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Svenska kraftnät anser att RUFS 2050, trots höga ambitioner och stor bredd, har 
mycket betydande brister. Planen saknar såväl essentiellt planeringsunderlag som 
tydliga, relevanta och uppföljbara mål. 

Svenska kraftnät efterfrågar vidare ett förtydligande kring vad som ligger till grund för 
de prioriteringar och mål som angetts och en genomlysning av vilken rådighet och 
vilka ekonomiska förutsättningar landsting/länsstyrelse/kommuner har att påverka 
och genomföra dessa prioriteringar och delmål. 

Planering inför framtidens behov och utmaningar 
I RUFS 2050 utpekas syftet att "bidra till att uppfylla nationella mål, planer och pro
gram av betydelse för en hållbar utveckling i regionen" och "ange förhållningssätt 
för regional samordning av mark- och vattenanvändning och för lokalisering av 
bebyggelse och anläggningar." 

Härvidlag måste Svenska kraftnät konstatera att planen inte tillräckligt varken beaktar 
behovet av en robust elförsörjning i regionen eller behovet av mark för tekniska an
läggningar av regional och nationell betydelse. I stället verkar Stockholmsregionens 
transportinfrastrukturbehov fått utrymme i RUFS 2050på de andra nödvändiga infra
struktursystemens bekostnad. 

På uppstartsmötet inför RUFS 2050 formulerade talare från både Stockholms stad och 
landstingets trafikförvaltning att de inte såg tillgång på mark som ett problem i regio
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nen. Svenska kraftnät delar inte denna åsikt, utan anser tvärtom att tillgång på och 
rådighet över mark i Stockholmsregionen kommer att vara en av länets stora frågor. 
Om de synpunkter kring markfrågan som framfördes på uppstartsmötet även ligger 
som utgångspunkt för RUFS 2050 ser Svenska kraftnät på detta med stor oro. 

RUFS 2050 saknar en sammanhållen regional vilja och en planering för de markbehov 
som kommande infrastruktursystem kommer att generera. Svenska kraftnät saknar 
även en dialog om vikten av att kunna underhålla, effektivisera och säkra befintliga 
tekniska försöijningssystem. Utöver ovan nämnda brister efterfrågar Svenska kraftnät 
en diskussion om mål-, resurs- och kostnadseffektivitet kopplat till de prioriteringar 
och delmål som RUFS 2050 har tagit fram. Avsaknaden av dessa underlag gör att 
Svenska kraftnät ifrågasätter RUFS 2050 som ett funktionellt planeringsverktyg. 

Tekniska försörjningssystem 
I avsnitt 7.4 Tekniska försörjningssystem avhandlas elförsörjningen på ett mycket 
knapphändigt sätt. Att Stockholmsregionens elförsörjning idag är ansträngd nämns 
överhuvudtaget inte. Och trots de omfattande investeringar som görs i stamnätet och 
regionnäten kommer detta förhållande att kvarstå till en bit in på 2020-talet. 

En fortsatt snahh befolkningstillväxt och önskemål om t.ex. nyetablering av server-
hallar kommer att medföra ytterligare behov av kapacitetsökningar. Denna stora ut
maning förbigås dock med tystnad. I stället fokuserar RUFS 2050 sitt knapphändiga 
resonemang om elförsörjningen på smarta elnät och mikroproduktion av el. Det är två 
intressanta frågor, som dock har liten relevans i sammanhanget. 

Intresseawägningar och hushållning med resurser och mark 
RUFS 2050 anger att "[...] Ett viktigt syfte med regionplanen är att redovisa avväg
ningar mellan olika intressen. Svenska kraftnät instämmer i detta men konstate
rar att fakta om pågående investeringar i stam- och regionnät för el helt saknas. 

Tillsammans med Vattenfall och Ellevio kommer Svenska kraftnät de närmaste 15 åren 
att göra miljardinvesteringar i ny infrastruktur för el i Stockholmsområdet. Investe
ringarna görs för att möta det ökande behovet av el. Merparten av investeringarna görs 
inom ramen för förnyelse- och nätförstärkningsprogrammen Stockholms ström och 
Storstockholm väst. Dessa två program bör därför lyftas in och beskrivas i RUFS 2050. 
Mer information om projekten återfinns längre ner i detta yttrande. 
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Planeringen för att möta framtida behov är inte elförsörjningens enda utmaning. 
Svenska kraftnät ser också behov av att trygga de anläggningar för produktion och 
överföring som idag finns inom länet. 

Länets aktörer ser behovet av el och nämner ofta region- och lokalnät som viktiga 
infrastruktursystem. Stamnätet synliggörs däremot inte lika ofta, utan blir snarare en 
not in my back yard-fråga. Att Svenska kraftnäts anläggningar fredas mot olämplig 
planläggning och lovgivning är en helt central fråga för regionens elförsörjning och 
behöver därför lyftas fram i RUFS 2050. 

Svenska kraftnät ser återkommande hur lokala behov går före regionens och landets 
behov vid planläggning, lov- och tillståndsgivning. Detta är oerhört allvarligt då våra 
anläggningar är essentiella för regionen. Svenska kraftnät kan inte nog poängtera vik
ten av att våra anläggningar och framtida planer synliggörs i RUFS 2050. Svenska 
kraftnäts verksamhet behöver, likväl som annan viktig infrastruktur, ligga till grund 
för de analyser och prioriteringar man här tar fram. 

Resiliens och civilförsvar 
Ett av delmålen under Huvudmål 4 - "En resurseffektiv och resilient region" utgörs av 
en kvantitativ målsättning för den totala energianvändningen i Stockholmsområdet år 
2030; "Den totala energianvändningen i Stockholmsområdet år 2030 skall uppgå till 
högst 40 TWh jämfört med dagens 50 TWh." 

Svenska kraftnät ifrågasätter om denna målsättning är realistisk - eller ens önskvärd. 
Historiskt har energieffektivisering medfört ökad och inte minskad elanvändning. 
Snabb befolkningstillväxt, utbyggd kollektivtrafik, etablering av serverhallar och elekt
rifiering av fordonsflottan driver också elanvändningen. 

Redan i dag får Svenska kraftnät tydliga signaler om ett kraftigt ökat regionalt behov 
av elenergi fram till 2030.1 termer av maximalt effektuttag kan det handla om en 
närmare 50-procentig ökning jämfört med dagens uttag. Om RUFS 2050 ska ligga till 
grund för statlig infrastrukturplanering måste planen på något sätt måste precisera/ 
kommentera vad som förväntas beträffande den framtida användningen av högvärdig 
elenergi. En avstämning med elbranschens stora regionala aktörer är här befogad. 

Om RUFS 2050 ska kunna ge erforderlig vägledning är det är viktigt att det finns en 
samstämmig uppfattning om hur elanvändningen kommer att utvecklas i regionen de 
kommande 15 åren. 
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Regeringen beslutade den 10 december 2015 att återuppta planeringen för det civila 
försvaret. Det ställer krav på myndigheter som länsstyrelsen och Svenska kraftnät att 
planera och vidta förberedelser för att skapa krishanteringsförmåga, förebygga sårbar
heter och motstå hot och risker. Försvarsmaktens behov ska kunna stödjas bl.a. när 
det gäller elförsörjning. 

Mot denna bakgrund ökar vikten av att det finns ett beredskapsperspektiv i region
planeringen. Planeringen för totalförsvarets behov påverkar bl.a. bedömning av bygg
nation, planläggning och tillståndsgivning för verksamheter i närheten av samhälls-
viktiga funktioner. Vid resonemang om resiliens bör det framgå vilka hotbilder man 
utgår från och dimensionerar för. Det är också viktigt att ha ett helhetsperspektiv av
seende all samhällsviktig infrastruktur och dess inbördes beroenden i regionen. 

Stockholmsregionens elförsörjning och pågående för
stärkning av stam- och regionnätet i området genom pro
gram Stockholms ström och Storstockholm väst. 

Stockholms ström 
Svenska kraftnät har tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Fortum/Ellevio 
tagit fram en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät genom programmet 
Stockholms ström. Tillsammans med kompletterande nätinvesteringar syftar pro
grammet till att förstärka nätstrukturen för att möta framtidens behov av säkra elleve-
ranser samt frigöra mark genom att riva vissa befintliga luftledningar. Programmet 
Stockholm ström omfattar cirka femtio delprojekt som genomförs av Svenska kraftnät, 
Ellevio och Vattenfall. 
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Nätet före Stockholms ström 
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Storstockholm väst 
Eftersom Stockholm växer behöver Svenska kraftnät tillsammans med Ellevio och 
Vattenfall kontinuerligt se över elnätet för att säkra kapaciteten. Omfattande nät
analyser och studier under 2013 - 2014 indikerade att investeringarna i Stockholms 
ström inte är tillräckliga för att långsiktigt trygga den framtida driftsäkerheten i Stock
holm. 

Den mest fördelaktiga nätlösning som Svenska kraftnät har kunnat identifiera ur ett 
stamnätsperspektiv är att planerade nätförstärkningar i Stockholms ström slutförs och 
att stamnätet därtill förstärks ytterligare i regionens västra delar. Det sistnämnda in
nebär att ledningarna Odensala - Överby - Beckomberga - Bredäng - Kolbotten samt 
Hamra - Överby uppgraderas från 220 kV till 400 kV. Storstockholm väst är benäm
ningen på dessa tillkommande förstärkningar som kommer att göras av Svenska kraft
nät. Totalt ingår tio projekt i programmet. 

Tidplaner för Stockholms ström och Storstockholm väst 
Stockholmsområdet växer i mycket snabb takt, varför det är stort fokus på att genom
föra planerade förstärkningar så snabbt som möjligt. Programmen Stockholms ström 
och Storstockholm väst beräknas vara avslutade 2027. 
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Nätet efter Stockholms ström och Storstockholm väst 
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Samverkan och planering i Östra Mellansverige (ÖMS 2050) 
I likhet med RUFS 2050 missar ÖMS 2050 att tydliggöra elförsörjningens betydelse 
och därmed skapa förutsättningar för den framtida elinfrastrukturen. 

Övrigt 
Svenska kraftnät vill slutligen informera Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i 
Stockholms län om att uppgifter om Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att 
hämta via Geodataportalen www.geodata.se Här finns geografisk information om 
ledningar, stolpar och stationer samt uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel 
etc.) och spänningsnivåer. 

En övergripande information om Svenska kraftnäts planering för stamnätet framgår av 
Nätutvecklingsplan 2016 - 2025, som finns att ladda ner från Svenska kraftnäts hem
sida www^vlcse 
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Beslut om detta remissvar har fattats av generaldirektören Mikael Odenberg efter fö
redragning av samhällsplaneraren Anna Ekstedt. Programledaren Kristina Bredin, 
kraftsystemanalytikern Martin Ranlöf, projektledaren Lotta Johansson och tillstånds
handläggarna Helene Boström och Charlotte Norrländer har deltagit i ärendets slutliga 
handläggning. 

Affärsverket svenska kraftnät 

Ann-Christine Adler 
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