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Intro Göran Ericsson + Svenska kraftnät
Svenska kraftnäts uppdrag och uppgifter
Elsystemet i Sverige
Fördubblad (?) elanvändning: Från 145 TWh till 280 TWh ?
Ökad elektrifiering av fordonsflotta, tillverkning, …
Ökad volatilitet i priser
Del av det europeiska elsystemet
Regeringens elektrifieringsstrategi – 67 punkter
Cybersäkerhet – ”Alla vill veta, ingen vill dela”
Frågor
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Svenska kraftnäts uppdrag
 Underhålla och utveckla det svenska
stamnätet för el.
 Systemansvarig myndighet dvs.
balanserar produktion och förbrukning
 Främjar en öppen svensk, nordisk och
europeisk marknad för el.
 Sveriges elberedskapsmyndighet
 Sektorsansvarig myndighet för
elförsörjningens säkerhetsskydd.
 Främjar dammsäkerheten i landet.
 Bedriver forskning och utveckling för
att öka stamnätets driftsäkerhet,
effektivitet, robusthet och hållbarhet.
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What does Svenska kraftnät?
Order from the government

Controlling the
power system
– Keep the
system in
balance

Building new
power lines
and
substations

Functioning
markets

Maintenance
the power
lines and
substations
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Power system
• 17 000 km power lines
• 160 substations
• 16 international connections
• National Control Centre:
Sundbyberg
• Nordic Control Center in
Copenhagen

• Balance between
production (generation)
and consumption of
electricity (demand)
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The route of electricity
– actors in the electricity market
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Electricity – Basis for a modern society
• Internet
• Mobile networks
• Payment systems
•…
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Broad scope
• Energy supply
• Infrastructure – critical for
society
• Environment
• Technology
• Market issues
• National – Nordic – International

Challenges
• ”Nybyggaranda” –
Building new power grid
infrastructure
• Decision process – can be
extensive and long in time
• Renewables: Windpower,
intermittent.
• Nuclear power reduced?
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145 TWh – > 280 TWh ?
• LMA – Långsiktig
MarknadsAnalys
• KMA – Kortsiktig …

Prisvolatilitet
• https://www.svk.se/om‐
kraftsystemet/kontrollrummet/
• Elens flöde och priser

Månd 7 feb ‐22, 09:55
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Regeringens elektrifieringsstrategi – 67
punkter
•

Korta ledtider

•

Utvecklad planering

•

Helhetsbild – av systemet

•

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

•

Regeringen avser att ge Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket i uppdrag att efter
dialog med bl.a. Naturvårdsverket, länsstyrelserna samt Gotlands kommun och regionerna (regionerna) öka samverkan kring
nationella och regionala behovs‐ och scenarioanalyser.

•

Samhällsekonomiska analyser

•

Svenska kraftnät ges en tydligare roll att arbeta för att elsystemet kan utvecklas i takt med behov

•

I denna åtgärd ingår mer proaktivt arbete med nationell nätplanering som behövs för att möta det elbehov som följer av
elektrifiering för att uppnå klimatmålen. Vidare avser regeringen att ge Svenska kraftnät i uppdrag att tydliggöra förutsättningar för
att främja systemnyttig lokalisering av nya verksamheter. Svenska kraftnät tydliggör även hur andra verktyg som utformning av
stamnätstariffer och anslutningskostnader kan användas för att främja systemnyttiga lokaliseringar och föreslår vid behov
ytterligare åtgärder.

•

Riksintressen för energidistributionen och elproduktionen uppdateras

•

Regionala och lokala nätutvecklingsplaner tas fram

•

Regional och kommunal elektrifiering ska få genomslag i samhällsplaneringen

•

Utvecklade verktyg för en effektiv regional och lokal energiplanering

•

2. Samverkan, roller och ansvar

•

Myndighetsöversyn

•

Ett elektrifieringsråd inrättas

•

3. Effektivitet – energi, effekt och resurser

•

Principen ”energieffektivitet först” ska vägleda utvecklingen av elsystemet

•

Energieffektiviseringspotentialen i olika sektorer tydliggörs

•

Anpassning av styrmedel för minskat effektbehov

•

Tydligare information om effektbehov i energideklarationer

•

En elektrifiering som är hållbar och resurseffektiv

•

4. Ett välintegrerat energisystem

•

Fjärr‐ och kraftvärmestrategi tas fram

•

Förutsättningar för vätgas och elektrobränslen tydliggörs

•

Analysera förutsättningar för att införa en reglering med intäktsram för vätgasledningar

Cybersäkerhet – ”Alla vill veta, ingen vill dela”
• Informationssäkerhet vs IT‐säkerhet
• Exempel: Australien waste water, Stuxnet, Ukraina, Norsk Hydro, Nordea
skraplotter/engångskoder,
• Belgium investigates cyberattack on energy companies (feb‐22)

• Oil facilities at Belgian ports have been hit with a cyberattack. The news
comes a day after Germany launched an investigation into a similar
incident
• CIA – ingenjörer fokar på A först…
Alla tre CIA hänger ihop
”Den som ska ha tillgång till info behöver ha det och samtidigt vara
konfident med att inga obehöriga har det”
• Digitala intrång mer pinsamt än fysiska…
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”AIC” rather than ”CIA” – Delicate issues!
• Confidentiality (”Sekretess”)
• Integrity (”Riktighet”)
• Availability (”Tillgänglighet”)
=> Low priority for Confidentiality – Risk for Intrusion?

• SCADA Security
• Enormous need for education – awareness!

Samhällskritiska infrastrukturer
• Energi, El
• Vatten
• Tele/Mobil
• Vägar
• Järnvägar
• Hälsa och sjukvård
• Betalningssystem, bankverksamhet
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Frågor / Diskussion
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