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Svenska kraftnät har inbjudits att lämna synpunkter på RUFS 2010 och gör detta 
genom att besvara de åtta frågor som tas upp i remissmissivet. 
 
Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
Svenska kraftnät konstaterar att den Regionala utvecklingsplanen för Stock-
holmsregionen 2010, RUFS, inte är ett av de huvuddokument som ligger till grund 
för vår regionala utvecklings- och nybyggnationsverksamhet gällande stamnätet för 
el. RUFS 2010 är dock ett av de dokument som använts för att prognosticera 
elförbrukningen i Stockholmsområdet vid planeringen av projektet Stockholms 
Ström: http://www.stockholmsstrom.net/ 
 
Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete? 
För Svenska kraftnät är det viktigt att öka och förbättra samarbetet med andra 
infrastrukturägare och samhällsbyggare i Stockholmsregionen. Svenska kraftnät ser 
ett behov av att utveckla kontakten med kommuner, länsstyrelsen, landstinget och 
andra sakägare/beslutsfattare i Stockholms län i frågor rörande stamnätet för el och 
elberedskap. Sammanställningen i RUFS 2010 av de förändringar som förutspås och 
efterfrågas i Stockholmsregionen ser vi primärt som användbart för Svenska kraftnät 
i ett nätutredningsskede. 
 
Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan 
det stärkas ytterligare?  
Svenska kraftnät har sedan början av 2000-talet arbetat med att bygga ut och 
driftsäkra stamnätet för el i Stockholmsregionen inom projektet Stockholm Ström. 
Projektet genomförs i samarbete med Vattenfall och Fortum och beräknas vara klart 
år 2020. Stockholms Ström består av ca 50 delprojekt vilka berör ett 20-tal 
kommuner i regionen. Avseende utpekat behov att förstärka, klimatanpassa och 
bygga ut elsystemet i Stockholmsregionen i RUFS, kan vi konstatera att Svenska 
kraftnät genom projektet Stockholms Ström genomför önskade åtgärder gällande det 
svenska stamnätet för el.  
Europeiska rådet beslutade våren 2007 om en integrerad klimat- och energipolitik. 
Svenska kraftnät arbetar löpande med att uppfylla detta mål genom att stärka 
sammankopplingen mellan Sveriges elnät och andra europeiska, nationella 
elförsörjningssystem. 
 
Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert 
perspektiv? 
Svenska kraftnät ser efterfrågan av ett ökat samarbete mellan olika aktörer inom 
samhällsbyggnation och infrastruktur ser som en styrka. Vi efterfrågar en utökad 
dialog inom denna arena med stora potentiella synergieffekter som följd.  
Den svaghet vi kan se i RUFS utgörs av bristen på särskiljning mellan stam-, regional- 
och lokalnät för el. Det är av stor vikt för samtliga parter att man tydligt klargör 
denna åtskillnad eftersom stamnätet för el är av nationellt intresse för Sverige. Vid 
planerad byggnation i närheten av stamnätet måste förutom personsäkerheten också 
driftsäkerheten tas i beaktande. Vid händelse av driftstörningar eller avbrott på 
stamnätet riskerar vi allvarliga konsekvenser för samhället. 
 
Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
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Svenska kraftnät konstaterar att den bild över stamnätet för el i Stockholmsregionen 
2020 som presenteras i RUFS 2010 (sidan 90) inte är uppdaterad. Följande text som 
återfinns som bildtext till de kartor som visar befintligt och planerat elnät i 
Stockholmsregionen är i dagsläget inaktuell: 
”Stockholms läns kraftnät (400 kV och 220 kV) är i dag övervägande luftburet. En 
ring kring Stockholms innerstad (city) matas från olika håll. Morgondagens kraftnät 
(2020 och senare) ska bli robustare och mindre miljöstörande genom att systemet 
och ledningarna grävs ner i marken. En förstärkning av nätet sker österut.” 
Svenska kraftnäts förslag till omskrivning av ovanstående text är följande: 
”Morgondagens kraftnät ska bli robustare genom etablering av en 400 kV ring runt 
Storstockholm. En viss förstärkning av nätet sker österut. Mot bakgrund av att 
regionen är tätbebyggd försvåras markåtkomsten för förstärkning med luftledningar. 
Ett stort antal luftledningar kommer därför att ersättas med markförlagda kablar.” 
Just nu pågår en översyn av hur det framtida elnätet i Stockholmsregionen bör se ut, 
en översyn som omfattar såväl stamnätet som regionnätet. Beslut om vilka 
förändringar som behövs kommer att fattas i början av 2014. Svenska kraftnät ger 
gärna kartunderlag som visar det planerade stamnätet i Stockholm 2020 till 
Regionplanekontoret efter att detta beslut är taget. 
För mer information rörande stamnätet för el i Stockholmsregionen kontakta 
Svenska kraftnät, eller besök projektet Stockholms Ströms hemsida: 
http://www.stockholmsstrom.net/ 
Svenska kraftnäts roll som elberedskapsmyndighet innebär att vi ser till att 
elförsörjningen i landet förstärks för att kunna klara av svåra påfrestningar i fredstid 
och vid höjd beredskap eller krig. Verket genomför beredskapshöjande åtgärder i 
teknik, kommunikationer, fysiskt skydd och arbetar med utbildning samt övning. 
Aktörerna inom elsektorn har ett eget stort ansvar att förebygga, motstå och hantera 
störningar i den egna verksamheten. Elnätsföretagen har ett eget s.k. kontrollansvar. 
Kontrollansvaret innebär ett ansvar att undvika elavbrott som de kunnat förutse och 
som ligger inom ramen för vad som rimligen kan förebyggas. Svenska kraftnät vill 
påpeka att ansvaret för att ta med extrem nederbörd, starka vindar och höga 
vattenflöden i beräkningen vid planeringen av tekniska system torde beröra aktörer 
på lokalnätsnivå primärt. Vidare vill vi förtydliga att ett arbete rörande denna fråga 
pågår hos berörda parter. 
 
Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta?  
Svenska kraftnät ser inte att vi har en sådan övergripande inblick i 
samhällsplaneringsprocessen i Stockholmsområdet att vi kan rangordna regionens 
behov och därigenom lyfta fram enskilda utmaningar. Svenska kraftnät vill dock 
framhålla att vår verksamhet är av yttersta vikt såväl lokalt, regionalt som nationellt. 
Svenska kraftnät ser behovet av förbättrad kommunikation med andra 
samhällsplanerande funktioner i regionen för att få goda samarbetseffekter, snabbare 
och bättre förändringsmöjligheter och en stabil elförsörjning. 
 
Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 
Stockholmregionen är utpekat som ett område med oerhört stort tryck i frågor som 
rör befolkning, utveckling, infrastruktur, utbildning, arbetsplatser mm. För att kunna 
realisera dessa planer och hantera det ökade trycket måste infrastrukturen, där 
stamnätet för el utgör en viktig del, uppgraderas och anpassas efter det omgivande 
samhällets behov. En stor utmaning för Stockholm är att utveckla regionen och 
staden så att vi inte låser den för framtida infrastrukturbyggnad. Ju mer regionen 
förtätas, desto mindre blir utrymmet för ny infrastruktur, såsom ledningsnät. Det är 
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viktigt att bevara öppna stråk, både som spridningskorridorer för flora och fauna och 
för infrastruktur. 
 
Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 
Svenska kraftnät kan konstatera att det vore fördelaktigt för samhällsplaneringen i 
stort, likväl som för verket, om vårt verksamhetsområde förtydligades och 
förklarades samt särskiljdes från regional- och lokalnätsaktörer.  
 
För ytterligare information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet 
för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025. Detta dokument finns publicerat via 
vår hemsida: 
http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/20130429-Perspektivplan2025.pdf 
 
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Mikael Odenberg efter 
föredragning av samhällsplanerare Anna Ekstedt. Vid ärendets handläggning har 
även avdelningsdirektören Malin Werner, Sofia Miliander, Anthon Samuelsson, 
Kristina Bredin, Åsa Åhlén Hagman, Hans Jacob Nilsen, Mattias Jonsson, Petter 
Glantz och Jan Halvarson deltagit.  
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