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Hej,

I detta mail bifogas Svenska kraftnäts yttrande i ärenden med diarienummer

· 101-29009-17
· TRN 2017-0052
· TRN 2016-0082 och
· TRN 2016-0127

angående utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS
2050 samt angående Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen och
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.

Med vänlig hälsning

JENNY STERN

FRAMKOMLIGHET OCH PLANREMISSER

SVENSKA KRAFTNÄT
BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG
STUREGATAN 1

TEL 010 475 83 39

JENNY.STERN@SVK.SE

WWW.SVK.SE

TRN 2017-0052-19
TRN 2016-0082-75
TRN 2016-0127-53

mailto:karin.willis@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:Jenny.stern@SVK.SE
http://www.svk.se/
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SVENSKA 
— KRAFTNÄT


Länsstyrelsen Stockholms län 
karin.willis@lansstyrelsen.se 
Stockholms läns landsting 
registrator.trf@sll.se


2017-09-26 2016/837 YTTRANDE
2016/798
2017/1790
2017/1792


Yttrande angående utställning av Regional utvecklingsplan för Stock
holmsregionen, RUFS 2050 samt angående Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen och Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stock
holmsregionen
Era diarienummer: 101-29009-17, TRN 2017-0052, TRN 2016-0082, TRN 2016- 
0127


Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl
jande synpunkter:


Koncessioner och kommunikation
Planhandläggare
Mats Borrie
010 475 87 82
samhallsplanering@svk.se


Markbehov
Det är positivt att RUFS 2050 lyfter vikten av att säkerställa den framtida kapa
citeten i stamnätet och att frågan om markbehov för tekniska försörjningssystem 
måste säkerställas för att kunna främja robusthet och effektivitet i dessa system. 
För stamnätet innebär markbehovet att ledningsgator kan komma att behöva bred
das i samband med spänningshöjning men också att ny mark kan behövas tas i 
anspråk vid byggnation av nya ledningar med tillhörande stationer och terminal
platser. Svenska kraftnät vill också här understryka att markbehovet för markför- 
lagda kraftledningar är större än för många andra ledningsslag på grund av elsä- 
kerhetskrav. Detta innebär att möjligheten till samförläggning med andra lednings
slag är begränsad. Likaså begränsar skyddsavstånd till exempelvis bostäder möjlig
heten att finna nya framkomliga vägar i tät stadsmiljö. För att planera långsiktigt i 
såväl relativ närtid som i ett framtidsperspektiv måste markbehovet vara tillgodo
sett i ett tidigt skede.


Planerad stamnätsutbyggnad i Stockholms
regionen: Stockholms Ström och Storstock
holm Väst
Svenska kraftnät ser också positivt på att RUFS 2050 ämnar säkerställa fullbor
dandet av projekten Stockholms Ström samt Storstockholm Väst. Projekten syftar 
till att, helt i linje med den regionala utvecklingsplanen, möta framtida krav på 
överföringsförmåga, tillgänglighet, driftsäkerhet och god miljö.


box 1200
172 24 SUNDBYBERG


STUREGATAN 1 
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WWW.SVK.SE



mailto:karin.willis@lansstyrelsen.se

mailto:registrator.trf@sll.se

mailto:samhallsplanering@svk.se

mailto:REGISTRATOR@SVK.SE

http://WWW.SVK.SE





Framtida energianvändning
De bakomliggande drivkrafterna till varför nätstrukturen i Stockholmsregionen 
förstärks och kommer behöva ytterligare förstärkningar i framtiden är bland annat 
en kraftig befolkningstillväxt, en utbyggnad av kollektivtrafiken, etablering av en- 
regiintensiva verksamheter likt serverhallar och en elektrifiering av fordonsflottan. 
Detta i kombination med att energieffektivisering historiskt inneburit en ökad 
elanvändning tyder på en markant ökning av användningen av den mest högvär
diga energibäraren el. Med bakgrund av detta vill Svenska kraftnät återigen påpeka 
att det är olyckligt att detta inte återspeglas i RUFS 2050. Svenska kraftnäts syn
punkt från den tidigare remissrundan kvarstår därmed; det är vår bestämda upp
fattning att målsättningen att minska den totala energianvändningen i Stock
holmsområdet år 2030 till högst 40 TWh jämfört med dagens 49 TWh inte är real
istisk.


Detta yttrande har beslutats av avdelningsdirektören Malin Werner efter föredrag
ning av samhällsplanerare Mats Borrie. Vid ärendets handläggning har även Mar
tin Ranlöf, Maria Karlsson och Christina Schröder deltagit.


Med vänliga hälsningar


Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät


Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 
från stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med 
Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: 
http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering


Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskor- 
ridorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, 
Box 1200 172 24 Sundbyberg


Mats Borrie



http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering

mailto:registrator@svk.se
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