten i Rätanområdet i form av ökad redundans men även behov av ökad
kapacitet för att kunna möjliggöra fler anslutningar av ny produktion i 220 kVnätet. Investeringen beräknas uppgå till 425 mnkr, varav 79 mnkr är inom
treårsperioden.
Harsprånget, stationsförnyelse

Stationen Harsprånget i Norrbotten har uppnått sin tekniska livslängd och kommer
att totalförnyas. Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr, varav 254 mnkr är
inom treårsperioden.
Djurmo, EK2 stationsförnyelse

Stationen Djurmo (EK2) i Dalarna når snart sin tekniska livslängd och därför sker
en total förnyelse av 400 kV-stationen. Investeringen beräknas uppgå till 400
mnkr, varav 249 mnkr är inom treårsperioden.
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Grundfors, stationsförnyelse och anslutning vindkraft

Stationen Grundfors i Västerbotten har uppnått sin tekniska livslängd och kommer
att totalförnyas. Investeringen beräknas uppgå till 400 mnkr, varav 231 mnkr är
inom treårsperioden.

5.5.3 Reinvestering, dotterbolag
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, förnyelse anläggningar

Svenska Kraftnät Gasturbiner AB har till uppgift att driva och underhålla
gasturbinanläggningar som affärsverket behöver för att hantera störningar i
kraftsystemet. Anläggningarna byggdes under 1970-talet och under de senaste åren
har starttillgängligheten inte varit tillfredställande.
Under 2014 genomfördes en statusinventering som identifierade ett större
reinvesteringsbehov i samtliga anläggningar på grund av att många komponenter
såsom jetmotorer, kraftturbiner, generatorer, skorstenar och skalskydd har
passerat sin beräknade tekniska livslängd och måste bytas ut eller renoveras.
Reinvesteringarna startade 2015 och genomförs under en åttaårsperiod. Under
detta investeringsprograms genomförande har framkommit ytterligare tekniska
brister samt miljörelaterade problem vilket leder till ett utökat åtgärdsprogram
med påföljande fördyringar. Investeringen beräknas uppgå till 780 mnkr, varav 158
mnkr är inom treårsperioden.

37

6

Resursbehov för elberedskap och
dammsäkerhet

6.1

Elberedskap

Den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa har föranlett en ny
försvarspolitisk inriktning för Sverige. Som ett stöd för Svenska kraftnäts och
elförsörjningens återupptagande av totalförsvarsplaneringen har en ny inriktning
av Sveriges elberedskap tagits fram. Inriktningen utgår från totalförsvarets behov
av elkraft samt kraftsystemets utformning och förändring. Syftet med den nya
inriktningen är att elförsörjningen 2025 ska ha en stärkt förmåga och
motståndskraft att hantera väpnade angrepp, cyberattacker och antagonistiska
handlingar samt extrema väderberoende händelser så som stormar, bränder och
översvämningar. Den återupptagna svenska totalförsvarsplaneringen är
dimensionerande för inriktningen av Sveriges elberedskap och ambitionen för
landets elberedskapsverksamhet.
Inom elförsörjningens olika delar är anläggningsbeståndet av olika ålder och inom
vissa områden finns ett stort moderniseringsbehov och det finns redan idag ett
behov att byta ut gammal teknik mot ny. Det finns också ett stort behov av att
återinföra teknik för manuell hantering som har tagits bort under införandet av
teknik för att styra anläggningar på fjärr. Denna förändring i anläggningsbeståndet
innebär nya investeringsbehov ur elberedskapsperspektiv då äldre fungerande
lösningar inte längre finns tillgängliga och tillgång till anläggningar som tidigare
var centrala ur ett robusthetsperspektiv inte längre finns att tillgå eller att tekniska
eller marknadsmässiga förutsättningar har förändrats.
Utöver de ovan nämnda faktorerna som påverkar investeringsbehov i elberedskap
så har fortsatt teknikutveckling och digitalisering skapat såväl möjligheter som hot
för elförsörjningen i stort. Detta tillsammans med en ökad urbanisering och
samhällets ökade elberoende understryker vikten av en robust elförsörjning som
lever upp till de krav och behov som samhället och totalförsvaret har.
Utifrån omvärldstrender och identifiering av risker och sårbarheter kommer
Svenska kraftnät de kommande åren 2021–2023 att inrikta verksamheten på att
bibehålla och utveckla förmågan inom flera olika fokusområden. Exempel på
insatser som kommer att behöva prioriteras är:
>

Robusthetshöjande åtgärder i anläggningar och verksamheter kopplade till
produktion, överföring och handel av el.

>

Åtgärder som stärker och utvecklar informations- och IT-säkerheten samt
åtgärder vid attacker på dessa system.
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>

Åtgärder som ökar robusthet i datakommunikationer, talkommunikationer och
användning av talkommunikationssystem.

>

Anskaffning och lagerhållning av strategisk reparationsmateriel för
reparationsberedskap i kris och krig.

>

Anskaffning av förstärkningsmateriel för samband och ledning under
reparationsåtgärder under kris och krig.

>

Åtgärder för ö-drift.

>

Åtgärder för mobil reservkraft.

>

Åtgärder för fast och mobil dödnätstart.

>

Övning och utbildning av elförsörjningens aktörer.

>

Förberedande åtgärder för behov vid höjd beredskap.

Svenska kraftnät kommer även att stödja forskning och utveckling samt
kunskapsförmedling inom elberedskapsområdet för att främja förnybar
elproduktion att bidra till landets elberedskap.

6.2

Dammsäkerhet

Svenska kraftnät är tillsynsvägledande myndighet och har rollen att främja
dammsäkerheten i landet. Efter en intensiv period av fokusering inom sektorn på
att utreda och klassificera dammar i rätt dammsäkerhetsklass i enlighet med
implementeringen av det nya dammsäkerhetsregelverket har nu arbetet övergått
till nästa skede i handlingsplanen där fokus är på att implementera övriga delar av
det nya regelverket.
Implementeringen av det nya regelverket innebär att arbetet går från att stödja och
följa upp utvecklingen av konsekvensutredningar och dammsäkerhetsklassificering
till upprättande av vägledning inom helhetsbedömning av dammsäkerheten och
stärkta insatser för att utveckla länsstyrelsens tillsyn.
Arbetet enligt handlingsplanen för utveckling av beredskap för dammhaverier
innebär för Svenska kraftnät att följa upp aktiviteterna i handlingsplanen och bidra
till att utvecklingen skyndas på i de delar som uppvisar brister eller behov.
Särskilt fokus kommer att läggas på dammar med risk för stora konsekvenser vid
haverier, nya dammägare samt att bidra till att dammsäkerhet beaktas i samhällets
utveckling.
Svenska kraftnät kommer även att stödja forskning och utveckling samt
kunskapsförmedling inom dammsäkerhetsområdet.
Insatserna inom dammsäkerhetsområdet följs upp och utvecklingen rapporteras
årligen till regeringen. Återrapporteringen av kontrollstationen 2018 sker i
årsredovisningen och ska följas upp med en ny kontrollstation 2021.
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6.3

Resursbehov

För 2021 räknar Svenska kraftnät med ett resursbehov för elberedskapsåtgärder
och dammsäkerhetsåtgärder om ca 325 mnkr. Svenska kraftnäts bedömning är att
nuvarande förvaltningsutgifter om 40 mnkr behöver höjas till 45 mnkr år 2021 av
ramanslaget 1:8 Elberedskap. Denna höjning beror på att behovet av
elberedskapsåtgärder har ökat och bedöms öka ytterligare i och med den
återupptagna totalförsvarsplaneringen. År 2022 bedöms behovet vara 350 mnkr.
Även nivån på förvaltningsutgifter har ökat då handläggningen av
elberedskapsåtgärder har ökat både i antal och i komplexitet. Även detta beror på
den återupptagna totalförsvarsplaneringen.
Svenska kraftnät bedömer i fråga om ramanslaget 1:8 Elberedskap ett behov av
bemyndiganden för att kunna besluta om beställningar av tjänster, utrustning och
anläggningar för beredskapsåtgärder. Tillsammans med tidigare gjorda åtaganden
medför detta ett behov av beställningsbemyndigande om högst 2 000 mnkr under
perioden 2021–2035.
Dock kan åtaganden behöva göras inom bemyndiganderamen utöver redovisad
period, varför något slutår inte bör anges. Svenska kraftnät ser ett fortsatt behov av
att det i regleringsbrev framgår att infriade åtaganden är preliminära.
Bem y ndigande (tkr)
Ingående åtaganden
Ny a åtaganden

Utfall
2019

Prognos
2020

Förslag
2021

Beräknat per
år 2022-2023

1 7 8 1 41

1 37 557

1 250 000

2 000 000

88 235

1 240 000

930 000

200 000

Infriade åtaganden

1 28 81 9

1 27 557

1 80 000

350 000

Utestående åtaganden

1 37 557

1 250 000

2 000 000

1 850 000

200 000

1 250 000

2 000 000

1 850 000

Erhållet/föreslaget bemy ndigande *
* Hemställan insänd för 2020

Tabell 2. Särskilt bemyndigande och ekonomiskt åtagande (tkr).
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7

Ekonomisk plan och finansiering

7.1

Finansieringskällor

Svenska kraftnäts investeringar finansieras dels genom lån via Riksgälden och dels
genom egen finansiering. Därutöver finns ytterligare två betydande
finansieringskällor, investeringsbidrag och kapacitetsavgifter.
Egen finansiering avser de likvida medel som verksamheten genererat under ett år
reducerat för årets utdelning 9.
Investeringsbidrag är den vanligaste finansieringskällan när investeringar behövs
för att ansluta ny elproduktion eller ny elförbrukning. Om det inte finns ledig
kapacitet i nätet eller om driftsäkerheten påverkas negativt får den anslutande
producenten eller elanvändaren betala ett investeringsbidrag för att finansiera den
investering som krävs för att ansluta. Investeringsbidrag kan t.ex. också ges av
fastighetsägare, när nätutbyggnader medför att värdefull mark kan frigöras.
Kapacitetsavgifter uppstår vid prisskillnader mellan angränsande elområden,
antingen gentemot andra länder eller mellan svenska elområden.
Kapacitetsavgifter som uppstår mellan svenska elområden tilldelas med hundra
procent till Svenska kraftnät. För kapacitetsavgifter som uppstår mellan länder
gäller att femtio 10 procent tilldelas Svenska kraftnät och femtio procent det
angränsande landets transmissionsnätsoperatör.

7.2

Förutsättningar

En planering av verkets finansiella utveckling förutsätter en rad antaganden bland
annat avseende avkastningskrav, utdelning och regelverket för beräkning av
intäktsram.
Enligt regleringsbrevet för Svenska kraftnät ska affärsverket uppnå en räntabilitet
på justerat eget kapital, efter schablonmässigt avdrag för skatt, på sex procent
under en konjunkturcykel. Räntabiliteten ska vara exklusive realiserade resultat
från avyttringar av intresseföretag. Detta och en utdelning om 65 procent av
avkastningskravet antas gälla oförändrat under perioden.
För treårsperioden beräknas avkastningskravet vara över sex procent för att åter
uppnå ett avkastningskrav som medför sex procent över konjunkturcykeln.

9

Årets utdelning beräknas enligt 65 procent på föregående års resultat.
För SwePol Link pågår för närvarande ett test som innebär en annan fördelning.

10
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Utöver regeringens avkastningskrav på verket regleras intäktsnivåer inom
nätverksamheten av den intäktsram som fastställs av
Energimarknadsinspektionen. Hittills har intäktsbehovet varit betydligt lägre än
intäktsramen. Den förändrade intäktsramsregleringen för 2020–2023 innebär en
betydande minskning av marginalen mellan vår intäktsram och vårt intäktsbehov.
Främsta orsaken är sänkningen av intäktsramsregleringens kalkylränta, dvs. den
ersättning för kapitalbindning som elnätsbolagen har rätt att ta ut från kunderna.
Utifrån de antaganden som denna plan baseras på bedöms dock inte
intäktsramsregleringen, i dess nuvarande utformning, hämma vår
investeringsverksamhet under treårsperioden.
Den finansiella utvecklingen är också starkt beroende av en rad faktorer som följer
av investeringarna. Investeringsvolymen har stor påverkan på utvecklingen av
skulderna, avskrivningar och räntekostnaderna. För prognostisering av såväl
räntenivån som inflationsantaganden använder verket Konjunkturinstitutets
prognos som underlag. Antagen räntenivå är 0 procent i början av perioden och 0,2
procent i slutet av perioden. Givet verkets planerade höga belåning kommer varje
avvikelse från den antagna räntenivån att få stor betydelse för verkets
räntekostnader och finansiella utveckling.
Verkets omfattande investeringsbehov medför att avskrivningskostnaderna ökar
men också en indirekt ökning av kostnader för drift och underhåll av ett allt större
anläggningsbestånd. Under treårsperioden beräknas avskrivningskostnaderna öka
från 0,9 mdkr vid periodens början till 1,6 mdkr vid utgången av 2023.
En annan faktor som har stor påverkan på den finansiella utvecklingen är inflödet
av kapacitetsavgifter. De senaste åren har kapacitetsavgifterna varit en betydande
finansieringskälla för verket, men de är mycket svåra att prognostisera. Det totala
inflödet av kapacitetsavgifter avgörs av de skillnader i elpris som uppstår vid
elhandel mellan länder eller mellan de svenska elområdena, vilket i sin tur beror på
de förutsättningar som elmarknaden råder under såsom väder, tillgång på vatten i
vattenmagasinen, kärnkraftens tillgänglighet samt överföringskapaciteten mellan
elområden och på utlandsförbindelser. Dessa faktorer är svåra att bedöma redan på
ett års sikt och ännu svårare på några års sikt. De senaste fem åren har
kapacitetsavgifterna varierat mellan 1 100 mnkr och 2 250 mnkr. I denna plan
beräknas kapacitetsavgifterna till 1 100 mnkr för år 2020 och 2021 samt 1 200
mnkr för åren därefter.

7.3

Ekonomisk plan

7.3.1

Utveckling av lån

Skuldsättningen påverkas i hög grad av investeringsutgifterna och inflödet av
kapacitetsavgifter. Enligt resonemang ovan är båda mycket svårbedömda vilket
medför stora osäkerheter vid beräkning av lånebehov. Koncernens skuldsättning
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kommer under treårsperioden att öka från ca 4 700 mnkr till ca 13 000 mnkr.
Fördelningen över åren framgår av figur 3 nedan.
Riksdagen beslutade våren 2014 om att ge verket rätt att bevilja lån som uppgår till
högst 700 mnkr till elnätsföretag för att underlätta anslutning av förnybar
elproduktion. Utgångspunkten i denna plan är att lånen minskar från 150 mnkr i
periodens början till 110 mnkr vid slutet av 2023.
Inom koncernen kan delägarlån utges till dotter- och intressebolag. Svenska
Kraftnät Gasturbiner AB påbörjade 2015 ett omfattande program för förnyelse av
anläggningarna. Utöver detta ingår lån till intressebolagen. Finansieringen sker
genom lån från verket och bedömningen i denna plan är att högst 550 mnkr är
utlånade t.o.m. 2021.

Figur 3. Prognostiserad utveckling för Svenska kraftnäts belåning fram till 2023.

7.3.2 Utveckling av nyckeltal
Koncernens skuldsättningsgrad bedöms öka från 70 procent vid periodens början
till 100 procent vid utgången av 2021 och till 150 procent vid utgången av 2023.
Soliditeten bedöms uppgå till 25 procent vid utgången av 2021 och 21 procent vid
utgången av 2023, se utvecklingen av nyckeltalen i figur 4.
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Figur 4. Prognostiserad utveckling för Svenska kraftnäts soliditet och skuldsättningsgrad fram till 2023.

Det egna kapitalet uppgår vid periodens början till 9 900 mnkr och vid slutet av
2023 till 11 000 mnkr dvs. en ökning med 1 100 mnkr. Balansomslutningen 2023
bedöms bli 45 000 mnkr.
I nedanstående tabell sammanfattas de finansiella nyckeltalen för eget kapital,
skuldsättning och avkastningskrav för perioden 2019–2023.
Utfall

Prognos

Prognos

Prognos

2019

2020

2021

2022

2023

Eget kapital

9 090

9 900

1 0 300

1 0 500

1 1 000

Räntebärande skulder

Finansiella ny ckeltal (m nkr)

Prognos

2 481

4 7 00

7 200

9 900

1 3 000

Skuldsättningsgrad

40%

7 0%

1 00%

1 25%

1 50%

Räntabilitet på just. eget kapital

5,6%

5,2%

6,8%

6,7 %

8,4%

Tabell 3. Finansiella nyckeltal för utfall 2019 och prognos 2020–2023 (mnkr).

7.3.3 Utveckling av intäkter och kostnader
Kostnaderna för att driva, utveckla, förvalta transmissionsnätet betalas framför allt
av Svenska kraftnäts nätkunder genom effektavgiften och det är denna avgift som
ska bära större delen av det ekonomiska avkastningskravet. Sammantaget innebär
investeringstakten att intäktsbehovet från transmissionsnätskunderna ökar. Sett
över den kommande treårsperioden bedöms behovet av intäkter öka med ca 30
procent. Det är viktigt att notera att uppskattningen gäller generellt för hela
nätkollektivet. För den enskilde nätkunden kan utfallet bli annorlunda, beroende
på avgiftsstruktur och var i nätet kunden är ansluten.
Kostnaderna för att upprätthålla systemansvaret betalas av verkets balansansvariga
parter via flera olika avgifter. Ökade kostnader för stödtjänster och investeringar i
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IT-system innebär att intäkterna måste öka väsentligt. Sett över den kommande
treårsperioden bedöms behovet av intäkter öka med ca 70 procent.
En sammanställning för koncernens resultaträkning för perioden 2019–2023
redovisas i nedanstående tabell.
Resultaträkning för koncernen
(i löpande penningvärde, mnkr)
Intäkter
Transmissionsnät
Systemansvar
Telekom
Elberedskap
Summa intäkter
Kostnader
Transmissionsnät
Systemansvar
Telekom
Elberedskap
Summa rörelsekostnader
Resultatandelar i intresseföretag
Summa rörelseresultat

2019
Utfall

2020
Prognos

2021
Prognos

2022
Prognos

2023
Prognos

4 936
7 016
64
241
12 257

5 940
5 980
65
260
12 245

6 500
6 390
60
335
13 285

7 030
6 795
65
355
14 245

7 055
6 800
60
360
14 275

-4 277
-7 090
-91
-241
-11 699

-5 220
-6 145
-90
-230
-11 685

-5 665
-6 460
-95
-300
-12 520

-6 165
-6 890
-90
-330
-13 475

-6 310
-6 525
-90
-330
-13 255

7
565

560

765

770

1 020

27
-4

5
0

-5
0

-5
0

-15
0

588

565

760

765

1 005

0

382

367

494

497

Finansnetto
Skatt/uppskjuten skatt
Årets resultat
Utdelning, beräknad
Tabell 4. Resultaträkning för koncernen åren 2019–2023.

7.4

Investeringsplan och finansiering

Investeringarna under treårsperioden beräknas till 17 200 mnkr varav 5 000 mnkr
avser 2021.
I nedanstående tabell framgår utfall och prognos för investeringsutgifter och
finansieringen av dessa för åren 2019–2023.
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m nkr
Inv esteringar ex kl Sv enska Kraftnät
Gasturbiner AB och optofiberutby ggnad

Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos
T otalt
2019
2020
2021
2022
2023 2021-2023
2 47 8

4 17 4

4 889

5 449

6 67 4

1 7 01 2

110

17 6

1 01

41

16

1 58

Optofiberutby ggnad
Sum m a inv esteringar

1
2 589

0
4 350

10
5 000

10
5 500

10
6 7 00

30
17 200

Amortering av ex terna lån

1 254
4 350

5 000

5 500

6 7 00

17 200

Sv enska Kraftnät Gasturbiner AB

Sum m a inv esteringar och
am orteringar

3 843

Egen finansiering

1 1 62

7 28

1 1 38

1 1 41

1 561

3 840

Kapacitetsav gifter och inv esteringsbidrag

2 330

1 359

1 428

1 699

1 940

5 067

Öv riga förändringar
Ex tern upplåning Riksgälden
Sum m a finansiering

351

22

-9

-48

1 06

49

0

2 241

2 443

2 7 08

3 093

8 244

3 843

4 350

5 000

5 500

6 7 00

17 200

Tabell 5. Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiering 2019–2023.
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8

Finansiella befogenheter

Svenska kraftnät föreslår att verket för 2021 ges bemyndigande
>

att få ta upp lån i och utanför Riksgälden till ett sammanlagt belopp om
7 200 mnkr

>

att få ha en skuldsättningsgrad på högst 100 procent

>

att få besluta om och genomföra de investeringar som följer av denna
investerings- och finansieringsplan. Investeringarna för 2021 beräknas uppgå
till 5 000 mnkr

>

att besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom affärsverkets
verksamhetsområde intill ett belopp om 20 mnkr samt avyttra aktier intill ett
belopp om 20 mnkr

>

att intill ett belopp om 550 mnkr lämna delägarlån eller teckna borgen för lån
till bolag i vilka affärsverket förvaltar statens aktier

>

att bemyndigandet enligt 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223)
uppgår till 2 000 mnkr under perioden 2021–2035

>

att 325 mnkr anslås för elberedskapsverksamheten
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Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta
Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV
med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret
för el. Vi utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets
behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning. Därmed har
Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50
www.svk.se

