
Styrel



Elanvändning och elproduktion per kraftslag 
1970-2019, TWh



Framtidsscenarier



Nätkapaciteten

Stockholm

Uppsala

Västerås 

Malmö

Gävle 

Göteborg

Södermanland/

Östergötland

Östersund

Bild från Energiföretagen Sverige
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Regelverk inom EU

• Strävar mot en gemensam inre elmarknad

• Tillförlitlig och kostnadseffektiv leverans till 

slutkund

• Gränsöverskridande  påverkan och 

beroende kräver gemensamma arbetssätt

• Gemensamma klimatutmaningar



Elkrisscenarier
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Styrel – vad och varför?

• Planeringsprocess som gör det möjligt att prioritera 

samhällsviktiga användare vid effektbrist

– Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsbolag och privata aktörer

• Från och tillkopplingsplaner hos elnätsbolagen (vid MFK)

• Lindra konsekvenserna för samhället i samband med en allvarlig 

kris 

7



Före styrel sker 

frånkoppling på 

regionnätsnivå

Med styrel kan 

frånkoppling ske 

på lokalnätsnivå

Frånkoppling

8



Kartläggning

Olika metoder

• Titta på geografin

• Affärsområden

• Viktiga aktörer

• Beroenden och värdekedjor

• Sektorer och funktioner

Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 

säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 

grundläggande behov, värden eller säkerhet



Metoden – Prioritering av samhällsviktig 
verksamhet 
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• Identifiera SVV

• Identifiera elberoende SVV

• Prioritera SVV

• Verksamheters skyldigheter 

eller möjligheter till 

reservkraft ska inte tas 

hänsyn till



Metoden - Prioritetsklasser

Inom styrel finns prioritetsklasser enligt 5 § förordningen:

1. Elanvändare som på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.

2. Elanvändare som på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.

3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.

4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.

5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.

6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.

7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.

8. Övriga elanvändare.
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Metoden – planeringsdokument 1-4

• Unik anläggningsidentitet (18 siffror 735999…)

• Uppgifter om samhällsviktiga elanvändare i styrel

• Säkerhetskänsliga uppgifter!
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Metoden – Vilka aktörer gör vad?

1) Januari 2019, 

statliga myndigheter

prioriterar elanvändare. 

Planeringsunderlaget 

skickas till länsstyrelsen, 

senast 1 september 

2019

2) Länsstyrelsen 

sammanställer eget och 

statliga myndigheters 

planeringsunderlag och 

skickar till respektive 

kommun, senast 30 

november 2019 

3) Januari 2022, kommunerna

prioriterar elanvändare inom sitt 

geografiska område och 

sammanställer med uppgifter 

från länsstyrelsen. Underlaget 

skickas till elnätsföretagen 

senast 1 oktober 2020

4) Elnätsföretagen

kompletterar med uppgifter 

och skickar tillbaka till 

kommunen, senast 31 

januari 2023

5) Kommunen föreslår en 

rangordning av elledningar 

i kommunen och skickar till 

länsstyrelsen, senast 1 

april 2023.

6) Länsstyrelsen gör en för 

länet sammanvägd rangordning 

av elledningar och skickar till 

SvK och respektive 

elnätsföretag senast, 1 augusti 

2023

7) Elnätsföretagen gör MFK-planer 

som baseras på prioriteringen i 

styrel, ska vara klar 31 december 

2023
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Situationer då akut effektbrist kan uppstå

Balansförutsättningar

➢Otillräcklig 

produktionsförmåga

➢Mycket hög förbrukning

➢Liten importmöjlighet

Omfattning

➢Hela landet

➢Del av landet

Plötsliga störningar

➢Kraftstationer

➢Överföringssystemet

Snitt 1 

3300 MW 

Snitt 2

7300 MW

Snitt 4

5100 MW



aFRR

FCR-N

FCR-D

Frånkoppling av 

stora kraftverk

Roterande 

frånkoppling

Marknadsbud/

mFRR

Effektreserv

Störnings-

reserver

Automatiska 

reserver

Manuella 

reserver

Manuell 

frånkoppling

Automatisk 

frånkoppling

Hålla balansen 50 Hz Utlöses vid frekvens 

under 48,8 Hz

Vid effektbrist
(Obalans mellan elproduktion och 

förbrukning)

Styrel
Balansering och reserver



Driftcentral SE1

[ MW ]

SE2

[ MW ]

SE3

[ MW ]

SE4

[ MW ]

Summa MFK

[ MW ]

NDCV 715 275 4350 -- 5340

DC-SSK -- 200 -- -- 200

DC Umeå -- 140 -- -- 140

DC Östersund -- 150 -- -- 150

Ellevio DC -- 170 1830 -- 2000

DC Västerås -- -- 150 -- 150

DC tekniska 

verken Nät

-- -- 150 -- 150

DC Göteborg -- -- 470 -- 470

DC MMÖ -- 550 650 2600 3800

Totalt 715 1485 7600 2600 12400

Elnätsföretag/Driftcentraler som utför MFK och frånkopplad förbrukning per Elområde



Ordervägar för MFK

➢ Kontakta berörd nätägare via SUSIE  

➢ Vilken driftcentral

➢ Vilket område

➢ Frånkopplad effekt (MW)

➢ Prognos på tid

➢ Exempel på beordring:

”Svk beordrar Vattenfall att frånkoppla

530 MW i Sverige inom 15 minuter.

Beräknas att pågå i sex timmar”

Svenska kraftnät

Regionnätsföretag

Eget 

regionnät

Eget lokalnät Andra 

lokalnät

Snabb och grov 

frånkoppling

Prioritering 

enligt Styrel

Order 

Genomförande 



Innan införskaffande av reservkraft

Genomföra en förstudie

• Typ av verksamhet

• Fast eller mobil reservkraft

• Utrymme/förvaring

• Kostnadskalkyl

• Transport av aggregat

• Inkoppling

• Provkörning

• Bränsleförsörjning

www.msb.se/reservkraft


