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Sammanfattning 
 

Samhällets beroende av elektrisk kraft samt sårbarheten i leveranserna är en viktig och 

ständigt aktuell fråga. Förändringar i samhällets struktur samt utveckling av den teknik som 

används i vardagen ökar ständigt vårt beroende samtidigt som medborgarnas krav på trygghet 

och förutsägbarhet är fortsatt stort. De senaste årens haverier, tekniska misstag, 

naturkatastrofer och terrordåd utgör en påminnelse om riskerna för samhällets normala 

funktion. 

De konkreta hot som vi förut uppfattat, främst knutna till risken för krig, har förbytts till mer 

omfattande och ofta vaga risker som är svårare att möta med planering och resursstyrning 

Parallellt med ovanstående förändringar i vårt dagliga liv, har myndigheternas möjlighet att 

påverka aktörerna på elmarknaden minskat drastiskt genom stora avregleringar. En ökande 

efterfrågan globalt medför också osäkerheter avseende hur och med vilka metoder vi skall 

fylla framtida behov. 

 

Uppsatsen påvisar sådana konsekvenser av långvariga avbrott att dessa inte kan accepteras 

samt finner sådana brister i leveranssystemen att sannolikheten för avbrott inte är försumbar. 

De största behoven av åtgärder finns inom områdena information, samverkan och fortsatta 

riskanalyser. 

 

Ämnet är utformat i samarbete med Länsstyrelsen i Värmlands län med avsikt att stödja 

pågående risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att översiktligt belysa riskanalysens element 

”Konsekvens” och ”Sannolikhet” inom ämnesområdet, dra slutsatser som ger vägledning för 

lämpliga åtgärder samt lämna förslag på fortsatt utredningsbehov. 

 



Abstract 
 
The society’s dependence on electric power and the vulnerability of delivery is important and 

topical. Changes of society’s structure and development of technology for everyday use 

constantly increase our dependence with simultaneous demands for safety, security and 

predictability. Breakdowns, technical mistakes, natural disasters and terror acts is an reminder 

of risk factors in the society’s normal functions. 

The concrete risks we experienced before, mainly connected to war, have changed to more 

complex and vague ones, harder to meet with plans and resource steering. Parallel with this, 

authorities possibility to influence actors on the market have decreased drastically because of 

outsourcing and fewer regulations. An increased global demand of electric power also causes 

uncertainty of how we should produce it in the future. 

 

The paper shows such consequences of longer power cuts that it isn’t acceptable. It’s also 

found that insufficiencies in delivery systems makes probability for interrupts noticeable 

higher than zero. The highest needs for changes and development is found for information, 

cooperation and continued risk analysis. 

 

The subject is formulated in cooperation with the county administrative board in Värmland 

with the purpose to support present risk analysis. The aim is to make a broad illustration of 

consequences and probability in the area, to make conclusions forming guidelines for 

appropriate measures and to give some advices for continued investigation 
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1 Inledning 

1.1 Uppgift 
Examensarbetet med titeln ”Samhällets sårbarhet till följd av elberoende” är utformat i 

samarbete med Länsstyrelsen i Värmlands län med avsikt att stödja pågående risk- och 

sårbarhetsanalyser. 

Beställare:   Cecilia Nyström, avdelningschef 

Kontaktperson länsstyrelsen: Carina Brzezinska, handläggare 

Handledare:   Torbjörn Svensson, professor KAU 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Allmänt 

Frågan om samhällets beroende av elektrisk energi samt riskerna för avbrott i leveranserna har 

aktualiserats på många sätt de senaste åren. Orsakerna härtill är många, mångfasetterade och 

understundom med aningen dunkla motiv. Bland dessa faktorer förtjänar bland annat följande 

att nämnas: 

• Teknikutvecklingen där det mesta som styr även vardagliga processer är beroende av 

elektrisk energi. 

• Den pågående övergången till det så kallade ”informationssamhället” med dess behov av 

ständig kommunikation och tillgång till komplexa tekniska system. 

• Samhällets förändrade syn på hot och risker samt det vidgade säkerhetsbegreppet. 

• Följderna av en minskad satsning på skydd och redundans som konsekvens av en 

förändrad hotbild. 

• Minskad samhällsstyrning som följd av avregleringar och upphävda monopol. 

• Inträffade störningar på grund av naturkatastrofer, tekniska fel och terrordåd. 

• Den sedan lång tid pågående debatten om hur energifrågan långsiktigt skall lösas 

inkluderande diskussioner om framställningssätt och miljöpåverkan. 

• Den förändrade befolkningsstrukturen med en allt större andel särskilt sårbara grupper. 

1.2.2 Aktuell forskning, studier och rapporter 

Pågående forskning är bland annat av teknisk, händelsestyrd art (exempelvis kopplat till 

konsekvenser av inträffade naturkatastrofer), samhällsvetenskaplig/strukturell (nationellt som 

följd av nya säkerhetsstrukturer och internationellt beroende på omfattande avregleringar av 

marknaden) samt beteende-/samhälls-/folkhälsovetenskapligt (riskperception, krishantering, 
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konsekvenser för medborgarna, m.m.). Forskning genereras vid olika lärosäten, av elbolagen 

själva samt i hög grad av myndigheter såsom Försvarshögskolan, 

Krisberedskapsmyndigheten, Statens Energimyndighet, Statens Räddningsverk och 

Totalförsvarets forskningsinstitut. 

 

Av särskilt intresse avseende samhällets totala beredskap för kriser (bland annat långvariga 

elavbrott), riskperception, möjligheten att hantera konsekvenser samt för ledning vid kris är 

den forskning som bedrivs vid Försvarshögskolan på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten 

av Ann Enander, Susanne Hede och Örjan Lajksjö. I projektet ”Beredskap och krishantering i 

svenska kommuner”1 framkommer mycket som stöder behovet att, på det lokala/regionala 

planet, granska såväl sannolikheten för som konsekvenserna av långvariga elavbrott samt 

utreda och fördjupa planeringen av samhällets krishantering. Författarna påvisar bland annat 

hur kommunernas förändrade och utökade ansvar i det nya krishanteringssystemet ställer nya 

krav som ej hanterats fullt ut ännu. I kombination med en komplex och delvis svårtolkad 

hotbild uppstår behov att ytterligare stärka kunskaperna om risker samt i stor utsträckning 

stärka krismedvetandet. I förlängningen av detta kan man också spåra strukturella brister, 

bland annat till följd av osäkerhet om roller och ansvar lokalt/regionalt/statligt. Till följd av 

ovanstående ökar betydelsen av tydligt ledarskap och inövade rutiner samt nya 

samverkansvägar där myndighetsstyrning inte längre kan utövas. Intresset och motivationen 

för att bedriva ett sådant strukturerat och fokuserat säkerhetsarbete varierar stort och är i hög 

grad händelsestyrt varför mitt examensarbete och liknande ansatser skulle kunna tjäna som en 

”väckarklocka” och initiera fördjupad lokal/regional planering. 

 

Examensarbetet kommer att beröra frågor som har stark koppling till hur eventuella elavbrott 

och därav följande kris hanteras av myndigheter och leverantörer. Aktuell forskning 

utvärderar krishanteringen efter bland annat stormen Gudrun, de stora elavbrotten 2003 samt 

de upprepade avbrotten i Kista-Akalla. I Statens Energimyndighets utredning ”Slutsatser av 

elavbrotten hösten 2003 samt redovisning av pågående arbete för ökad säkerhet och 

beredskap inom el-försörjningen”2 dras bland annat slutsatserna att: 

• Samhället behöver utveckla nya former av privat-offentlig samverkan för den tekniska 

infrastrukturens säkerhet och beredskap. 

                                                
1 Projektet ”Beredskap och Krishantering i svenska kommuner ”, KBM:s forskningsserie, 
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se 
2 ”Slutsatser av elavbrotten hösten 2003 samt redovisning av pågående arbete för ökad säkerhet och beredskap 
inom el- Försörjningen”, SEM 2004 
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• Det krävs ökade möjligheter att styra elanvändningen vid elbrist. 

• El-användarnas motståndskraft mot elavbrott måste ökas, bland annat genom ökad 

installation av reservkraft och nyutveckling av reservkraftsystem. 

• Ökad utveckling och anpassning av elnätens drift, underhåll och kapacitet krävs på såväl 

nationell som internationell nivå såväl avseende ny teknik och standarder som 

personalens kompetens. 

Dragna slutsatser utnyttjas som stöd för frågeformulering inom eget examensarbete och 

prövar därmed delvis lokal uppfattning gentemot centrala myndigheters syn. 

 

Ett bärande element i mitt examensarbete är frågan om medborgarnas/hushållens 

riskperception, beredskap och ansvarstagande. Forskning inom området har historiskt 

bedrivits av Styrelsen för Psykologiskt Försvar med flera. Bland senare tiders arbeten kan 

bland annat nämnas Ann Enanders och Ann Johanssons arbete ”Säkerhet och risker i 

vardagen; En studie av uppfattningar, värderingar och beteenden hos allmänheten i Sverige” 

(Räddningsverket 2002)3. Författarna visar, grundat på en relativt omfattande 

enkätundersökning, att säkerhetsfrågor engagerar och att välinformerade medborgare är 

beredda att ta ett relativt stort ansvar för egen säkerhet. Studien konfirmerar befolkningens 

tillit till myndigheternas kompetens och antyder därmed att informationsinsatser och 

rådgivning gör störst effekt när dessa utges av exempelvis kommuner och länsstyrelse. 

Studien berör inte betydelsen av elavbrott som riskfaktor och detta tas inte heller upp som 

exempel på fritextsvar vilket stödjer behovet av aktualisering, exempelvis genom arbeten i 

linje med mitt examensarbete. 

 

Sannolikheten för att ett omfattande elavbrott skulle kunna drabba samhället utgör den ena av 

mina två avgörande frågeställningar. Frågan sysselsätter ett antal analytiker inom såväl 

elbranschen som flera myndigheter. Nordiska Ministerrådet har år 2004 mottagit rapporten 

”Vulnerability Analysis of the Nordic Power System”4. Studien utgörs av en riskanalys som 

fokuserar på sårbarhet avseende elbrist, kapacitetsbrist i nät samt tekniska systemrisker i de 

nordiska ländernas elförsörjning. Författarna anser risken för generell kapacitetsbrist som 

”låg” medan risken för att leveranssystemen drabbas av blackout är klassad som ”medium”. 

Man uttrycker också viss oro för att underhåll och ersättning av näten kan bli en kritisk punkt 
                                                
3 Säkerhet och risker i vardagen, Räddningsverket 2002, http://www.srv.se/Shopping/pdf/17736.pdf 
4 “Vulnerability Analysis of the Nordic Power System”, Doorman o Kjölle m.fl., SINTEF 2004, 
http://www.ksg.harvard.edu/hepg/Papers/Doorman.vul.nordic.system.0504.pdf#search=%22Vulnerability%20A
nalysis%20of%20the%20Nordic%20Power%20System%20%2Bdoorman%22 
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bland annat som följd av minskningar av tekniskt kvalificerad personal. Studien 

rekommenderar ett antal åtgärder för att stärka redundansen, till exempel förbättrad 

uppföljning, utökat skydd av fysiska nät samt bättre träning/övning av operatörer. 

Sammantaget ger studien stöd för min tes att ämnesområdet behöver granskas ytterligare och 

att redundansen i systemet som helhet behöver stärkas. 

1.3 Problemformulering, ”forskningsfråga” 
För att påvisa samhällets sårbarhet till följd av elberoende skall examensarbetet besvara 

följande frågeställningar: 

• Blir det så grava konsekvenser av ett långvarigt elavbrott att viktiga samhällsfunktioner 

störs och i så fall i sådan grad att det utgör en fara för medborgarna och/eller funktionens 

genomförande? 

• Är sannolikheten för långvariga elavbrott så stor att åtgärder rimligen behöver vidtas för 

att bemästra konsekvenserna? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa riskanalysens element ”Konsekvens” och ”Sannolikhet” 

inom ämnesområdet, dra slutsatser som ger vägledning för lämpliga åtgärder samt visa på 

fortsatta utredningsbehov. 

 

Härvid skall särskilt följande faktorer belysas: 

• I vilken mån viktiga samhällsfunktioner är känsliga för avbrott i elleveranserna 

• Medborgarnas sårbarhet i hemmiljön 

• Vilken mental och handgriplig riskmedvetenhet samt vilken beredskap som finns hos 

enskilda samt viktiga samhällsfunktioner 

• Vilka huvudsakliga hot som föreligger mot försörjningen 

• Vilken säkerhet som finns i dagens försörjningssystem (organisation, teknik, 

tillgång/efterfrågan) inklusive granskning av leveranssäkerhet de senaste åren 

• Krishanteringssystem och samhällsstyrning inom området 

• Övergripande åtgärdsförslag 

1.5 Avgränsningar 

• Undersökningens konkreta delar behandlar påverkansfaktorer enbart inom Värmlands län 

med koncentration till Karlstad. 



  5 

• Organisatoriska förhållanden berörs endast då det har betydelse för sammanhang och 

förståelse. 

• Innebörden av avregleringen 1996 berörs endast översiktligt med syfte att öka 

begripligheten. 

• Myndigheters, exempelvis länsstyrelsens och kommunernas, krisledningssystem har ej 

granskats i undersökningen. 

• Inga bedömningar görs av ekonomiska konsekvenser vid elavbrott. 

• Medverkande företags uppgifter har ej ifrågasatts och granskats genom analys av 

företagsredovisning, med mera. 

1.6 Metod 

1.6.1 Allmänt 

Examensarbetet är i allt väsentligt av kvalitativ art med stödjande kvantitativa element, främst 

i form av enkätunderlag. Uppsatsen innefattar ett avsevärt mått av empiri då material aktivt 

inhämtats genom intervjuer och egna observationer. Framställningen är i huvudsak deskriptiv, 

dock med slutsatser som även innefattar egna ställningstaganden. 

 

Beroende på uppgiftsställarens behov samt på författarens yrkesbakgrund inom statlig 

förvaltning, finns ett genomgående myndighetsperspektiv. Då problemkomplexet i allt 

väsentligt berör samhällets säkerhet där länsstyrelser, kommuner samt statliga myndigheter 

har stort ansvar, är detta naturligt samt ökar uppsatsens användbarhet. 

1.6.2 Litteratur 

Ämnets aktualitet speglas genom en uppsjö av uppsatser, utredningar, debattinlägg och 

artiklar i media. Bakgrundsfakta har främst hämtats från forskning kring krismedvetande och 

–hantering bedriven vid Krisberedskapsmyndigheten, Statens Räddningsverk samt 

Totalförsvarets forskningsinstitut. Övergripande förståelse för problemkomplexet har i 

huvudsak inhämtats från den så kallade ”Sårbarhetsutredningen” (SOU 2001:41) vilken kan 

sägas forma en bas för nationellt säkerhetstänkande efter kalla krigets upphörande. I övrigt 

har inhämtad kunskap från magisterprogrammet ”Riskhantering och Samhällssäkerhet” samt 

från tidigare yrkesliv varit av stort värde. 

 

För konkret information om olika aktörers roller och deras samverkan har Internet varit en 

viktig och närmast outsinlig källa. I de flesta fall tillhör hemsidorna myndigheter och företag 
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som ger ett vederhäftigt intryck samt står under viss kontroll, varför den aktiva källkritiska 

granskningen varit sparsamt förekommande. 

 

Vid sökning i Karlstads Universitets biblioteksdatabaser (bland annat Academic Search Elite, 

Artikelsök, Mediearkivet, Medline och Samsök) samt på Internet har följande 

sökord/begrepp, i olika kombinationer samt på såväl svenska som engelska, utgjort basen: 

”fjärrvärme”, ”(omfattande) elavbrott”, ”sårbarhet”, ”beredskap”, ”krisberedskap”, 

”elförsörjning”, ”avbrottsfrekvens”, ”beroende”, ”krishantering”, ”avreglering”, ”risk”, 

”riskanalys”. 

1.6.3 Intervjuer och enkät 

Intervjuer har genomförts med syfte att få ta del av berörd organisations syn på eget ansvar, 

för att utröna graden av inbyggd säkerhet/redundans samt för att klargöra betydelsen för 

samhällets samlade sårbarhet. Funktioner och företag har valts för att visa hur samhället 

påverkas redan i inledningen av ett elavbrott samt med avsikt att ge materialet stor bredd. 

Urvalet av intervjupersoner har i huvudsak skett genom att låta företaget (motsvarande) utse 

kontaktperson varefter intervjuerna, utom i ett fall, genomförts genom personbesök. Samtliga 

intervjuade har varit mycket tillmötesgående samt, såvitt kan förstås, varit angelägna om att 

öppet redovisa även brister inom organisationen. Då de intervjuade lämnat tydliga svar på 

mina frågor samt getts möjlighet att begränsa sina svar med hänsyn till företagets/funktionens 

säkerhet, har mina utskrifter inte kommunicerats med respektive respondent. 

 

Medborgarnas syn på den egna förmågan att uthärda ett längre elavbrott har inhämtats genom 

en enkel enkätundersökning. Frågorna har formulerats utifrån den enskildes ansvar enligt 

”Lag om skydd mot olyckor” och med avsikt att inhämta kunskaper om hushållens möjlighet 

att klara några basfunktioner även vid elavbrott. Respondenterna har valts ut genom 

”bekvämlighetsmodellen”, det vill säga lämnats till grannar, släkt och vänner samt inom en 

förening. De svarande uppvisar stor spridning i ålder (25-74 år) och boendeform. Urvalet av 

respondenter, mängden svarande och frågornas formulering gör att undersökningen inte kan 

göra anspråk på att vara vetenskapligt korrekt eller ge en statistiskt säkerställd analys men kan 

ändock antas ge en god bild av hushållens beredskap. 
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1.6.4 Disposition 

Uppsatsen har en enkel disposition som troget följer strukturen i syfte och 

problemformulering. Således börjar framställningen med ett avsnitt om konsekvenserna av ett 

elavbrott vilket följs av sannolikheten för avbrott och avslutas med diskussion och slutsatser. 

1.7 Begreppsförklaringar 
En av de avgörande faktorerna i framställningen saknar, såvitt författaren känner till, 

vedertagen definition. I uppsatsen använder jag därför nyckelbegreppet ”längre elavbrott” 

med betydelsen ”avbrott i eltillförseln mer än ett dygn”. 

Med termen ”samhället” förstås det vidare perspektiv som är allmänt vedertaget, innefattande 

såväl myndigheter som medborgare och företag. 
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2 Samhällets beroende; konsekvens 

2.1 Allmänt 
Snart sagt varje delsystem som finns i samhället innefattar någon komponent som är beroende 

av elektricitet. Kommunikation i rummet, talsamband med fast telefoni och via mobiltelefon, 

datatrafik med mera, kräver såväl fungerande kommunikationsnät som elförsörjning. 

Bostäder, offentlig förvaltning och kommersiella lokaler behöver elkraft för belysning, 

uppvärmning och kyla samt för hissar, låssystem, med mera. Många av arbetsredskapen i 

industri, vård, förvaltning och så vidare är också helt eller delvis beroende av ständig 

eltillförsel. Kort sagt: Utan tillförsel av elektricitet stannar stora delar av det vardagliga livet. 

 

Förvisso finns grupper och verksamheter som är särskilt känsliga för olika störningar, bland 

annat äldre, sjuka och spädbarn, men frågan om längre avbrott i elleveranserna bör ändå ses i 

ett än vidare perspektiv. Det avgörande hotet är en total kollaps för hela lokalsamhället; en 

situation där såväl myndigheter som företag och privatpersoner vare sig kan bedriva sin 

ordinarie verksamhet eller, på sikt, leva och kvarstanna i området. Efter hur lång tid en sådan 

kollaps inträffar beror på mental och konkret beredskap, planering och uppfinningsrikedom 

men är också i hög grad beroende på när på året avbrottet inträffar, bland annat kopplat till 

aktuell temperatur. 

 

Nedanstående områdesvisa beskrivningar utgör ett urval av viktiga funktioner, ämnade att 

belysa graden av elberoende samt vilka mått och steg som vidtagits för att mildra 

konsekvenserna av ett eventuellt avbrott. Dessa beskrivningar är också att anse som faktorn 

”konsekvens” i riskberäkningen (Sannolikhet x Konsekvens). 
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2.2 Betalningsväsende 

2.2.1 Allmänt 

Banker utgör i flera avseenden en viktig samhällsfunktion. Förutom förmedling/utlämning av 

pengar är de också centrum för människors transaktioner, planering och förändring avseende 

boende, sparande, pension, samt betalning av räkningar. För företagen är bankerna av 

avgörande betydelse för såväl fakturering som övriga ekonomihantering. Bankers skyddsnivå 

är också viktig på många sätt; felaktiga transaktioner, försummade betalningar, rån med mera 

kan orsaka svåra påkänningar såväl på banken som på dess kunder.  

Sammanfattningsvis kan sägas att avbrott i bankernas service vållar allvarliga problem redan 

efter kort tid; något eller några dygn. 

 

För att inhämta konkret information om bankväsendets redundans vid elavbrott, har jag 

intervjuat den regionala säkerhetschefen vid Föreningssparbanken, Göthe Runesson. Inget 

framkom under intervjun som hindrar generalisering till andra banker och betalningssystem. 

2.2.2 Konsekvenser för en bank vid längre strömavbrott5 

Med en viss generalisering kan bankernas verksamhet delas upp i dels de lokala 

kundgränssnitten (bankkontor, bankautomater, kortläsare och andra system i affärer, med 

mera) och dels de interna systemen (för transaktioner, administration, kontohantering och så 

vidare). 

 

De lokala kundgränssnitten kommer att slås ut omedelbart vid elavbrott. Dels för att de inte 

fungerar tekniskt (dörrar, belysning, larm, bankautomaterna) men också, när det gäller 

bankkontor, därför att inte har några tjänster som kan utföras då datasystemen går ned. 

Konsekvenserna av detta är att all kontanthantering upphör i det berörda området samt att 

banken inte längre kan utgöra ett gränssnitt för hantering av fakturor, räkningar, lån, konton 

med mera. Dessutom kan inte affärer längre ta betalt med sina kortläsare men kan eventuellt 

övergå till sliphantering. De reservsystem som finns innefattar ett fåtal manuella rutiner samt 

avbrottsfri kraft till lokala datasystem vilka enbart skall räcka till för att kunna slutföra 

pågående processer samt garantera en kontrollerad nedstängning. 

 

                                                
5 Intervju med Göthe Runesson, säkchef Föreningssparbanken, 2006-05-11 
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De interna systemen, vilka hanterar samtliga kunders samt bankens egna tjänster, är generellt 

inte knutna till den lokala nivån. I stället utgör de lokala kontoren, affärers terminaler, 

bankautomater med mera endast terminaler till centrala system. För de centrala systemen har 

ett omfattande säkerhetsarbete genomförts vilket sägs garantera säkerheten för lagrade 

uppgifter samt också möjliggöra fortsatta affärer från/till de lokala gränssnitt som inte berörs 

av elavbrott. Säkerhetssystemen är av såväl fysisk art (miljöer för servrar, reservkraft med 

mera) som organisatoriska, strukturella och mjukvarumässiga. Samverkan sker dessutom med 

företrädare för myndigheter och elleverantörer för att bibehålla en hög säkerhet 

2.2.3 Slutsatser avseende långvariga elavbrotts påverkan på 
betalningsväsendet 

Mina egna slutsatser av intervjun med företrädare för en av våra banker är att ett elavbrott 

skulle bli synnerligen obekvämt för såväl den enskilde som företag och myndigheter. Detta 

gäller bland annat möjligheter att sköta sin vardagsekonomi samt problemen att genomföra 

inköp. Möjligheter finns dock att söka sig utanför det område som drabbats av elavbrott och 

sköta sin ekonomi samt ta ut pengar där. De största problemen torde drabba affärsinnehavare 

med ambition att driva verksamheten vidare samt de som av olika orsaker har svårt att 

förflytta sig utanför bostadsorten eller är beroende av kontanthantering och kassabetalning av 

räkningar. Den övergripande och långvariga säkerheten synes däremot vara god. Om 

sagesmannens uppgifter stämmer, kommer inga dataförluster att uppkomma vilka annars 

skulle kunna rasera grunden för berördas ekonomiska bas. Ett av de frågetecken som kvarstår 

rör hur bankerna avser informera och stödja sina kunder vid långvariga elavbrott. En sådan 

informationsplan behöver finnas klar redan innan påfrestningen inträffar för att vara effektiv. 

2.3 Handel 

2.3.1 Allmänt 

För befolkningens möjligheter att kvarstanna i hemmiljön samt för att lokala myndigheter och 

hjälporganisationer inte snabbt skall överbelastas med ren nödhjälp, är det av stor vikt att 

normal varudistribution och –försäljning kan fortgå. Det är därför av intresse att granska 

detaljhandelns möjligheter att fortsätta försäljningen även då elleveranserna brutits. 

 

För att skaffa kunskap i ämnet har en livsmedelsbutik, ICA Kärnan på Våxnäs Karlstad, valts 

ut. Informationen har inhämtats genom en intervju med ägaren, Tomas Mattsson. Inget 

framkom som hindrar generalisering till andra butiker med motsvarande karaktär 

(dagligvaruhandel i huvudsak baserad på livsmedelsförsäljning). 
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2.3.2 Konsekvenser för en livsmedelsaffär vid längre elavbrott6 

Det som är gränssättande för affärens funktion är betalningssystemen, livsmedelssäkerheten, 

beställnings- och leveranssystem samt allmänna faktorer som belysning, larm, dörröppning 

med mera. 

 

Mattsson uppger att affären möjligen kan slutföra redan påbörjade inköp då kassasystemen 

har batteribackup för cirka 30 minuters drift. I allt övrigt måste affären stängas med 

omedelbar verkan då strömmen bryts. Gällande livsmedelssäkerheten finns larm för elavbrott 

till kyl och frys men resurserna för att ta hand om livsmedlen är högst begränsade då större 

lagringsutrymmen saknas, i sig en konsekvens av ”just in time-leveranserna”. För beställning 

av varor, vilket sker med automatisk orderhantering gentemot ett centrallager i Kungälv, 

krävs fungerande dataförbindelse; för detta saknas reservkraft och manuella reservrutiner. 

 

Butiksägaren säger sig ha en bra och implementerad plan för att hantera elavbrott men denna 

planering är helt inriktad på att rädda butikens lager av livsmedel samt att stänga 

verksamheten på ett kontrollerat och säkert sätt. Ingen anslutning finns för att kunna ta emot 

eventuell reservkraft och ägaren säger sig inte kunna upprätta någon slags nödvariant för att 

åtminstone kunna sälja torra varor alternativt medverka till kommunalt anordnad utdelning av 

förnödenheter. På frågan om när katastrofen närmar sig ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

svarar Mattsson ”tre till fyra timmars elavbrott är vad jag klarar” 

 

Då butiken ingår i en större kedja (ICA) frågade jag också om vilket stöd som den lokale 

handlaren får från huvudorganisationen. Det visar sig att ICA Sverige bedriver utbildning 

inom säkerhetsområdet samt stödjer butikerna med material och planering men endast 

avseende livsmedelssäkerhet, det vill säga matens hantering för att vara tjänlig som 

människoföda vid försäljningstillfället. 

2.3.3 Slutsatser avseende långvariga elavbrotts påverkan på handeln 

Ett samhälle eller en stadsdel som råkar ut för ett elavbrott kommer med närmast omedelbar 

verkan att mista sina ordinarie försörjningslinjer, inklusive möjligheterna att beställa varor till 

området för eventuell utdelning ”från flak”. För de privatpersoner som kan söka sig utanför 

det berörda området med bil samt för de institutioner med mera som beställer livsmedel med 

                                                
6 Intervju med Tomas Mattsson, ägare ICA Våxnäs, 2006-06-28  
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manuella rutiner, torde besvären vara överkomliga men för övriga berörda kan situationen 

mycket snabbt bli synnerligen problematisk. 

 

Beroende på den ringa lagerhållningen hos såväl försäljningsställen som hos möjliga 

hjälpande aktörer, kan intentionerna i den anammade ”närhetsprincipen” bli svår att tillämpa 

på grund av ovanstående. Behoven och viljan må vara aldrig så stora men berörd region torde 

ändå behöva tillförsel utifrån, en hjälp som sannolikt måste kunna igångsättas inom några 

timmar efter att ett långvarigt elavbrott startat. Ett sådant beslut behöver mycket gott underlag 

från elleverantören för att de inte skall fattas på felaktiga grunder; beslut som innebär onödiga 

insatser alternativt att hjälpen startar för sent. 

2.4 Dricksvattenförsörjning 

2.4.1 Allmänt 

Tillgången på rent, tjänligt vatten är ett av de mest grundläggande behoven för människor. 

Vattnet är livsavgörande som livsmedel men också viktigt för att kunna bibehålla rimlig 

hygiennivå och därigenom minska risken för infektionssjukdomar och epidemier. 

 

De system som det moderna samhället byggt upp är i alla led (råvattentäkt, rening och 

distribution) beroende av elektrisk kraft varför omfattande reservsystem behöver byggas upp 

om man skall kunna erbjuda redundans. Undantagna från elberoende är egentligen endast de 

som har egen brunn med så stor diameter att man kan hinka upp vatten, något som blir alltmer 

ovanligt efterhand som kraven på vattenkvalitet och bekväm uppfordring ökar. På orter där 

alternativa distributionsmöjligheter, tankvagnar eller tillfälliga rörsystem, förberetts krävs av 

brukarna att de har tillgång till kärl för hämtning och förvaring av vatten. 

 

Som exempel på systemsäkerhet och redundans har Karlstad tätort valts. Information har 

främst inhämtats genom maildialog med Urban Åhs, Teknik- & Fastighetsförvaltningen, 

Driftavdelningen/VA. 

2.4.2 Vattenförsörjning inom Karlstad tätort7 

Produktionen av dricksvatten sker på Sörmon, ett område som ligger avsevärt högre än 

huvuddelen av den försörjda tätorten. Därmed har Karlstad ett radikalt minskat behov av 

                                                
7 Mailsvar från Urban Åhs, Teknik- & Fastighetsförvaltn Karlstad, 2006-05-16 
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pumpstationer i rörnätet, något som ökar redundansen. Några delar av staden, främst området 

Kronoparken, är beroende av pumpar med vattentorn som utjämnare och säkerhetssystem. 

 

För produktionsdelarna på Sörmon finns reservelverk med tillräcklig kapacitet samt med 

automatisk start. Installationerna samt planeringen för hur driften skall säkerställas uppges så 

god att endast tillgången på drivmedel och drivmedelstransport är gränssättande. 

 

Avseende de områden som ej tillgodoses genom självtryck har jag diskuterat med Ulf 

Mårtensson, Karlstad kommun (riskhanterare stationerad på Räddningstjänsten). Han uppger 

att vattentillgången upphör efter cirka 36 timmar samt att planerad nöddistribution riskerar att 

förbjudas i ny livsmedelslagstiftning. 

2.4.3 Slutsatser avseende långvariga elavbrotts påverkan på 
vattenförsörjningen 

Karlstad kommuns system har en inneboende redundans som ej utan vidare kan extrapoleras 

till andra kommuner. Sannolikt är att de problem som drabbar Kronoparken helt eller delvis 

drabbar stora delar av andra kommuner. Problemen är av sådan art att de inte kan lämnas 

därhän varför en total kartläggning samt relevant reservplan måste finnas upprättad inom 

varje kommun. Min undersökning har inte granskat om så är fallet. 

2.5 Vård 

2.5.1 Allmänt 

Dagens vårdgivare är i hög grad teknikintensiva, datoriserade och elberoende institutioner. 

Såväl operationer som undersökningar och behandlingar behöver ske i uppvärmda, väl belysta 

lokaler, med tillgång till tjänligt vatten samt med stöd av diverse el-anslutna maskiner, datorer 

och andra stödsystem. För vissa patienter är apparaturen av direkt livsuppehållande karaktär, 

till exempel inom intensiv- och postnatalvård, och pågående operationer som avbryts av 

strömavbrott kan också få allvarliga, eventuellt letala, konsekvenser. 

 

För faktainhämtning har en kortare intervju genomförts med beredskapssamordnaren vid 

Värmlands Landsting, Rousanne Larsson. 



  14 

2.5.2 Vårdgivare och elavbrott8 

Beroende på verksamhetens allmänna känslighet och etiska implikationer samt på att 

vårdinrättningarna ingått i totalförsvarsplaneringen, ”krigets krav”, finns en lång tradition av 

arbete med beredskapsfrågor inom landstingen. Förvisso har dessa frågor nedprioriterats de 

senast tio åren i takt med det upplevt lägre krigshotet och de som arbetar inom gebitet ses 

ibland som resurskrävande alarmister. I kombination med den, för närvarande, höga 

leveranssäkerheten avseende elkraft minskar utrymmet för större satsningar på 

skyddsåtgärder. 

 

Inom Värmlands Landsting har endast akutsjukhusen (Centralsjukhuset i Karlstad, Arvika 

sjukhus och Torsby sjukhus) reservkraft i full utsträckning. Närsjukvårdens sjukhus i Säffle 

och Kristinehamn har lägre uthållighet. 

Centralsjukhuset i Karlstad har den högsta skyddsnivån. Sjukhusets apparatur, belysning, 

datasystem, värme med mera kan, avbrottsfritt vid frånfall av ordinarie kraftleverans, 

försörjas med egenproducerad kraft via egna dieseldrivna elverk. Även vattenförsörjningen är 

säkrad genom reservförfaranden. Uthålligheten under reservdrift uppges bero helt på 

möjligheterna att införskaffa dieselbrännolja, en produkt för vilken det kommer att finnas 

många intressenter vid längre elavbrott. 

 

Vårdcentralerna, där en stor del av vården levereras, har inte egna reservkraftverk. Även om 

andra samhällsinstitutioner eller företag skulle kunna låna ut portabla elverk med tillräcklig 

kapacitet, har man endast på ett fåtal platser förberett för att ta emot reservkraft. Sammantaget 

är man i allt väsentligt tvungna att stänga eller dramatiskt dra ned på verksamheten. 

 

Det kommunala omhändertagandet av personer med behov av särskilt stöd, handikappade, 

sjuka, äldre, sker huvudsakligen i vårdtagarens hemmiljö eller på särskilda boenden. Dessa 

miljöer har inte tillgång till reservkraft varför belysning, apparatur och värmesystem kommer 

att upphöra att fungera. Flera av dessa vårdformer är redan i vardagslag hårt ansträngda varför 

läget sannolikt snabbt blir kritiskt. 

2.5.3 Slutsatser avseende långvariga elavbrotts påverkan på sjukvården 

Den mest kvalificerade sjukvården, den som bedrivs på våra akutsjukhus kommer i allt 

väsentligt att kunna bedrivas normalt, så länge som drivmedel levereras samt personalen kan 

                                                
8 Samtal med Rousanne Larsson, Värmlands Landsting, 2006-04-27 
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fortsätta arbeta normalt vilket i sin tur är beroende på vilken beredskap dessa har i hemmiljön. 

Möjligen kan den avsevärt nedsatta kapaciteten på vårdcentralerna, åtminstone under en 

kortare tid, anses som ett mindre problem. Det absolut mest allvarliga anser jag vara 

situationen inom hemsjukvård och på institutioner; äldreboenden, inackorderingshem, med 

mera. Det handlar såväl om att ha överblick över läget som att tidigt överväga evakuering 

genom vårdgivarens, oftast kommunen, försorg. 

2.6 Hemmiljön 
Hemmet med dess funktioner för vila, skydd mot elementen, möjlighet att tillreda mat med 

mera, är av avgörande betydelse för samhällets motståndskraft mot olika påfrestningar. I den 

stund man inte kan klara sig i sitt boende utan endera behöver hjälp av samhället eller måste 

lämna bostaden därför att den inte uppfyller grundläggande behov, då kan man anta att kaos 

och samhällskollaps är nära förestående speciellt om hela bostadsområden eller städer lämnas. 

I sådana fall uppträder kedjereaktioner med kriminalitet, personalbrist med mera vilket 

samhället knappast har resurser att klara. 

 

Även om de senaste styrdokumenten och lagarna som utgivits av centrala myndigheter, främst 

Lag om skydd mot olyckor (2003:778), i högre grad påvisar den enskilde medborgarens 

ansvar för förebyggande av och åtgärder vid olyckor, är ändå hemmiljön den i sammanhanget 

minst reglerade. I många fall, främst för boende i lägenhet, är dessutom hemmet en plats där 

nyttjaren har oerhört liten möjlighet att påverka de tekniska systemens utformning exempelvis 

avseende uppvärmning, vattenförsörjning och telekommunikation. 

2.6.1 Redundans i hemmiljön9 

För att skapa en översiktlig bild av hur befolkningen hanterar frågor kring hemmiljöns 

motståndskraft vid ett längre strömavbrott samt som underlag för ytterligare undersökningar, 

har en enkel enkätundersökning genomförts (bilaga 1 och 2). Enkäten är på intet sätt 

statistiskt verifierad, den har ett ganska snävt urval främst bestående av grannar, vänner o 

bekanta samt få respondenter (35 stycken) men ger ändå en bild av hur lokalbefolkningen i 

Värmland, främst Karlstad med omgivningar, förberett sig för ett eventuellt elavbrott. 

 

Det som framkommit efter utvärdering av enkätsvaren och de övergripande slutsatser som kan 

dras därav är bland annat följande: 

                                                
9 Enkät, bilaga 1 och 2 till denna uppsats 
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• Hushållen drabbas sällan av långvariga elavbrott; endast 5 hushåll av 35 svarande uppgav 

att de under den senaste femårsperioden råkat ut för elavbrott som varat mer än ett dygn.  

Detta leder till slutsatsen att leverantörernas redundans är god samt att sannolikheten för 

allvarliga avbrott är relativt låg. Med detta ökar troligen konsekvenserna av ett avbrott, 

då beredskapen och rutinen efterhand minskar. 

• Den överväldigande majoriteten saknar möjlighet att hålla bostaden beboelig och 

skadefri vid elavbrott vintertid. Endast 11 hushåll av 35 kan hålla åtminstone ett rum 

varmt och blott 7 av 34 (en har avstått från att besvara frågan) anser sig kunna skydda 

viktiga installationer i hemmet (värmeanläggning, vattenförsörjning, med mera) från 

sönderfrysning. Förmågan att ta emot och förvara vatten, möjligheten att ordna varm 

dryck och mat samt utrustning för belysning utan eltillförsel är ytterligare avgörande 

faktorer för möjligheten att kunna leva kvar i bostaden. 7 av 35 tillfrågade saknar 

nödbelysning (stearinljus eller ficklampa) i hemmet, 8 av 34 (en har avstått från att 

besvara frågan) saknar kärl för att kunna hämta vatten vid upprättad vattenpost/tank och 

16 av 35 kan inte ens värma tevatten vid ett strömavbrott. 

Slutsatsen av detta är att det stora flertalet berörda vid ett längre elavbrott vintertid 

endera måste lämna bostaden eller tillföras uppvärmningsanordningar samt 

kokutrustning, till exempel gasol- eller fotogenkaminer och -kök genom annans försorg. 

Förutom de mänskliga aspekterna skulle den låga beredskapen även kunna leda till 

mycket stora ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare, försäkringsbolag och berörd 

kommun främst genom risken för sönderfrysning av VVS-installationer. 

• Myndigheters möjlighet att informera samt människors allmänna möjlighet att 

kommunicera är av stor vikt, särskilt i en kritisk situation. Det är därför problematiskt att 

så många som 11 av 35 saknar batteridriven radio eller TV i hemmet samt att 7 hushåll 

förlitar sig helt på trådlösa telefoner vilka ju slås ut omedelbart vid ett elavbrott. 

Min slutsats av ovanstående är att bristande täckning av informationsbehovet skulle ställa 

till med stora bekymmer för såväl krisledning som den enskilde. 

• Av intresse för bland annat kommunal planering och annan krishanteringsplanering, är i 

vilken mån medborgarna anser sig ha ett eget ansvar för grundläggande säkerhet i 

vardagen samt hur de själva uppfattar möjligheterna att kvarstanna i hemmet vid ett 

längre elavbrott vintertid. När det gäller det egna ansvaret uppger 12 av 34 svarande att 

”Jag har ansvar för att klara de grundläggande behoven, värme, mat och hygien, även 

under elavbrott som varar mer än ett dygn”, 16 svarar ”Jag har ansvar för att klara de 
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grundläggande behoven, värme, mat och hygien, under elavbrott som varar några timmar 

men mindre än ett dygn” medan 6 stycken anser att ”Samhället, myndigheter och 

elleverantörer, har det fulla ansvaret för att jag skall kunna leva ett normalt liv och jag 

räknar med säker leverans av elektricitet”. 

När det sedan gäller bedömningen av hur länge man klarar att kvarstanna i bostaden 

svarar 8 av 34 ”Mindre än ett dygn”, 13 stycken svarar ”1-7 dygn” medan 3 svarar ”Mer 

än en vecka”. 

Mina slutsatser av svaren är att nuvarande omvärldsuppfattning och beredskap hos 

medborgarna helt baseras på sannolikhetskalkyler grundade på erfarenhet av säkra 

leveranser samt beroende på ämnets ringa aktualitet i media och kommuninformation. 

Följden av detta är att termen ”konsekvens” i riskbedömningen blir mycket stor. 

• Jag har genom enkäten sökt styrka ett samband mellan dels uppgiven beredskap för att 

uthärda ett elavbrott och dels angiven bostadstyp (villa/lägenhet) samt bostadsort 

(tätort/landsbygd) men anser att materialet har för liten omfattning för att dra säkra 

slutsatser. Tendenser finns dock som antyder att egnahemsägare på landsbygd har större 

möjligheter att klara sig själva samt uppfattar det egna ansvaret större än hyresgäster i 

tätort, bland annat grundat på den högre frekvensen avbrott. 

2.6.2 Slutsatser avseende redundans i hemmiljön 

Enkäten ger sammantaget en dyster bild av medborgarnas beredskap för att klara sig med 

egna resurser även vid ett relativt kortvarigt (upp till 24h) elavbrott, särskilt vintertid. Risken 

är uppenbar att flera viktiga samhällssystem på kort tid drivs till kollaps om ett värstascenario, 

långvarigt elavbrott under en period av stark kyla, inträffar utan förvarning. 

Många av dagens brister kan enkelt och till en mycket låg kostnad täckas upp av den enskilde: 

Några plastdunkar, en batteridriven radio, ett spritkök och en konventionell telefon kan 

inhandlas för några hundralappar på flera lågprisvaruhus. Däremot torde behoven näppeligen 

kunna täckas genom inköp då elbortfallet redan är ett faktum eftersom tillgången i butik är 

begränsad (”Just In Time”) samt att de flesta försäljningsställen kommer att tvingas stänga då 

elen försvinner. I stället handlar det om ett medvetandegörande som gör att människor tar mer 

ansvar för sin egen säkerhet, en attitydförändring som sannolikt måste initieras av 

myndigheter i samverkan med energileverantörerna. Alternativet är betydligt sämre men 

tyvärr legio i sammanhanget; att insikten vaknar efter att påfrestningen inträffat samt under 
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ett massivt mediatryck. Ett gott exempel för informationsinsatser finns på 

Energimyndighetens hemsida i form av ”Praktiska tips vid elavbrott”.10 

2.7 Kommunal hantering av elavbrott 

2.7.1 Allmänt 

Styrt av kommunallag och andra förordningar samt i enlighet med gängse uppfattning, har 

kommunerna stort ansvar för medborgarnas säkerhet och samhällets redundans visavi 

allvarliga påfrestningar. Undersökningen har på intet sätt trängt in i olika kommuners 

planering men för att skaffa en översiktlig uppfattning om läget i åtminstone en kommun har 

en intervju genomförts med den i Karlstad ansvarige för allmän riskhantering; Ulf 

Mårtensson, Räddningstjänsten. 

2.7.2 Karlstad kommuns hantering av elavbrott11 

Mårtensson har vid ett tidigare tillfälle, för cirka fyra år sedan, genomfört en övergripande 

översyn avseende risken för samt konsekvenserna av ett elavbrott. Det han främst vill 

framhålla är följande: 

• De främsta orsakerna till elavbrott är risken för överbelastning av elnäten samt alltför låg 

tillgång till energi, regionalt, nationellt samt även i ett större perspektiv. Dessutom anses 

de lokala elnäten ha alltför låg redundans då även relativt enkla haverier av exempelvis 

transformatorstationer kan få allvarliga konsekvenser. 

• Enorma mängder felanmälningar och driftlarm kommer att belasta SOS Alarm. 

Möjligheten att sovra i flödet samt klara belastningen när automatlarm, hisslarm, samtal 

från oroliga medborgare med mera strömmar in, bedöms som låg. 

• Kommunikation via telefon kommer att börja svikta redan efter några timmar, vilket 

kommer att försvåra ledningsarbetet. 

• Delar av avloppssystemen är beroende av pumpning varför sanitär olägenhet och 

hälsofara kan uppstå. 

• Signalsystem för trafiken kommer att slockna omedelbart vilket sannolikt ökar mängden 

trafikolyckor temporärt. 

                                                
10 
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=930EF4AEB0AE1E41C1
25715600425BB6 
11 Intervju med Ulf Mårtensson, Räddningstjänsten Karlstad, 2006-05-16 



  19 

• Pumpanläggningar för gator och vägar kommer att stanna och har ej reservkraft varför 

översvämningsproblem kan uppträda relativt snabbt samt med stor omfattning. Dessa 

problem kommer att vara såväl av akut karaktär som långsiktigt skadliga. 

• Efter cirka ett dygn kommer bostäder att vara helt utkylda. Inga egna lager av filtar, 

kaminer och dylikt finns och sannolikt finns ingen annan samhällsfunktion som, med 

kort varsel, kan understödja kommunen med leveranser. 

• Cirka 5 000 av kommunens medborgare över 75 år saknar hemhjälp. Ingen förteckning 

finns och system saknas för att kunna följa upp och bistå dessa. 

• Det finns cirka 50 äldreboenden i kommunen samt ett stort antal institutioner som skolor, 

daghem med mera. Vad händer om dessa måste stängas? Kommunen saknar planering 

för omhändertagande av dessa utsatta grupper och analyser behöver göras kopplat till vad 

som händer om föräldrar måste stanna hemma för att ta hand om barn i skolåldern. 

• En nedsläckt och delvis övergiven stad kräver enorma mängder bevakning och skydd för 

att inte situationen skall utnyttjas av kriminella element. Kapacitet för detta finns inte 

inom polis och bevakningsföretag. 

• Bränslebrist kan uppträda tidigt. Två bensinstationer är förberedda och kontrakterade för 

utlämning av drivmedel till kommunal räddningstjänst och kommunal ledning genom 

anslutning av reservkraft. Övriga medborgare, företag och institutioner kommer inte att 

tillåtas ersätta drivmedel på dessa stationer. 

• Informationsbehovet kommer att vara monumentalt. Förutom möjlighet att kommunicera 

via lokalradion, disponeras en högtalarbil för ändamålet. 

• Stadshuset, Räddningstjänsten samt SOS Alarm har reservkraft. Tillgången på drivmedel 

kommer att vara gränssättande för uthålligheten. 

• Välfungerande krisledningscentral finns i kommunhuset. 

• Det är viktigt att det kommunala krisledningssystemet kommer igång mycket snabbt och 

med andra ord får omedelbar information av energileverantörerna om avbrott befaras bli 

långa. De inledande besluten kommer att vara avgörande och där finns inte utrymme för 

felaktiga vägval. 

2.7.3 Slutsatser avseende långvariga elavbrotts påverkan på kommunen 

Kommunala instanser har tagit ledningsbehoven på allvar samt byggt upp system för 

åtminstone drift av egen ledning och räddningstjänst. Dock förefaller ett antal viktiga 

områden ha lämnats därhän i en from förhoppning att den svåra påfrestningen aldrig skall 

inträffa. Kommunen har sannolikt en lång väg kvar att gå innan man kan hantera ett 
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långvarigt elavbrott på ett sätt som motsvarar medborgarnas förväntningar samt ger 

grundläggande trygghet till utsatta grupper. 
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3 Leveranssystemens sårbarhet; sannolikhet 

3.1 Allmänt 
I och med det beroende av pålitlig elkraftstillförsel som påvisats under rubriken ”Samhällets 

beroende” samt att vi valt att acceptera en sådan situation, vilar ett mycket stort ansvar på 

leverantörerna. Med tanke på de stora konsekvenser som uppstår, kan bara en mycket liten 

sannolikhet för längre avbrott anses acceptabel om produkten av sannolikhet och konsekvens 

skall bli rimlig. Jag har genom ett antal intervjuer sökt klarlägga leverantörernas syn på dessa 

frågor bland annat avseende uppfattat samhällsansvar, riskuppfattning, teknisk redundans med 

mera. 

 

Genom avregleringen av elmarknaden 1996 har aktörernas antal mångfaldigats och 

myndigheters möjlighet att utöva styrning minskat avsevärt. Ägandet av och ansvaret för de 

fysiska resurserna är spritt på olika aktörer. Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät 

ansvarar för stamnätet för elkraft och har systemansvar för den svenska elförsörjningen, de 

regionala näten ägs av 4-5 större bolag (bland annat Fortum) medan lokalnäten ägs av olika 

större och mindre bolag med ensamrätt inom eget område12. Fortfarande sätts vissa ramar för 

verksamheten genom Energimyndigheten13 och viss övervakning förekommer men i allt 

väsentligt förutsätts marknadskrafterna vara den viktigaste styrfaktorn för säkra leveranser. 

Statens, kommuners och länsstyrelsers möjlighet att i en krissituation direkt påverka 

leverantörerna bedöms av båda parter som synnerligen låg. Samverkan är förberedd men skall 

även vid en kris fungera på marknadsmässiga villkor. 

                                                
12 http://www.svk.se/start.aspx?id=2215 
13 http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm 
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3.2 El-leverantör, Karlstad14 
Den dominerande el- och fjärrvärmeleverantören i kommunen är Karlstads Energi AB, ett av 

kommunen ägt bolag som agerar på marknadsmässiga villkor15. För att inhämta uppgifter om 

deras leveranser intervjuades produktionschefen, Peter Lind. 

 

Lind poängterar att bolaget enbart sysslar med produktion av elektrisk energi för att sälja 

vidare; leverans till kund åvilar nätägaren. Bolagets produktion sker såväl i av bolaget drivna 

anläggningar (sopförbränning, biobränsle och oljekraftverk) som genom delägarskap i 

vattenkraft och Oskarshamns kärnkraftverk. Sammantaget produceras cirka 600 GWh/år 

vilket också ungefär motsvarar den försålda mängden. Förutom el produceras också 

fjärrvärme för tätorten Karlstad. Även om produktionen delvis är lokal, säljer bolaget el till 

kunder i hela Sverige. Andelen som säljs till elmarknaden minskar alltmer och i huvudsak går 

produktionen till avtalskunder. 

 

Karlstads Energi AB disponerar inga egna reserver för elproduktion då det inte finns 

ekonomiska incitament. I stället har Svenska Kraftnät statens uppdrag att, genom avtal med 

leverantörer, säkerställa en viss överkapacitet på det nationella planet. 

 

Bland annat som följd av de ökande kraven på bolagens leveranssäkerhet, får 

säkerhetsfrågorna allt större vikt. Det som bedöms hota elleveranserna starkast är tekniska fel 

i egna anläggningar, alltför starka affärsmässiga optimeringar beroende på avregleringen samt 

ömsesidiga beroendeförhållanden som byggs regionalt och nationellt men även i 

Europaperspektivet. Akuta kriser anses kunna uppstå av främst meteorologiska skäl; en längre 

köldperiod i norra Europa skulle snabbt leda till att produktionen når sitt maximum varvid 

bränslebrist kan uppstå då så många aktörer avropar samma resurs, en situation som uppstod 

senast hösten 2002. 

3.2.1 Slutsatser, Karlstads Energi AB 

Även om bolaget har en lokal förankring samt även producerar energi i egna anläggningar, 

saknas såväl vilja som möjlighet att kunna stödja kommunen genom riktade insatser vid ett 

eventuellt strömavbrott. Bolaget agerar på marknadens villkor, söker följa ingångna avtal 

oavsett var i landet de tecknats samt saknar överkapacitet. Genom sin insikt i frågan uppfattar 

                                                
14 Intervju med Peter Lind produktionschef Karlstads Energi AB, 2006-05-03 
15 http://www.energi.karlstad.se/ 
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man behov av att stärka hushållens och övriga samhällets redundans i frågan men uppfattar 

inget eget ansvar för detta. 

3.3 Nätägare, Karlstad16  
Distributionsnätet för elektrisk energi i tätorten ägs av det kommunala bolaget Karlstads Elnät 

AB till vilket samtliga abonnenter i området är hänvisade. Bolaget har cirka 34 000 kunder 

och distribuerar cirka 624 GWh/år. Kunskap om företagets grundsyn i säkerhetsfrågor har 

inhämtats genom intervju med den el-ansvarige, Håkan Alfredsson. 

 

Företaget har ingen särskild säkerhetsorganisation, säkerhet ingår i det ordinarie 

kvalitetssystemet och är främst inriktat på elsäkerhet för egen personal. Leveranssäkerhet och 

därmed förbundna frågor hanteras i stor utsträckning genom samverkansorganisationen 

Svensk Energi där man bland annat delar resurser för uppföljning av störningar med mera. 

Myndighetskraven, bland annat genom ”böter” vid längre störningar, uppges ha ökat liksom 

antalet övningar inklusive samverkan med lokala myndigheter. 

 

Antalet driftstörningar är lågt. Under 2004 var till exempel medelavbrottstiden för samtliga 

kunder endast 10 minuter och medeltiden hos dem som verkligen drabbades av avbrott var 

cirka 25 minuter. En större störning inträffade vilken berörde cirka 30% av kunderna under 7 

minuter17. För avhjälpning av störning finns ständigt reparatörer med jour (egen personal), 

viss reservmateriel vid nedtagningsstationerna och några elverk för egna behov samt för att 

kunna ersätta elkraften från två till tre transformatorstationer. Vissa viktigare installationer, 

främst nedtagningsstationerna från stamnätet, är skyddsobjekt med viss bevakning. Dessa är 

inhägnade, främst för att skydda allmänheten mot skador. 

Inga möjligheter finns att fördela eller prioritera kraft mellan brukarna, något som för övrigt 

inte heller är tillåtet. 

 

Alfredsson ser främst följande hot mot möjligheterna att leverera el till kunderna: 

• Mycket av materielen är gammal och sliten varför materialfel anses vara en stor 

riskfaktor. Så länge inte alltför många likadana delar mankerar samtidigt, kan fel i de 

flesta fall lagas inom några timmar. 

                                                
16 Intervju med Håkan Alfredsson, Karlstad Elnät AB, 2006-05-17 
17 http://www.elnat.karlstad.se/pdf/Elnat_2004_high.pdf 



  24 

• Omfattande brand i ett ställverk vore synnerligen svårbemästrad för berört område. 

Bränder kompliceras ytterligare av riskerna för Räddningstjänsten, varför dess personal 

får utbildning i elsäkerhet. 

• Rena sabotage mot bolagets anläggningar kan inte uteslutas. Mot detta hot är 

beredskapen låg och effekterna kan bli mycket omfattande, i värsta fall avbrott 

överstigande en vecka. 

• Åsknedslag kan orsaka stor skada på komponenter i systemen men återställs oftast med 

relativt enkla medel. Infrastrukturen är i övrigt relativt förskonad från elementens raseri 

genom sin lokalisering till tätorten samt beroende på den ringa graden av luftledningar. 

• Den på senare tiden mycket omtalade risken för effektbrist oroar endast i liten 

omfattning. Debatten anses innehålla mycket övertoner och syftet aningen grumligt. 

 

Informationsinsatser ses som en av de viktigaste faktorerna för att öka säkerheten. Det handlar 

dels om ömsesidigt informationsutbyte mellan leverantörer, myndigheter, media och 

storkunder, ett samarbete som påbörjats från hösten 2005, men också någon form av 

informationsmaterial till allmänheten. På grund av de tidsförhållanden som kommer att råda 

vid en större störning, anser Alfredsson att sådan information skulle behöva genomföras i 

närtid, innan något allvarligt händer. En plan för information till allmänheten i samband med 

störning finns redan upprättad. 

Kunderna anses ha eget ansvar för att bygga upp viss beredskap för avbrott, åtminstone för 

några timmar. Bolaget förnekar på intet sätt sin betydelse för samhällets säkerhet och 

prioriterar att få nöjda kunder, dock med tonvikt på att få god lönsamhet samt affärsmässiga 

grunder. 

3.3.1 Slutsatser, Karlstads Elnät AB 

Driftsäkerheten är för närvarande mycket god och bolaget har genom sin nära koppling till 

kommunen god kommunikation med krisledande myndigheter. Förmågan att rätta till brister 

”i vardagen” synes god och insikt finns om vad som behöver göras bättre. Den största 

svagheten förefaller vara möjligheterna att hantera större kriser, bland annat omfattande 

haverier efter bränder eller sabotage. Knutpunkter i nätet är dåligt skyddade och materielen är 

delvis åldersstigen, två faktorer som på sikt kan utgöra allvarliga hot mot leveranssäkerheten. 
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3.4 Fjärrvärmeproduktion, Karlstad18 
Karlstads kommun var tidig ute med utbyggnad av fjärrvärme och den försörjer huvuddelen 

av hyreshusbeståndet samt alltmer av villabebyggelsen med värme. Ägare och ansvarig för 

driften är Karlstads Energi AB. Nedanstående uppgifter är hämtade från min intervju med 

produktionschefen, Peter Lind. 

3.4.1 Värmeleveranser vid strömavbrott, Karlstad tätort 

Fjärrvärme produceras på flera platser och distribueras sedan via ett ringnät till slutkunderna. 

Produktionen är helt beroende av elenergi. Reservkraft för drift av produktion och 

distributionsnät kan för närvarande avropas av Fortum som kan starta en gasturbingenerator 

belägen i Bergvik. Denna möjlighet kommer dock att försvinna inom kort då anläggningen är 

under försäljning och sannolikt kommer att flyttas bort. För att kunna nyttiggöra sig av 

fjärrvärmeleveranserna, måste slutkunden kunna driva sin egen anläggning 

(cirkulationspump, ventilpaket med mera) varför nyttjare med eget elavbrott inte kan ta emot 

värmen. 

3.4.2 Slutsatser, fjärrvärme i Karlstad tätort 

Systemet är i sin helhet elberoende. Ett omfattande elavbrott vintertid leder till utkylning samt 

till förlust av varmvatten hos slutkunderna. Uppbyggnad av reservkraftssystem skulle kräva 

enorma investeringar. 

3.5 El-leverantör och nätägare, Värmland utom Karlstad19 
Fortum är det dominerande bolaget för såväl elproduktion som nätdrift i Värmland utom 

Karlstad och ytterligare någon större ort. Förbudet mot att samma bolag äger såväl produktion 

som elnät är löst genom indelning i olika underbolag inom koncernen. 

 

Tillgängligheten för kunderna bedöms som mycket god och var år 2004 inte mindre än 

99,96%. Felavhjälpning (kundmottagare, ledningspersonal och reparatörer) finns tillgänglig 

dygnet runt och denna kan, genom förberedda planer, fördjupas och breddas vid en eventuell 

kris. För såväl förebyggande planering som vid akuta situationer finns prognosverktyg 

tillgängliga som stöder ledningens beslutsprocesser. Planer för krissituationer finns så att 

såväl media som kunder skall kunna få relevant information. Bolagets krishantering kan 

stödjas av övriga svenska aktörer genom samarbetet i organisationen Svensk Energi varvid 

                                                
18 Intervju med Peter Lind produktionschef Karlstads Energi AB, 2006-05-03 
19 Intervju med Jan-Olof Olsson driftingenjör nätdrift Fortum, 2006-06-15 
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resurser kan sambrukas eller lånas ut. Reservkraft finns i första hand för egna driftcentraler 

men kan möjligen också räcka till för att försörja ett fåtal kunder. 

 

De hot som bedöms allvarligast avseende möjligheten att leverera till kund är: 

• Den valda regleringsmodellen där fokus på pris och debiteringsgrad ger kortsiktiga beslut 

med dålig redundans i näten som följd. 

• Den nya skadeståndsmodell som initierats av politikerna efter stormen Gudrun och som 

kommer att leda till fokusering på antal kunder med eltillförsel snarare än de viktiga 

behoven. Som exempel nämner Olsson möjligheten att man vid reparationer efter ett 

elavbrott vintertid tjänar på att fokusera på ett sommarstugeområde med 75 abonnenter i 

stället för att börja med det närbelägna vårdhemmet ─ antal går före behov. 

• Risken för elbrist är en realitet. Vi lever på gränsen så snart vinterkylan blir sträng, 

särskilt då det inträffar i södra Sverige. Risken har redan varit överhängande att Svenska 

Kraftnät ska tvingas genomföra så kallad roterande frånkoppling, det vill säga att delar av 

landet stängs av från nätet under några timmar. Förutom de uppenbara problem som 

uppstår i avstängda delar, måste frågan ställas hur befolkningen skulle uppfatta en sådan 

situation. 

• Kraven på övergång från luftledning till nedgrävd kabel kommer förvisso att minska 

antalet avbrott på grund av nedblåsta träd men vållar oerhörda problem för felsökning 

och reparation. Dessutom kommer antalet avgrävningar som orsak att öka påtagligt. 

• Kraven på skydd av anläggningar sätts väldigt lågt och omfattar enbart ren elsäkerhet. 

Den avbrutna satsningen på fysiskt skydd av bland annat transformatorstationer medför 

att man gör sig känslig för skadegörelse och sabotage. 

 

Historiskt finns ett självpåtaget ansvar gentemot det samhälle som betjänas men det 

affärsmässiga utgör grunden för företaget. Samverkan med länsstyrelse och kommuner 

varierar stort men uppges i Värmland fungera synnerligen väl, något som prövats bland annat 

i samband med millennieskiftet samt stormen ”Gudrun”. Bolaget deltar också i det regionala 

Räddningsrådet. Inga möjligheter finns att prioritera kunder med särskilda behov i en 

krissituation utan alla prioriteringsbeslut fattas på tekniska grunder av arbetsledare på plats. 

Diskussioner förs avseende behovet att informera kunder om sårbarheter samt ge råd om 

önskvärd beredskap. Frågan är dock känslig med hänsyn till företagets trovärdighet varför 

man än så länge stöder sig på den enskildes ansvar enligt Lag om skydd mot olyckor. 
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3.5.1 Slutsatser, Fortum 

Bolagets ledning synes ha god insikt i behovet av ytterligare samhällshänsyn samt i kristid 

kanske även styrning men regelverket hindrar för närvarande en sådan utveckling. Ansvaret 

tas i stället genom uppbyggnad av nätverk med kommuner, länsstyrelser med flera aktörer. 

Fortums leveranssäkerhet är för närvarande synnerligen god men bolagets egna farhågor för 

framtiden vittnar om behov av förändringar i landets försörjningssystem. 

3.6 Hotbild 

3.6.1 Allmänt 

Då leveranssäkerheten varit mycket god under en längre tid minskar lätt vaksamheten och 

hoten tenderar att negligeras. Inträffade kriser leder lätt till kortsiktiga, närmast panikartade, 

åtgärder som tenderar att endast lösa de specifika problem som orsakat den senast aktuella 

påfrestningen. Flera aktörer på marknaden nämner detta, med stormen Gudrun som exempel. 

I nedanstående avsnitt granskas några av de hot som kan störa elleveranserna samt visas ett 

exempel på hur ett oväntat hot skulle kunna realiseras. Avslutningsvis redovisas några 

exempel på omfattande elavbrott som berört svenska elkonsumenter. 

3.6.2 Tillgång 

De intervjuade leverantörerna har skiftande syn på om det finns någon reell bristsituation eller 

om debatten drivs av olika lobbyorganisationer, exempelvis för en viss sorts kraftproduktion. 

Oavsett vilket, kan förändringar av såväl klimat som efterfrågan, tillgång och politiska 

styrningar samt tekniska fel medföra ett regionalt, nationellt och till och med europeiskt 

effektunderskott i systemen. De reserver som finns att tillgå bygger i första hand på 

förbränning av olja, en resurs som vid en kris kommer att få mycket stor efterfrågan möjligen 

så stor att även denna blir en bristvara. För att bemästra denna potentiella fara, krävs i första 

hand politiska styrningar utöver dem som är förhandenvarande. 

3.6.3 Meteorologiska förhållanden 

Trots att Sverige är relativt förskonat från allvarligare påverkan av elementen, påminns vi 

varje år om hur åska, blötsnö och stormar orsakar mer eller mindre allvarliga strömavbrott. 

Konsekvenserna av stormen Gudrun har orsakat stor frustration hos de drabbade, kostat 

oerhörda summor för elbolagen samt forcerat fram mer eller mindre välunderbyggda beslut 

från politisk nivå. De nya incitament som skall ge kunderna skadestånd efter 12 respektive 24 

timmars avbrott, kommer att tvinga fram nya tekniska lösningar intill den nivå lönsamheten 

säkerställs men bedöms av flera aktörer som alltför kortsiktiga (jämför intervjun med Fortums 
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driftingenjör). I frågan ryms också dilemman rörande fördelnings- och bosättningspolitik; 

skall man någonsin kunna räkna med samma driftsäkerhet på landsbygden som i staden? Är 

det rimligt att bygga upp vardagen med samma teknikintensitet när man driver lantbruk som 

när man är IT-företagare i Karlstads inre hamn? Analogt med punkten ”Tillgång” kan hotet 

knappast endast ses ur ett tekniskt/ekonomiskt perspektiv utan inblandning av samhällsansvar 

och politisk styrning. Denna senare aspekt är sannolikt hotad om det går alltför lång tid innan 

nästa större avbrott. 

3.6.4 Tekniska fel 

Nationella och i viss mån regionala nät är uppbyggda i ring- eller stjärnform med hög 

redundans. De kritiska punkterna finns i övergångarna mellan nätdelarna där så kallade storfel 

i genomsnitt inträffar var tjugonde år.20 De lokala näten är i många fall åldersstigna med 

delvis utsatt lokalisering.21 För närvarande är det upp till elbolagen själva att bedöma behovet 

av teknisk förnyelse, redundans och skyddsnivå ─ ett område där skadeståndsreglerna 

möjligen kan skynda på arbetet för säkrare infrastruktur. 

3.6.5 Myndighetsstyrning 

Såväl Fortum som Karlstads Elnät AB representanter hävdar att styrningen mot lägsta möjliga 

pris, skadeståndsbestämmelserna samt den så kallade debiteringsgraden, alla statliga beslut, är 

kontraproduktiva för säkerheten. Möjligen finns här utrymme för en djupgående granskning 

av hur avregleringen fungerat samt av hur statens styrning bäst skall genomföras. 

3.6.6 Sabotage 

Det bedömt minskade hotet mot Sverige som nation samt den raserade totalförsvarstanken har 

medfört avsevärt minskade krav på fysiskt skydd av viktig infrastruktur. Till yttermera visso 

har inte synen på Sverige som en lugn oas i en orolig omvärld rubbats ens efter de dramatiska 

terrordåd som drabbat många andra länder. Sammantaget innebär detta att många av våra 

viktiga installationer lämnas oskyddade och obevakade samt därmed görs sårbara även för 

aktörer med små resurser, till och med för simpla busstreck av obetänksamma ungdomar. För 

närvarande pågår ingen öppen debatt i ämnet men det skulle behövas ─ innan någon utnyttjar 

situationen. 

                                                
20 Intervju med Jan-Olof Olsson driftingenjör nätdrift Fortum, 2006-06-15 
21 Intervju med Håkan Alfredsson, Karlstad Elnät AB, 2006-05-17 
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3.6.6.1 Scenarioprövning 

Undertecknad har intresse för såväl safety som security varför en enkel prövning av realismen 

i ett sabotage prövades. Den fiktiva målsättningen var att, med ett fåtal personer inblandade 

samt med ytterst enkla medel, slå ut elförsörjningen för tätorten Karlstad under så lång tid att 

kollaps hotade. Mina förberedelser begränsades till inköp av en topografisk karta varur jag 

hämtade underlag för vilka installationer som skulle kunna förstöras varpå jag begav mig till 

dessa och fotograferade områdena. Samtliga platser (färre än sex stycken) besöktes under fullt 

dagsljus och utan ingripande från någon vakt eller anställd. 

 

Följande scenario förelades Håkan Alfredsson, Karlstad Elnät AB i samband med intervjun 

2006-05-17: 

Jag är en uppsagd officer som efterhand blivit mer och mer bekant med en pensionerad polis 

samt en avskedad förman från Karlstad Elnät AB. Vi är samtliga bittra över att så mycket av 

Sveriges säkerhet och nationella stolthet raserats och har med tiden allvarligt funderat över 

metoder för att påvisa galenskapen i det som sker. Efter rekognosering i kommunen har vi 

beslutat förstöra ett antal av Karlstads Elnät AB viktigare installationer. På nyårsnatten, med 

början kl. 2200 och i isande kyla, forcerade vi staketen till följande skyddsobjekt (visade på 

mina foton) och apterade sprängdegsladdningar med tidsstyrd tändning på följande tekniska 

installationer (visade på mina foton). Exakt på tolvslaget detonerar laddningarna. 

 

Alfredsson bedömer att scenariot har alla utsikter att lyckas då berörda objekt saknar 

kameraövervakning samt endast bevakas intermittent av vaktbolag. Om ingen förvarning, 

genom av RPS Säk bedömt ökad hotbild, erhållits ökar chansen än mer. Sabotaget skulle 

omedelbart avbryta eltillförseln för hela tätorten Karlstad samt kräva reparationsresurser 

(materiel och personal) långt utöver vad som disponeras inom bolaget. Dessutom skulle 

säkerhetsläget för personalen vara sådant att samtliga reparationer otvivelaktigt skulle behöva 

ske med poliseskort, en resurs som i sig skulle kunna bli gränssättande. Av olika skäl kan jag 

inte här redovisa Alfredssons bedömning av hur långt avbrottet skulle bli men det understiger 

inte en vecka. 

3.7 Exempel på elavbrott 
För att ytterligare styrka att framtida elavbrott är sannolika, redovisas några exempel på 

inträffade avbrott som påtagligt påverkat svenska elkonsumenter: 
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• Söndagen den 11 mars 2001 inträffade en kabelbrand i den så kallade Akalla-tunneln i 

Kista-området, nordväst om Stockholm. 

Branden skadade flera av energiföretaget Fortums elkablar och orsakade under ett och ett 

halvt dygn ett omfattande elavbrott i flera stadsdelar i nordvästra Stockholm. elavbrotten 

drabbade cirka 16.000 hushåll med uppskattningsvis 50.000 boende samt 700 företag 

med cirka 30.000 anställda.22 

• Den 23 september 2003 klockan 12,36 drabbades det svenska stamnätet av en omfattande 

störning som innebar att Sydsverige blev strömlöst. Totalt blev ca 2,6 miljoner 

människor och 96 kommuner med 857 000 elkunder och närmare 90 företag drabbade. 

Eftersom stamnätet i Östra Danmark är sammankopplat med det svenska, fortplantades 

störningen även till Själland och Bornholm. Efter 5 timmar hade alla drabbade fått elen 

tillbaka.23 

• Stormen Gudrun 2005. 

Strömavbrotten drabbade i huvudsak landsbygden medan tätorterna klarade sig bättre. 

Stormen slog till mot den del av landet som har störst andel landsbygdsbefolkning och 

många av företagen ligger utanför tätorterna. Uppskattningsvis 730.000 elkunder blev 

utan ström. 30.000 kilometer ledningsnät skadades varav omkring nio procent så svårt att 

det krävdes komplett nybyggnation. 

20 dygn efter stormen var fortfarande över 12.000 kunder utan el. För vissa varade 

avbrottet i hela 45 dagar. Dödsfall inträffade i återställningsarbetet – både vid 

skogsröjning och vid återuppbyggnaden av elnätet. 

Energistörningarna efter Gudrun medförde en samhällsekonomisk merkostnad på cirka 

4-5 miljarder kronor. I denna summa ingår inte alla kostnader som stormen orsakade 

inom andra sektorer. Exempelvis ingår inte kostnader för den stormskadade skogen.24 

3.8 Utveckling av redundansen i kraftförsörjningen 
Redan i samband med avregleringen av elmarknaden samt beroende på förändrade 

säkerhetsstrukturer i Sverige, har diskussioner förts angående vägar att nå högre redundans 

                                                
22 http://www.foi.se/FOI/templates/TripAbstract____244.aspx?url=http%3a%2f%2fwww2.foi.se%2fcgi-
bin%2fthw%3f%24%7bBASE%7d%3drapp%26%24%7bTHWIDS%7d%3d0.35%2f17952%26%24%7bhtml%
7d%3dNewWebAbsSwe%26%24%7bTHWURLSAVE%7d%3d35%2f17952 
23 
http://raddningstjansten.com/hrf/default.asp?url=http://raddningstjansten.com/hrf/read.asp?url=ext/st_elberedska
p.htm 
24 
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=E9C8D17082F2C803C12
5711E004CCD4B 
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samt på vilket sätt myndigheters styrning av och samverkan med elbolagen skall ske. I syfte 

att genomlysa frågan gavs Statens Energimyndighet ett utredningsuppdrag som genomfördes 

åren 2001-2204. Nedanstående utdrag från Energimyndighetens hemsida belyser väl delar av 

det utvecklingsarbete som sker i syfte att nå högre säkerhet: 

 

”Under åren 2001-2004 genomfördes HEL-projektet för att skapa en helhetssyn på 

elförsörjningens säkerhet och beredskap och för att utveckla former för informationsutbyte. 

Arbetet avrapporterades kontinuerligt till regeringen. Grunden för uppdraget var att den civila 

beredskapen för krig behövde riktas om till krishantering i fred. En grundläggande 

problemställning var hur säkerhet och beredskap kan byggas för hela hotskalan fred – krig 

och hur detta kan göras i samverkan mellan myndigheter, elföretag och el-användare. En 

annan viktig aspekt var ett ökat krav på samsyn i planering, prioritering och metodfrågor 

mellan el-, tele- och IT-området. Vidare uttryckte regeringen tydligt att el-användarna måste 

ta ett större ansvar för sin egen säkerhet och beredskap, liksom att det finns behov av 

internationell krishanteringsförmåga och utveckling av myndigheternas internationella 

samarbete. Arbetet i HEL-projektet bedrevs med ett elanvändarperspektiv och engagerade ett 

stort antal aktörer på såväl privat som offentlig sida.” 

 

Ett av de långsiktiga mål som formulerades i utredningen var att "Alla samhällsviktiga el-

användare ska ha förmåga att själva hantera sex timmars elavbrott och att i samverkan klara 

upp till tre dygns elavbrott utan att detta leder till sådana avbrott i verksamheten att liv, miljö, 

ekonomi och viktiga tillgångar allvarligt hotas."25 

 

Ett antal delprojekt fortlever i samverkansform och ämnet anses på intet sätt slutbearbetat av 

aktörerna. Bland annat återstår mycket arbete innan implementeringen av grundtankarna 

genomförts och många av de tunga frågorna kring långsiktigt hållbar energiförsörjning har ett 

internationellt, för att inte säga globalt, perspektiv varför det handlar om en kontinuerlig 

process snarare än ett avslutat projektarbete. 

                                                
25 
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=7AD60483253D1E0DC12
571250024D052 
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4 Sammanfattande slutsatser och diskussion 

4.1 Sammanfattande slutsatser 
Uppsatsen påvisar att elberoendet är synnerligen stort samt att konsekvenserna av ett 

omfattande elavbrott kommer att bli mycket svåra. Flera viktiga samhällsfunktioner kommer 

mycket snabbt, inom timmar snarare än dygn, i ett krisstillstånd och respektive funktion 

tvingas stänga ned verksamheten. Förvisso finns grupper som drabbas särskilt hårt och med 

omedelbar verkan, exempelvis sjuka och äldre, men det allvarligaste hotet utgörs ändock av 

en möjlig samhällskollaps innefattande spontan utrymning av berörda delar, personalbrist 

inom viktiga funktioner samt odrägliga livsvillkor för de som tvingas stanna kvar. 

 

Medborgarnas medvetenhet och konkreta beredskap är låg. Till yttermera visso finns skäl att 

tvivla på hur informerad ”gemene man” är om hur snabbt normal service, exempelvis handel 

och betalningsväsende, kommer att upphöra vid ett elavbrott. 

 

Leveranserna av elektrisk energi visar för närvarande en påfallande hög grad av säkerhet. 

Dock finns ett antal hot som är så realistiska att risken för framtida, allvarliga, störningar på 

intet vis kan negligeras. Sannolikheten för omfattande elavbrott är svår att värdera 

matematiskt men såväl hotens karaktär som inträffade händelser och hittills vidtagna 

säkerhetsåtgärder visar tydligt att sannolikheten knappast kan räknas som ”låg” i ett spektra 

låg/medel/hög. 

 

Myndigheternas juridiska möjlighet samt förmåga att samordna och styra tillgängliga resurser 

förefaller i och med avregleringen ha blivit klart otillräckliga. Detta förmärks inte minst 

genom elbolagens egna kommentarer till frågor om företagens samhällsansvar. Dessutom 

framstår det som om konsekvenserna av styrningen med ekonomiska incitament leder till 

alltför låg teknisk säkerhet i systemen. 

4.2 Diskussion 
Frågor som oundvikligen måste ställas i sammanhanget är om nuvarande läge kan anses vara 

acceptabelt samt om säkerhetsnivån är sådan att samhället i stort tar rimliga risker. Dessutom 

måste en bedömning göras avseende utvecklingen av riskerna. Till slut behöver konkreta 

förslag till åtgärder formuleras. 
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Författarens personliga ställningstagande är att situationen är allvarlig. Vare sig 

konsekvenserna av eller den bedömda sannolikheten för elavbrott bör accepteras särskilt inte 

som medborgarnas mentala beredskap för något som snabbt kan utvecklas till 

vardagstillvarons totala kollaps är så låg. Förutom de mänskliga lidanden som blir följden 

samt risken för panik och förtroendekris, står mycket stora ekonomiska värden på spel för 

hela samhället. 

 

Med nuvarande utveckling förefaller beroendet av ständig elleverans öka än mer, något som 

ökar sårbarheten. Avseende sannolikheten förutspår flera av leverantörerna minskad 

redundans i framtiden om inte kraven och den förda energipolitiken ändras. Sammantaget 

riskerar vi allts att hamna i en situation där såväl konsekvenserna som sannolikheten blir 

större. 

 

Åtgärder som snabbt skulle kunna förbättra läget innefattar främst informationsinsatser 

riktade till allmänheten. Statens Energimyndighets råd kan tjäna som förebild för en regional 

kampanj med syfte att höja medborgarnas riskmedvetande och öka redundansen i hemmiljön. 

Av yttersta vikt är också att den samverkan och nätverksuppbyggnad som startat mellan olika 

aktörer får en strukturerad fortsättning. Länets kommuner bör, i samverkan med länsstyrelsen 

fördjupa risk- och sårbarhetsanalyserna inom området samt ges stöd att avhjälpa de värsta 

bristerna, exempelvis avseende vattenförsörjning. Ämnet måste dessutom prioriteras i 

övningsverksamheten, krishanteringsövningar som bör genomföras tillsammans med elbolag, 

polismakten med flera. Ett flertal åtgärder måste skyndsamt genomföras på nationell och 

internationell nivå men detta ligger utanför uppsatsens egentliga område. 

4.3 Behov av fördjupning och vidare utredning 
Uppsatsen har skummat på ytan av ett mycket stort verksamhetsområde där stora delar av 

samhället är involverat. Detta leder till den självklara slutsatsen att mycket arbete återstår med 

behov av såväl större djup som bredd i granskningen. Trots detta dristar jag mig till att ge 

några konkreta förslag till vidare arbete, främst i regi av länsstyrelse och kommuner: 

• Samtliga kommuner behöver göra en omfattande risk- och sårbarhetsanalys i ämnet, i 

samverkan med länsstyrelsen och de viktigaste övriga aktörerna. Ett sådant arbete kan 

inte vänta utan måste prioriteras högt. I analysen måste även den ytterst svåra och 

komplexa frågan om omhändertagande av kommuninnevånare med särskilda behov 
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behandlas och få en lösning ─ det finns knappast acceptans ens för enstaka dödsfall till 

följd av ett några dygn långt elavbrott. 

• Den översiktliga kunskapsinhämtning som gjorts inom ramen för detta arbete påvisar 

behovet av att ytterligare undersöka hushållens beredskap, förslagsvis genom en mer 

omfattande enkätundersökning. 

• Större hyresvärdar, exempelvis de kommunala bostadsbolagen, är intressanta aktörer som 

bör inkomma med särskild krisplan till kommunen där så inte redan skett. 

• Den påbörjade nätverksuppbyggnaden, bland annat i regi av länsstyrelsen, måste 

efterhand börja arbeta med konkreta åtgärdsplaner för hantering av elavbrott. 

• Nätverkens omfattning behöver utredas ytterligare. Finns alla viktiga aktörer, exempelvis 

handeln och betalningsväsendet, med? Har man i tillräcklig omfattning gått över 

gränserna mellan statligt/kommunalt/näringsliv? 

• Information måste riktas till allmänheten på sådant sätt att beredskapen i hemmen 

efterhand stärks. 

4.4 Uppfyllnad av syfte och problemformulering 
Föreliggande arbete har syftet att ”belysa riskanalysens element ”Konsekvens” och 

”Sannolikhet” inom ämnesområdet, dra slutsatser som ger vägledning för lämpliga åtgärder 

samt lämna förslag på fortsatta utredningsbehov” samt besvara frågeställningarna ”Finns så 

grava konsekvenser av ett långvarigt elavbrott att viktiga samhällsfunktioner störs och i så fall 

i sådan grad att det utgör en fara för medborgarna och/eller funktionens genomförande?” och 

”Är sannolikheten för långvariga elavbrott så stor att åtgärder rimligen behöver vidtas för att 

bemästra konsekvenserna?” Kan då syftet anses uppfyllt och frågorna besvarade? 

 
Uppsatsen har på intet sätt berört alla de konsekvenser som kan uppstå av ett långvarigt 

elavbrott. Inte heller har sannolikheten för avbrott klätts i matematiska termer. Ändå kan 

syftet anses nått då ett flertal allvarliga konsekvenser redovisats och då sannolikheten 

knappast kan framstå som låg. Om detta är sant är därmed också de formulerade frågorna 

besvarade och författarens mål med examensarbetet nått. 
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Intervjufrågor 
Nedanstående frågor utgjorde det förberedda underlaget för respektive intervju. 

Uppföljningsfrågor av friare art har därefter ställts. 

1 Frågor till funktionsföreträdare och elkonsumenter 

1.1 Betalningsväsende 
Intervju med Göthe Runesson, säkchef Föreningssparbanken, 2006-05-11. 
 
Vilken grundsyn finns i företaget avseende säkerhet i allmänhet och hantering av elavbrott i 

synnerhet? 

Är frågan om skyddsåtgärder i samband med elavbrott inordnad i ordinarie säkerhetsarbete 

eller i en särskild säkerhetsorganisation? 

Finns det planer för hur man, centralt och lokalt, skall förfara vid elavbrott? 

Samverkar banken med myndigheter och leverantörer avseende leverans av elektrisk energi? 

Finns reservkraft för lokalkontoren? 

Hur länge kan bankkontoren hålla öppet vid ett eventuellt elavbrott? 

Fungerar uttagsautomater vid elavbrott? 

Fungerar system för fakturering, betalning av räkningar och andra banktjänster vid elavbrott? 

Fungerar Internetbanken vid elavbrott? 

Finns möjlighet att återgå till manuella rutiner vid längre elavbrott? 

 

1.2 Handel 
Intervju med Tomas Mattsson, ägare ICA Våxnäs, 2006-06-28. 

 
Vilken grundsyn finns inom ICA-koncernen avseende säkerhet i allmänhet och hantering av 

elavbrott i synnerhet? 

Finns planer för hur personalen skall förfara vid elavbrott? 

Hur länge kan affären hålla öppet vid ett eventuellt elavbrott? 

Efter hur lång tids elavbrott blir de ekonomiska konsekvenserna allvarliga? 

Finns reservkraft? 

Finns förberedd anslutning för reservkraft? 

Finns förberedda manuella metoder för betalning, leveransbeställning, med mera? 

Har man samverkat med socialkontoret/kommunen när det gäller försörjning av kringboende? 
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1.3 Dricksvattenförsörjning 
Mailväxling med Urban Åhs, Teknik- & Fastighetsförvaltn Karlstad, 2006-05-16. 

 

Har ni reservkraft för att säkerställa produktion av vatten (Sörmon med mera)? 

Hur uthålliga är ni under sådan "nöddrift"? 

Vad är gränssättande för att hålla igång denna "nöddrift"; personal, drivmedelstransporter, 

reservdelar? 

Hur snabba är ni att övergå till reservkraft? Finns automatik, har ni övat, finns grejorna på 

plats? 

Har ni reservkraft för att säkerställa "förmedling" och tryckhållning av vatten (när 

vattentornen är tomma o.s.v.)? Gäller det samtliga kunder? 

Hur uthålliga är ni under sådan "nöddrift"? 

Vad är gränssättande för att hålla igång denna "nöddrift"; personal, drivmedelstransporter, 

reservdelar? 

Hur snabba är ni att övergå till reservkraft? Finns automatik, har ni övat, finns grejorna på 

plats? 

Finns möjlighet att prioritera vissa kunder på andras bekostnad? 

Har det gjorts någon beredning avseende behovet för vissa kunder (vård, räddningstjänst med 

mera) att ha egna reservsystem (brunn + pump + elverk)? 

Kommer vattenkvalitet/säkerhet/hygien att på verkas under "nöddrift"? 

Hur ser du på ansvarsförhållandena avseende detta? Har kommunen ett 100% ansvar att 

garantera säker vattenleverans? Kan ni i så fall stå för det? Vilket ansvar har de enskilda 

medborgarna, företag samt andra myndigheter (motsv.)? 

 

1.4 Vård 
Intervju med Rousanne Larsson, Värmlands Landsting, 2006-04-27. 

 
Vilken grundsyn finns avseende hantering av elavbrott? Hur har den förändrats under de 

senaste åren? 

Finns det planer för hur man skall förfara vid elavbrott? 

Finns reservkraft för sjukhus och vårdcentraler? 

Finns förberedd anslutning för reservkraft där man inte har stationära lösningar? 

Hur klarar man vården av gamla och sjuka ute i kommunerna vid elavbrott? 
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1.5 Hemmiljön 
Se bilaga 2 

 

1.6 Kommunal hantering av elavbrott 
Intervju med Ulf Mårtensson, Räddningstjänsten Karlstad, 2006-05-16. 

 
Intervjun genomfördes genom fria frågor efter att Ulf Mårtensson redogjort för sin 

översiktliga granskning av Karlstad Kommuns redundans vid elavbrott. 

 

2 Frågor till energileverantörer 

2.1 Energileverantör, Karlstad tätort 
Intervju med Peter Lind, produktionschef Karlstads Energi AB, 2006-05-03. 

 
Finns särskild säkerhetsorganisation och säkerhetschef för leveranserna? 

Hur har avbrottsfrekvensen varit de senaste åren? 

Är det möjligt att prioritera mellan kunder? 

Vilka är de främsta hoten mot er möjlighet att leverera el och fjärrvärme? 

Vilken är företagets syn på ansvarsfördelningen mellan olika aktörer? 

Vilken skyddsnivå finns för de fysiska näten? 

Vilken grad av samhällsansvar har företaget? Är affärsintresset helt styrande? 

Samverkar företaget med myndigheter samt övriga leverantörer? 

I vilken grad anser du att hushållen har eget ansvar för att klara elavbrott? 

Kan företaget lämna någon form av stöd till hushållen innan och/eller under ett avbrott? 

Kan företaget bistå med reservkraft till vissa kunder? 

Frågan om elbrist har varit aktuell i media. Vilken är företagets syn på detta och hur avser ni 

hantera frågan? Kan roterande frånkoppling genomföras mellan era kunder? 

Vilka möjligheter finns att försörja fjärrvärmekunderna vid ett elavbrott? 

 

2.2 Nätägare, Karlstad 
Intervju med Håkan Alfredsson, Karlstads Elnät AB, 2006-05-17. 

 
Finns särskild säkerhetsorganisation och säkerhetschef för leveranserna? 

Hur har avbrottsfrekvensen varit de senaste åren? 
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Är det möjligt att prioritera mellan kunder? 

Vilka är de främsta hoten mot er möjlighet att leverera el? 

Vilken skyddsnivå finns för de fysiska näten? 

Vilken grad av samhällsansvar har företaget? Är affärsintresset helt styrande? 

Samverkar företaget med myndigheter samt övriga leverantörer? 

I vilken grad anser du att hushållen har eget ansvar för att klara elavbrott? 

Kan företaget lämna någon form av stöd till hushållen innan och/eller under ett avbrott? 

Kan företaget bistå med reservkraft till vissa kunder? 

Frågan om elbrist har varit aktuell i media. Vilken är företagets syn på detta och hur avser ni  
hantera frågan? Kan roterande frånkoppling genomföras mellan era kunder? 

 

2.3 El-leverantör och nätägare, Värmland utom Karlstad 
Intervju med Jan-Olof Olsson, driftingenjör nätdrift Fortum, 2006-06-15. 

Intervjun genomfördes dels genom förberedda frågor (se nedan) och dels genom fria frågor 

efter att J-O Olsson redogjort för Fortums organisation och verksamhet 

 

Hur kan Fortum vara både nätägare och elleverantör? 

Hur stor andel av de värmländska elkunderna har Fortum som leverantör? 

Finns särskild säkerhetsorganisation och säkerhetschef för leveranserna? 

Hur har avbrottsfrekvensen varit de senaste åren? 

Är det möjligt att prioritera mellan kunder? 

Vilka är de främsta hoten mot er möjlighet att leverera el? 

Vilken är företagets syn på ansvarsfördelningen mellan olika aktörer? 

Vilken skyddsnivå finns för de fysiska näten? 

Vilken grad av samhällsansvar har företaget? Är affärsintresset helt styrande? 

Samverkar företaget med myndigheter samt övriga leverantörer? 

I vilken grad anser du att hushållen har eget ansvar för att klara elavbrott? 

Kan företaget lämna någon form av stöd till hushållen innan och/eller under ett avbrott? 

Kan företaget bistå med reservkraft till vissa kunder? 

Frågan om elbrist har varit aktuell i media. Vilken är företagets syn på detta och hur avser ni 
hantera frågan? Kan roterande frånkoppling genomföras mellan era kunder? 
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Enkät angående hushållens sårbarhet vid el-avbrott 

Undertecknad är student vid Karlstad Universitets magisterprogram 
”Riskhantering och Samhällssäkerhet” och skriver nu på ett 
examensarbete som handlar om samhällets el-beroende. Som en 
del i arbetet, granskas hushållens sårbarhet och jag ber därför om 
just Din hjälp med underlag för en bra uppsats. 
Var god ringa in det svarsalternativ (ett per fråga) som bäst 
motsvarar din situation. Samtliga frågor avser din ordinarie bostad. 
Inga uppgifter med koppling till person kommer att publiceras 
 
1. Hur många gånger har du, under de senaste fem åren, haft 

elavbrott mer än ett dygn? 
a) Ingen gång 
b) 1-3 gånger 
c) Mer än 3 gånger 

 

2. Hur många gånger har du, under det senaste året, haft 
elavbrott mer än en timme men mindre än ett dygn? 

a) Ingen gång 
b) 1-3 gånger 
c) Mer än 3 gånger 

 

3. Har du just nu utrustning (vedpanna, vedspis, gas- eller 
fotogenkamin inklusive bränsle) hemma för att hålla 
åtminstone ett rum varmt om ett längre elavbrott skulle 
inträffa vintertid? 

a) Ja 
b) Nej 

 
4. Har du just nu utrustning (vedpanna, vedspis, gas- eller 

fotogenkamin inklusive bränsle) hemma för att hålla viktiga 
installationer (värmeanläggning, vattenförsörjning, med 
mera) skyddade mot frysning om ett längre elavbrott skulle 
inträffa vintertid? 

a) Ja 
b) Nej 
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5. Har du just nu utrustning (vedspis, gas- sprit- eller 
fotogenkök inklusive bränsle) hemma för att kunna värma 
mat och dryck om ett längre elavbrott skulle inträffa? 

a) Ja 
b) Nej 

 
6. Har du just nu utrustning (ficklampa med batterier, 

stearinljus, fotogenlampa med bränsle) hemma för att kunna 
ordna tillräcklig belysning för läsning och arbete i hemmet 
om ett längre elavbrott skulle inträffa? 

a) Ja 
b) Nej 

 
7. Har du just nu batteridriven radio och/eller TV inklusive 

färska batterier hemma så du kan lyssna/se på viktig 
information om ett längre elavbrott skulle inträffa? 

a) Ja 
b) Nej 

 
8. Vid mer omfattande elavbrott kommer det vanliga 

telefonnätet att fungera under en tid, åtminstone ett dygn. 
Moderna, trådlösa, hemtelefoner slås däremot omedelbart ut 
vid strömavbrott. När det gäller mobiltelefoni är systemens 
uthållighet väldigt varierande. 
Har du just nu någon konventionell telefon (ej trådlös modell) 
hemma så du kan ringa även om ett elavbrott skulle inträffa? 

a) Ja 
b) Nej 

 
9. Vid mer omfattande elavbrott kommer vattenförsörjningen att 

slås ut efter hand. 
Har du just nu kärl (dunkar eller liknande) hemma för 
förvaring av vatten till matlagning och hygien? 

a) Ja 
b) Nej 

 
10. Hur lång tid bedömer du att din familj skulle kunna vara kvar 

och klara er i bostaden om ett längre elavbrott skulle inträffa 
vintertid? 

a) Mindre än ett dygn 
b) 1-7 dygn 
c) Mer än en vecka 
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11. I vilken mån anser du dig ha ett eget ansvar för att vara 
förberedd på längre elavbrott och andra påfrestningar i 
vardagen? 

a) Jag har ansvar för att klara de grundläggande behoven, 
värme, mat och hygien, även under elavbrott som varar mer 
än ett dygn. 

b) Jag har ansvar för att klara de grundläggande behoven, 
värme, mat och hygien, under elavbrott som varar några 
timmar men mindre än ett dygn. 

c) Samhället, myndigheter och elleverantörer, har det fulla 
ansvaret för att jag skall kunna leva ”ett normalt liv” och jag 
räknar med säker leverans av elektricitet. 

 
12. Hur bor du? 

a) Egen villa/radhus 
b) Gård (skogs- eller lantbruksfastighet) 
c) Lägenhet; hyresrätt 
d) Lägenhet; bostadsrätt 

 
13. Var bor du? 

a) I större stad 
b) I småstad 
c) I förort 
d) På landsbygden 

 
Kan du tänka dig svara på eventuella uppföljningsfrågor? Var i så 
fall vänlig och fyll i namn med mera nedan. 
 
Namn: 
 
Epostadress: 
 
Telefon: 
 
 
 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
 
 
 
Leif Gustavsson 
Tfn 0730-61 78 10 
leif.gustavsson2@telia.com 
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Litt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Namn Mailadr Tfn

1 b a b b b a a b a b b c a

2 a a b b b a a a b b b d a

3 a b b b b a a a a a c a a

4 a a b b a a a a a a ? d a

5 a b b b b a a a a b b c b

6 c a b b b b b a a b c a a

7 a b b b a a a b a b b a c

8 a b b b a a a a a b b a c

9 a a a a a a a a a c a a c

10 a a b b b b a a a a c d a

11 a b a b a a a a a b a a a

12 a a a a a a b a a c a a a

13 a b b b b a b a a b b d a

14 a a b b b a a a a b a d a

15 a b b b a a a a b b b a b

16 a b a b a a a a a b a a c

17 a b b b b b b a b a a c b

18 a a b b b a b a a b b a a

19 a a b ? b a b a ? ? c c a

20 a a b b a b b b b b a c b

21 b ? a a a a a b a b a b d

22 a b b b b b b b b b b c a

23 a a b b b b b a b b a c a

24 a b a b a a a a a b b a d

25 a a a a a a a a a a b a b

26 a a b b a a b b a b b a b

27 a a b b b b b a a a c a a

28 a a b b b a a a a a c a a

29 a a b b a a a a b b b a a

30 a a a b a a a a a b a a a

31 a b b b b a b a b b b a a

32 a a a a a a a b a a b a a

33 a a b b a a a a a b b a a

34 c b a a a a a a a c a a d

35 b c a a a a a a a b a b d

36
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