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Förord

Kunskapen om klimatförändringar, åtgärder för att begränsa klimatförändringarna
och planering för anpassning inför klimatförändringar berör hela samhället. Med
stöd från SMHI har Elsäkerhetsverket gjort en handlingsplan med åtgärder för att
minska elsäkerhetsrisker i ett förändrat klimat. Vi har samlat kunskap utifrån
tidigare väderhändelser och haft en omfattande dialog med olika aktörer. Det har
för oss varit ett mycket lärorikt och intressant arbete.
Elsäkerhetsverkets rapport ger en bred belysning av förväntade klimatförändringar
och vad som är viktigt att uppmärksamma för att undvika elsäkerhetsrisker. Vi
hoppas att rapporten kommer att läsas av myndigheter, branschorganisationer och
dem som äger anläggningar som kan påverkas av klimatförändringar.
Handlingsplanen är en utgångspunkt för kommande arbete och
informationsinsatser.
Projektledare hos Elsäkerhetsverket har Jennie Andersson varit. I projektgruppen
har Peter Tunell och Karl-Hugo Hult deltagit. Flera andra medarbetare har bidragit
med värdefulla erfarenheter och synpunkter. Vi riktar ett varmt tack till de
myndigheter och organisationer som varit med i dialogarbetet och bidragit till
rapporten.
Kristinehamn januari 2018
Elisabet Falemo
Generaldirektör
ELSÄKERHETSVERKET
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Sammanfattning

Sammanfattning

Att man kan vistas i det svenska samhället utan att riskera att skada sig på de
elektriska anläggningarna och produkterna ser många som en självklarhet. I de allra
flesta fall är detta sant och inte heller barn med begränsad kunskap och kännedom
om el och dess risker brukar skada sig.
Kommer denna självklarhet bestå i framtiden när vi får ett klimat med större
nederbörd och mer extremt väder? Det är målet med Elsäkerhetsverkets arbete med
att ta fram och implementera denna handlingsplan för klimatanpassning. För att nå
dit krävs en del insatser, anläggningsinnehavares och privatpersoners kunskapsnivå
behöver höjas men också en del tekniska åtgärder behövs.
Med bara höjd kunskap kommer vi långt, men inte hela vägen. Det kommer alltid
finnas barn och andra personer som har svårt att ta till sig kunskapen och för deras
skull krävs det att elanläggningar som privatpersoner kan komma i kontakt med har
en teknisk säkerhetsnivå som ger tillräckligt skydd även i ett förändrat klimat.
Anläggningar och produkter byggs idag enligt regler (lagar, föreskrifter och
standarder) som gör att de är elsäkra så länge de används i den miljö de är avsedda
för. Användningsområdet beskrivs i bruksanvisningen och via märkning på
produkterna. Det finns också krav på att man ska ta hänsyn till omgivande miljö
när man väljer material och installationsmetod för elektriska anläggningar. En brist
som blivit tydlig i detta projekt är att det bland innehavare av elektriska
anläggningar, bland annat lokalnätsägare och bostadsägare, finns många som har
ingen eller mycket begränsad kunskap om vad som håller på att hända med det
svenska klimatet och hur fort denna utveckling går. Därmed klimatanpassar man
inte heller anläggningarna. Det är svårt att ta hänsyn till en risk som man inte ens
känner till.
Elsäkerhetsverket och andra myndigheter som styr var och hur man få bygga
elektriska anläggningar behöver nå ut med information och göra en del
förändringar i regelverk. Elsäkerhetsverkets plan för klimatanpassningsåtgärder
beskrivs i denna rapport.
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1 Inledning
Denna första utgåva av Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning
innehåller åtgärder som bedöms nödvändiga under 2018-2020. År 2020 ska
handlingsplanen revideras och i det arbetet ingår att bedöma om utförda åtgärder
haft tillräcklig effekt eller om ytterligare åtgärder behövs.
1.1

Mål med projektet

Målet med detta projekt är att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning av
elsäkerhetsarbetet i Sverige. Handlingsplanen ska vara så utformad att elolyckor
som drabbar människor, djur eller egendom inte blir vanligare i det framtida
klimatet. Handlingsplanen ska säkerställa att Elsäkerhetsverket i tid verkar för
uppdaterad information, regler och tillsyn.
För att nå målet ska initialt en kartläggning göras för att få svar på frågorna:
•
•
•
•

1.2

Hur väl förberett är Sveriges elektriska anläggningar, elektriska produkter,
anläggningsinnehavare och befolkning för klimatförändringarna?
Hur farlig blir elen i framtiden om ingen ytterligare klimatanpassning görs?
Vems är ansvaret?
Vilka bör Elsäkerhetsverket samarbeta med framåt i vår handlingsplan för
att klimatanpassa elsäkerhetsarbetet?
Motiv

Elsäkerhetsverket har tilldelats medel av SMHI för att under 2017 ta fram en
handlingsplan för klimatanpassning i Sverige inom det område som
Elsäkerhetsverket ansvarar för. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället
till de klimatförändringar vi redan märker av och de som inte kan förhindras i
framtiden.
Bakgrunden till uppdraget är att man i den statliga utredningen SOU 2007:60 har
dragit följande slutsats: ”Det är nödvändigt att påbörja anpassningen till
klimatförändringarna i Sverige. Huvuddragen i klimatscenarierna är trots
osäkerheter tillräckligt robusta för att användas som underlag.” I SOU 2007:60
konstateras att medeltemperaturen i Sverige beräknas stiga med 3-5 grader fram till
år 2080 jämfört med referensperioden 1961-1990. Samtidigt kommer stora delar av
Sverige få mer regn och drabbas av kraftigare skyfall och delar av Sverige drabbas
också frekventare av ras och skred. Havsnivån förväntas också stiga i stora delar av
Sverige och sommartid kan delar av Sverige drabbas av torka. Frekvensen och
intensiteten i åskovädren förväntas också öka. Det krävs inte mycket fantasi för att
förstå att detta mer extrema väder kan komma att drabba elanläggningarna och
skapa farliga situationer till exempel vid översvämningar. Dessa risker behöver
kartläggas och förebyggas (ref.1).
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1.3

Mängd och urval

1.3.1

Målgrupp

Målgrupp för denna handlingsplan är framförallt de aktörer som behöver göra
åtgärder eller öka sin kunskap för att säkerställa att skador orsakade av elektricitet
på person och egendom förebyggs i Sverige i det förväntade förändrade klimatet.
Huvudmålgrupp är Elsäkerhetsverket och de organisationer och myndigheter som
vi ser behov av att samarbeta med för att genomföra åtgärderna i handlingsplanen.
Dessa är MSB, Energimarknadsinspektionen, kommunerna och deras organisation
SKL, länsstyrelserna, Boverket, Energimyndigheten och Energiföretagen
En annan viktig huvudmålgrupp är de olika grupper av elanläggningsinnehavare
som behöver se över behovet av klimatanpassning av sinas anläggningar. Nätägare,
bostadsägare och anläggningsägare utan egen kompetens inom elsäkerhet bedöms
vara särskilt viktiga att nå ut till.
Alla privatpersoner är sekundär målgrupp för handlingsplanen. De behöver inte
känna till innehållet i denna handlingsplan utan bara ta del av den riktade
information som kommer tas fram av Elsäkerhetsverket och spridas. Genom att
läsa denna rapport kan dock även de få en bra bakgrund till behovet av ökad
kunskap.
Slutligen är även Elinstallationsföretag en sekundär målgrupp då de bedöms få
utökade uppdrag gällande sanering av vattenskadade anläggningar varför de
behöver vara beredda på detta och stärka sin kunskap inom detta område.
1.3.2
•
•

•
•
1.3.3

Avgränsningar
Förutsätter att de förväntade klimatförändringarna som beskrivs i SMHIs
forskning (ref.29) stämmer.
Tittar bara på säkerhetsrisker med el t.ex. brand och elchock. Risker som
uppstår p.g.a. strömavbrott beaktas inte då det inte ligger inom
Elsäkerhetsverkets ansvarsområde.
Dammsäkerhet beaktas inte.
Beaktar enbart tidsperioden fram till år 2100 på grund av att det bara är
denna tidsperiod som behandlas djupare i SMHIs forskning (ref.29).
Definitioner

Elsäkerhetsrisk = en risk för händelser där människor, djur eller egendom riskerar
att skadas av elorsakad brand eller genom elchock.
Elektrisk utrustning= en anordning, apparat eller annat föremål som producerar,
överför, använder eller förbrukar el eller en komponent i en sådan utrustning eller i
en starkströmsanläggning.
Elchock= skadlig verkan som följd av att elektrisk ström passerar genom en
människo- eller djurkropp.
Högspänning = nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V
likspänning.
Kontaktledning = en ledare ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd (t.ex.
friledning, återledning, förbiledning, matarledning eller hjälpkraftledning eller
strömskena) avsedd för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift,
Luftledning = ledare eller kabel ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd.
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Lågspänning = nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller
upp till och med 1 500 V likspänning,
Ras = i denna rapport samlingsnamn för fysiska förändringar i markförhållandena.
Innefattar både skred, erosion och ras.
RSA = risk- och sårbarhetsanalys.
Starkströmsanläggning = anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller
frekvens som kan vara farlig för personer eller egendom,
Skyfall = när det regnar minst 50mm på en timme eller kommer kortare skurar med
en intensitet på minst 1mm/minut.
Säkerhetsbrist i el = el som inte är så säker som skäligen kan förväntas.
1.4
1.4.1

Genomförande
Metod

Projektet inleddes med en kartläggning av vilka myndigheter, organisationer och
företag som det skulle vara värdefullt att föra dialog med för att samla in
information om det framtida klimatet och vilka elsäkerhetsrisker det riskerar att
medföra samt hur man lämpligast förebygger dessa risker. I dialogmötena
diskuterades även vad som redan gjorts och pågår gällande klimatanpassning
kopplat till elsäkerhetsrisker. Rapporter, utredningar och andra myndigheters
webbplatser som handlar om vad som gjorts tidigare gällande klimatanpassning
kopplat till elsäkerhet lästes också igenom. Underlagen hittades främst via
webbplatsen klimatanpassning.se och via tips i dialogerna som fördes.
Dialogmötena och inläsningen av skriftlig materiel mynnade ut i en
problembeskrivning – en sammanställning av hur de förväntade
klimatförändringarna påverkar elsäkerhetsriskerna. Dialogerna mynnade också ut i
en kartläggning utav Elsäkerhetsverkets och andra aktörers roller i
klimatanpassningsarbetet gällande elsäkerhet.
Därefter har en första inte fullständig version av rapporten remissats till 17 st. av
deltagarna i dialoggruppen och också internt på Elsäkerhetsverket och remissvaren
har beaktats i uppdateringen av rapporten. Kunskap har också inhämtats via
konferensen Klimatanpassning Sverige 2017 och via ett nätverksmöte med andra
myndigheter som skrivit eller håller på och skriva handlingsplaner.
Ledstjärna i detta projekt har varit Elsäkerhetsverkets vision ”Trygg och
störningsfri el”.
1.4.2 Sammanfattning av dialogarbete
Dialog har förts med 45 olika intressenter som på något sätt påverkar elsäkerheten i
Sverige. Dels har dialog förts med myndigheter och organisationer och dels med
nätägare, el-producenter och anläggningsinnehavare. Syftet med dialogarbetet har
varit att få svar på frågorna:
• Hur väl förberett är Sveriges elektriska anläggningar, elektriska produkter,
anläggningsinnehavare och befolkning för klimatförändringarna?
• Hur farlig blir elen i framtiden om ingen ytterligare klimatanpassning görs?
• Vems är ansvaret?
• Vilka myndigheter gör klimatanpassningsarbeten som angränsar till
Elsäkerhetsverkets område?
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•
•

Vad finns det för underlag som anläggningsinnehavare kan använda i
klimatanpassningsarbetet?
Vilka bör Elsäkerhetsverket samarbeta med framåt för att bäst lyckas med
klimatanpassningen och minimera elsäkerhetsriskerna i det framtida
klimatet?

Figur 1 och figur 2 visar vilka Elsäkerhetsverket fört dialog med.

Figur 1: Myndigheter och organisationer som varit med i dialogarbetet.

Figur 2: Nätbolag, energiföretag, utförare och innehavare som varit med i
dialogarbetet.
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2 Kunskapsgenomgång
2.1

Sammanfattning klimatförändringar och effekter på elsäkerheten

Enligt SMHI (ref.48) förväntas medeltemperaturen i Sverige stiga med 2-6 °C fram
till slutet av seklet jämfört med referensperioden 1961-1990. I norra Sverige
förväntas medelvintertemperaturen stiga ännu mer, upp till 8°C ökning. Höst,
vinter och vår förväntas nederbörden öka markant och på sommaren förväntas den
öka i stora delar av Sverige förutom i söder där den förväntas vara konstant.
Samtidigt som stora delar av Sverige få mer regn totalt kommer landet också att
drabbas av kraftigare skyfall. Medelhavsnivån förväntas också stiga i södra Sverige
där inte landnivåhöjningen är lika markant som i norra Sverige. På grund av
temperaturökningen förväntas delar av Sverige få problem med torka, framförallt
på grund av att nederbörden avdunstar snabbare.
Det kan också bli lite blåsigare. Frekvensen och intensiteten i åskovädren förväntas
också öka enligt forskning från 2017.
Det förändrade klimatet kommer öka risken för fallande skog, översvämningar, ras,
skred och erosion av kusterna. Översvämningarna kommer vara av tre typer:
•
•
•

Översvämning av vattendrag och sjöar orsakade av längre perioder med
mycket nederbörd.
Översvämningar orsakade av kraftfulla skyfall där det kommer stora
mängder nederbörd under kort tid.
Översvämning av kust, p.g.a. höga medelhavsvattennivåer som förstärks
ytterligare vid stormar.

Klimatförändringarna har redan börjat ske. Medeltemperaturen i Sverige har ökat
och Sverige har drabbats av flera kraftfulla skyfall med översvämningar som följd.
Bland annat i Malmö i augusti 2014, Kristinehamn i augusti 2014, Sotenäs
kommun i juni 2017 och Lonnhyttan utanför Karlskoga i augusti 2017.
För elsäkerheten i Sverige är de mest uppenbara konsekvenserna av
klimatförändringarna en ökad risk för att elektriska anläggningar och produkter
som inte är tillverkade för att kunna användas i vatten hamnar i vatten i samband
med översvämningar. Om då inte strömmen bryts automatiskt uppstår en risk med
att strömmen går nya vägar till jord, i värsta fall via en människa. Efter en
översvämning finns också risker när man använder produkterna och
anläggningarna. Finns kvarvarande fukt i anläggningen eller produkten så finns
risk för att delar som normalt inte är strömförande blir strömförande, t.ex. stålhölje
till apparat. Det är också ökad kortslutningsrisk om inte saneringen gjorts
tillräckligt bra.
De ökade temperaturerna ökar risk för stormfällning av skog p.g.a. mindre tjäle i
marken och mer snabbväxande skog. Stormfälld skog kan skada luftledningar. Det
kan uppstå personsäkerhetsrisker om inte frånskiljning sker automatiskt i samband
med att träd faller ned på ledningar och skadar dem.
Risker i samband med mer omfattande reparationsarbeten i näten, efter stormar,
översvämningar och ras som leder till pressade arbetssituationer för montörer, finns
också.
En annan risk som förändras är islastproblematiken. Islast förekommer redan under
2010-talet mer frekvent i Norrlands inland som mycket sällan har drabbats tidigare.
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Det förändrade klimatet gör att islaster uppkommer i nya geografiska områden som
tidigare varit förskonade. Bland annat har Vattenfalls regionnät i Norrland och
lokalnätet utanför Östersund drabbats.
De ökade nederbördsmängderna ökar också risken för ras, skred och erosion.
Älvdalar och kusten i södra Sverige förväntas drabbas men även andra ställen i
övriga Sverige kan drabbas. Kartläggning av ras, skred och erosionsrisker pågår
fortfarande år 2017. Dessa händelser riskerar också att drabba elanläggningarna
och kan göra att strömförande delar i anläggningar och nät hamnar i nya positioner
där säkerhetsavstånd till där människor vistas inte upprätthålls och den som är
okunnig eller oförsiktig riskerar att skadas via direktkontakt eller ljusbåge.
2.2

Forskning om framtidens klimat

SMHI bedriver forskning på klimatförändringar och Sveriges framtida klimat
(ref.29). I arbetet utgår SMHI från scenarier för utsläpp av växthusgaser och
globala klimatmodeller som kompletterats med regional information i regionala
klimatmodeller och resulterar i olika klimatscenarier. Utsläppsscenarierna RCP 2,6,
RCP 4,5 och RCP 8,5 använder SMHI för att beskriva möjlig utveckling av
Sveriges klimat fram till år 2100. År 1961-1990 eller 1971-2000 används som
referensperiod i scenarierna. Scenarierna har olika indata gällande
befolkningstillväxt, social, ekonomisk och teknisk utveckling. Dessa är faktorer
som påverkar utsläpp av växthusgaser. De klimatförändringar som märks nu beror
främst på historiska utsläpp men framåt finns fortfarande möjlighet att påverka
klimatet beroende på hur mycket utsläpp som görs (ref.46). I RCP 2,6 kulminerar
utsläppen av växthusgaser i världen redan år 2020 och minskar sedan kraftigt, i
RCP 4,5 kulminerar utsläppen runt år 2040 och minskar under slutet av seklet ned
till den nivå som var på 1980-talet och i RCP 8,5 fortsätter utsläppen att öka hela
seklet. Alla tre scenarier ger en betydande förändring av klimatet i Sverige. I denna
utredning har Elsäkerhetsverket valt att fokusera på de för elsäkerheten sämsta
resultaten vilket sker med scenario RCP8,5 (ref.29). Detta scenario är det som i
dagsläget ligger närmast de uppmätta trenderna i utsläpp av växthusgaser (ref.52). I
figur 3 visas de förväntade medeltemperaturökningarna med de olika scenarierna
och jämförs med historiskt utfall (ref.29).
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Figur 3: Ökning i Sveriges medeltemperatur jämfört med åren 1961-1990 för
klimatscenarierna RCP8.5, RCP 4.5 och RCP 2.6. Källa: SMHI 2017 (ref.29).
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I kapitel 2.2.1. till 2.2.4 beskrivs olika parametrar i det förväntade framtida
klimatet. På SMHIs webbplats hittas mer information och klimatkartor (ref.29).
2.2.1

Temperatur

Medeltemperaturen i Sverige har redan börjat öka och även om utsläppen av
växthusgaser i världen skulle börja minska inom en snar framtid så närmar sig
Sverige snabbt en medeltemperaturökning på 2°C. Mot slutet av århundradet kan
det bli upp till 8°C varmare vintertid. Under de närmaste 20 åren kan
medeltemperaturen i Sverige på vintern öka med upp till 3 °C och på sommaren
upp till 2 °C. Beaktar man de regionala skillnaderna i Sverige kan ökningen bli
ännu större. Figur 4 visar hur temperaturförändringen kan komma att se ut vintertid
och figur 5 visar samma fast för våren.

Figur 4: Förväntad ökning av medeltemperaturer i Sverige under vintern jmf.
med 1971-2000 enligt scenario RCP8.5. Källa: SMHI 2017 (ref.29).
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Figur 5: Förväntad ökning av medeltemperaturer i Sverige under våren jmf. med
1971-2000 enligt scenario RCP8.5. Källa SMHI 2017 (ref.29).
2.2.2

Nederbörd, flöden och havsvattennivå

Medelnederbörden förväntas öka kraftigt under vinter och vår och vara konstant
eller öka under sommaren och hösten, olika utfall för olika delar av landet. Redan
2041 förväntas medelnederbörden under vintern ökar med upp till 25 % och 2071
med 40 % jämfört med 1971-2000 (ref.29).
Antalet dagar med skyfall förväntas öka och även intensiteten i skyfallen förväntas
öka. Vad gäller intensiteten i de kraftigaste regnen ser man redan nu en ökning
under perioden 1991-2005 jämfört med 1961-1990 (ref.1). Största
dygnsmedelnederbörden förväntas också öka under hela året, ca 10-30% år 2041
och upp till 40 % år 2071. Se figur 6 för information om regionala skillnader i
dygnsmedelnederbörd under våren (ref.29).
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Figur 6: Förväntad ökning av största dygnsnederbörden i Sverige under våren jmf.
med 1971-2000 enligt scenario RCP8.5. Källa: SMHI 2017 (ref.29).
Förändringarna i nederbörd förväntas ge högre flöden i vattendragen och därmed
frekventare översvämningar. Detta innebär att de s.k. 100- och 1000 årsflödena
kommer bli mer frekvent förekommande (ref.1).
Vad gäller havsvattennivåerna förväntas dessa öka globalt och även längs Sveriges
kuster. I slutet av seklet förväntas medelhavsvattennivån i södra Östersjön ha ökat
upp till 80 cm. Ju längre norr ut desto mindre ökning och längs norrlandskusten
förväntas ingen ökning p.g.a. landhöjningen kompenserar för höjningen av
havsvattennivån (ref.1). Hälften av Sveriges befolkning bor inom en mil från
kusten och de största insjöarna, de områden av landet som sannolikt kommer att
påverkas mest av de pågående klimatförändringarna. Takten för havets
vattennivåhöjning har nästan fördubblats under de senaste 20 åren (ref.17). SMHI
har under 2017 också tagit fram en kartering och webbaserat verktyg för
visualisering av hur långt in över land havet kommer sträcka sig vid
medelvattennivå för olika utsläppscenarier för klimatförändringar fram till år 2050
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och år 2100. Kartunderlagen finns att ta del av på internet, se (ref.13). Vid stormar
och lågtryck kan havsvattennivån öka ytterligare.
Detaljerade översvämnings- och skyfallskartunderlag har tagits fram och finns att
använda för de som behöver ha underlag för att bedöma risken för översvämning i
ett område.
Översvämningskarteringar finns gjorda för ett 80-tal vattendrag i Sverige.
Vattendragen som karterats har prioriterats av länsstyrelserna och kartunderlaget
finns att ta del av på MSBs översvämningsportal, se (ref.12).
Skyfallskarteringar har kommunerna tagit fram, ibland med stöd av Länsstyrelsen.
MSB genomförde en enkät under 2016 där det framgick att dryga hundratalet orter
gjort någon form av skyfallskartering (ref.36). Flera kommuner arbetar vidare med
detta under 2017.
En del intressenter har finansierat egna lokala skyfalls- och
översvämningskarteringar t.ex. Transportstyrelsen och Vattenfall.
2.2.3

Vindstyrka och medelvind

Vad gäller medelvind visar olika modeller på olika resultat. I vissa fall minskar
medelvinden något och i andra ökar den något. I de värsta fallen ökar medelvinden
upp till 12 % (ref.1). Den maximala byvinden förväntas vara nära konstant oavsett
utsläppscenario (ref.29).
2.2.4

Åska

I Norge har man kommit till slutsatsen att där kommer frekvensen av åska öka med
upp till 25 % till år 2050 (ref.4). Orsaken är temperaturökningen i kombination
med ökade luftfuktighet vilket ger goda förutsättningar för åska att bildas.
SMHI har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet konstaterat att även i
Sverige kommer förutsättningarna för åska i Sverige öka i framtiden i och med det
varmare klimatet. Åsksäsongen kommer också att förlängas.
Hur mycket åsksäsongen kommer att förlängas samt hur många fler dagar med
åska Sverige förväntas få beror mycket på hur kraftig klimatförändringen kommer
att bli. Olika scenarier har simulerats och resultaten förväntas presenteras under
2017 i en forskningsrapport med titeln ”Change in thunderstorm activity in a future
climate” skriven av en mastersstudent i Uppsala som handleds av en SMHIanställd.
2.2.5

Erosion, ras och skred

Risken för erosion, ras och skred kommer generellt sett att öka i det framtida
klimatet. Det beror framförallt på de ökade nederbördsmängderna (ref.1). Statens
geotekniska institut (SGI) och Statens geologiska undersökning (SGU) arbetar med
att ta fram information och karteringar som visar var i Sverige det finns risk i det
förväntade framtida klimatet för ras, skred och erosion. Arbetet pågår och en del
karteringar finns redan att ta del av på internet. Detta underlag kan användas för att
göra bedömning av vart det är lämpligt att placera elanläggningar och vilka
befintliga anläggningar som bör flytts eller på annat sätt skyddas bättre så att inte
elsäkerhetsrisker uppstår.
SGI har tagit fram översiktskarteringar för stranderosion och håller tillsammans
med SGU på att ta fram kustsårbarhetsindexkarteringar för Sveriges kuster (ref.51).
På SGIs webbplats finns också karteringar som beskriver skredrisker längs med

17

flera av Sveriges älvar i det framtida förväntade klimatet. Arbete pågår med att
kartlägga fler älvar (ref.18,19,20,21).
Göta älv är ett exempel på en färdigutredd älv och där ökar skredrisken eftersom
klimatförändringarna ger ökad nederbörd i Västsverige vilket medför ökade
vattenflöden i älvarna. Detta i sin tur ger mer erosion i älvfåran och högre
vattentryck i lerjorden vid sidan av älven vilket ökar skredrisken. Redan idag finns
flera områden i Göta älv med hög skredrisk men skredrisken ökar fram till år 2100
i 25 % av områdena fram till år 2100 (ref 18,19,20). Figur 7 visar exempel på
skredriskkarta för Göta älvdalen. Kartan visar dels dagens skredrisk och även hur
risken förändras med klimatförändringarna (ref.20).

Figur 7: Skredriskkarta för Göta älvdalen genom Trollhättan. Idag är det låg risk
för skred i Trollhättan men risken ökar en nivå med klimatförändringarna. Källa: ©
SGI och Lantmäteriet, 2017 (ref.20).
2.2.6

Nedisning

Isavlagring på ledningar och andra konstruktioner uppstår på två olika sätt:
• marknära underkylda moln och
• underkyld nederbörd.
Marknära underkylda moln kan ge stora isavlagringar men risken för detta
fenomen förväntas bli oförändrad i framtiden. Tillväxten av avlagringarna kan pågå
under lång tid och på så sätt ge stora pålagringar
Underkyl nederbörd innebär att det kommer nederbörd som regn vid
lufttemperaturer under 0°C. Detta medför att vattnet fryser till is när det träffar en
ledning eller annat föremål. Problemet med isavlagring förväntas minska något i
framtiden men nya områden kan drabbas och andra områden som tidigare drabbats
kan bli förskonade. Erfarenheter från dialogen med nätbolag visade att man redan
märkt att isavlagringsproblematiken de senaste åren uppkommit på nya delar av
nätanläggningarna, mest längre in från kusten i Norrland.
2.2.7

Stormfällning av skog

Skogsstyrelsen skrev år 2016 en rapport effekter av klimatförändringar på skogen.
De konstaterar att i det framtida klimatet förväntas stormfällningen av skog öka på
grund av att ytterligare minskad förekomst av tjäle i kombination med ökad
frekvens av stora nederbördsmängder under stormsäsongen vilket kan resultera i
ökad vindkänslighet. Hur pass vindkänsligt det framtida skogstillståndet blir

18

påverkas också av val av trädslag och hur skogen sköts om. Biomassaproduktionen
förväntas öka och kan leda till att träden blir vindkänsliga i en lägre ålder (ref.48).
2.3
2.3.1

Elsäkerhet
Risker med el

Elen kan bli farlig för människan i de fall det är mest fördelaktigt för strömmen att
ta vägen via människa eller djur genom ljusbåge eller som strömgenomgång genom
direkt eller indirekt kontakt.
Direkt kontakt uppstår när en människa eller ett djur kommer i kontakt med
• fasledare och jord eller
• fasledare och neutralledare eller
• två spänningsförande ledare.
Indirekt kontakt uppstår när ett föremål som inte ska vara spänningsförande blir
det och en människa eller ett djur kommer åt det samtidigt som individen
• står på ett jordat underlag eller
• tar i ett jordat föremål.
Indirekt kontakt uppstår vid fel i anläggningarna/apparaterna, t.ex. isolationsfel
mellan ledare och hölje av ledande materiel.
Ljusbåge uppstår när en människa eller ett djur befinner sig tillräckligt nära en
högspänd oisolerad ledning så att det blir möjligt för strömmen att söka sig till jord
via ljusbåge i luften.
Skadorna vid strömgenomgång beror bland annat på spänningsnivå, tid, vilken väg
strömmen tar genom kroppen, frekvens och individuella faktorer som gör att olika
människor har lite olika kroppsimpedans. Upp till 10 mA uppstår vanligtvis inga
skador och upp till 30mA är ofarligt vid kortare exponeringar upp till 100ms. För
djur gäller andra strömnivåer och exponeringstider. Mer information om risker för
skada finns bland annat i SEKs handbok 444 (ref.26) och i boken Elkraftssystem1
(ref.16).
Ny forskning utförd på Örebro Universitet har visat att även strömgenomgång som
inte initialt verkar ha gett några större skador kan ge långvariga problem med bland
annat nervskador och bland annat försämrad känsel. Se Elsäkerhetsverkets rapport
Elolyckor 2016 för mer information (ref.30).
2.3.2 Erfarenheter från tidigare elolyckor
Elsäkerhetsverket har ett register med de elolyckor och tillbud som anmälts till
Elsäkerhetsverket. Vem som helst kan anmälan ett tillbud eller olycka men bara
nätkoncessionsinnehavare, i denna rapport kallade nätägare, och innehavare av en
starkströmsanläggning för järnvägs -, tunnelbane-, spårvägs-, eller trådbussdrift är
skyldig att göra anmälan enligt ELSÄK-FS 2012:1. Mörkertalet är mycket stort,
speciellt när det gäller olyckor som sker på fritiden.
Exempel på elolyckor anmälda till Elsäkerhetsverket orsakade helt eller delvis av
översvämning och vatten i elanläggningar:
• Brandman skadades via strömgenomgång när hen sänkte ned en länspump
i en vattenfylld källare. Olyckan berodde på skador på pumpens
anslutningssladd i kombination med vatten och att bostaden saknade
jordfelsbrytare.

19

Flera personer utsattes för strömgenomgång vid beröring utav utsatta delar
på diskmaskin som var spänningssatta med nätspänning 230V till jord.
Personerna utsattes för strömgenomgång när de nuddade diskmaskinen
samtidigt som de var i beröring med ledande omgivning (ledande
diskbänk och ledande golv). Orsaken var att det jordade vägguttagets
jorddon blivit spänningssatt genom ett fel i uttaget. Felet orsakades enligt
uppgift av att den matande gruppledningen utsatts för åverkan vid
saneringsarbete (översvämning) i underskåpet vari uttaget för
diskmaskinen var placerat. Den skyddande gruppsäkringen löste inte ut på
grund av att den aktuella biledaren inte var ansluten till skyddsledarskenan
i gruppcentralen. Hade anläggningen haft jordfelsbrytare hade denna löst
ut vid händelserna.
Vid storstädning av kök hamnade mycket vatten på väggen och hamnade i
ett uttag. En person som utförde städningen fick först en stöt i armen
sedan en i benet, så det korsade hjärtat. Hade anläggningen haft
jordfelsbrytare hade denna löst ut vid händelserna.

•

•

2.3.3

Erfarenheter från stormen Gudrun

Stormen Gudrun år 2005 skadade stora delar av luftledningsnätet i Syd- och
Mellansverige och ca 415 000 abonnenter blev utan ström. I samband med
reparationsarbete efter stormen avled en montör och flera skadades. Även
privatpersoner skadades på tillfälligt lagade anläggningar upp till ett år efter själva
stormen. Under arbetet med att återfå strömmen gjordes tillfälliga lagningar på
luftledningarna som inte uppfyllde elsäkerhetsteknisk praxis. Bland annat missade
man att göra ändavslut på avkapade ledningar och högspänningskablar lades direkt
på marken och spänningssattes. Kvarvarande högspänningskabel på mark har
upptäckts flera år efter händelsen.
Efter Gudrun har intensivt arbete med att kablifiera och bättre trädsäkra
luftledningsnätet pågått. En del luftledningsnät kvarstår fortfarande men idag skulle
problemen med strömavbrott från en kraftfull storm i samma område vara betydligt
mindre. Dialogerna med montörer har också visat på att det vid stormen Per år
2007 var betydligt bättre uppstyrt hur eventuella tillfälliga lagningar skulle
dokumenteras för att man inte skulle missa att snarast göra en permanent lagning.
Finns det då några lärdomar från Gudrun som vi kan ta med oss in i detta projekt
med att skapa en handlingsplan för klimatanpassning? Svaret på detta är ja:
•

•

•

Efter allvarliga klimathändelser är det lätt att det blir massiva insatser för
att förebygga att samma händelse inträffar igen. När det gäller det
framtida klimatet och elsäkerhetsrisker finns nu så pass mycket
forskning och underlag att det är rimligt att göra förebyggande insatser.
Har man gjort förebyggande insatser så blir det färre som drabbas av
elolyckor direkt vid ett extremväder men det blir också färre som
drabbas i samband med pressade arbetssituationer vid efterföljande
reparationsarbete.
Vid allvarliga strömavbrott kan det ibland vara motiverat att göra
tillfälliga undantag från elsäkerhetsteknisk praxis om utförande av
elanläggning för att få igång strömförsörjningen och förebygga
ytterligare skador som orsakas av strömavbrottet. Vid de fall undantag
görs och tillfälliga lagningar utförs måste dessa dokumenteras och
permanent åtgärdas snarast.
En lärdom är att när en så pass kritisk infrastruktur som elnätet drabbas
av långvariga störningar på grund av extremt väder då blir både
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ansvariga chefer och montörer som arbetar på fältet med att laga
skadorna hårt pressade. I en pressad arbetssituation ökar risken betydligt
att man tar för stora risker som gör att man riskerar att skada sig själv
eller andra. Riskanalys måste göras även i pressade arbetssituationer och
med bra rutiner, kunskap och träning innan situationerna uppstår så
minskar riskerna.
2.3.4 Erfarenheter från industrin och tunnelbanan
I utsatta miljöer så som elanläggningar i tunnelbanor och gruvor används enligt
dialogpartnernas erfarenheter kapslingsklasserna IP65 och IP54. Primära skyddet
vid översvämning består i dessa fall alltså inte utav materialets vattentålighet utan
istället av pumpgropar med nivåvippor som startar pumpning för att skydda
elanläggningarna om vattennivån stiger. I möjligaste mån placeras också elmateriel
högt på vägg istället för på golv och om olyckan ändå är framme och
elanläggningen översvämmas brukar man byta ut merparten av elmaterielet. En del
kablage brukar kunna sparas.
2.4

Nuvarande regelverk

Sammanfattningsvis så innehåller varken svenska lagar, Elsäkerhetsverkets
föreskrifter eller tillämpliga standarder i Sverige några riktade krav på att elektriska
anläggningar ska anpassas på grund av klimatförändringarna. Det finns på flera
ställen krav på att anläggningar ska byggas med hänsyn till dess omgivning. För
nätbolagen finns krav i Ellagen på att ledningsnätet på lång sikt kan uppfylla
rimliga krav på överföring av el (ref.38). I övrigt är kraven inte framåtblickande
och kräver därmed inte att den som gör värderingen av hur utförandet ska vara har
några kunskaper om eller tar hänsyn till de klimatförändringar som nu redan börjat
ske och förväntas ske fort. Nedan finns en övergripande beskrivning av hur
regelverket ser ut i dagsläget.
I Ellagen 1997:857 3kap. 1§ finns krav som riktar sig till företag som bedriver
nätverksamhet, i denna rapport kallade nätägare. Nätägare ansvarar för drift och
underhåll av sitt ledningsnät. De ska se till att ledningsnätet är säkert, tillförlitligt
och effektivt och på lång sikt uppfyller rimliga krav på överföring av el.
Ellagen 1997:857 2 kap. 11 § ställer krav på vad som ska beaktas för att ett
nätföretag ska få tillstånd att bygga ledningsnät inom ett visst område eller en
ledning med i huvudsak bestämd sträckning, så kallad nätkoncession.
Energimarknadsinspektionen är tillståndsgivande myndighet och Elsäkerhetsverket
är remissinstans och beslutar om drifttillstånd i vissa fall. I tillämpningen av denna
lag skulle behovet av klimatanpassning troligen kunna vägas in framåt.
Energimarknadsinspektionen har gett ut en föreskrift, EIFS 2013:3 som ställer krav
på att nätägarna årligen gör en RSA med avseende på leveranssäkerheten i elnäten.
I arbetet med denna RSA bör även risker kopplade till klimatförändringar
inkluderas då endast riskkällor av exceptionell karaktär får undantas från analysen
(ref.6).
Hur elanläggningar ska vara utförda styrs i första hand av Elsäkerhetsverkets
föreskrift ELSÄK-FS 2008:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om
hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda. Denna föreskrift ställer
krav på att anläggningarna ska byggas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att de
ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. Föreskriften är
en så kallad ramföreskrift och innehåller få detaljkrav.
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God elsäkerhetsteknisk praxis uppnås därmed vanligtvis genom tillämpning av
ELSÄK-FS 2008:1 tillsammans med svensk standard. Det är tillåtet att bygga på
annat sätt än det som beskrivs i standard men då måste man tydligt dokumentera
hur man istället gjort för att nå upp till kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis. I 3
kap. 7 § ELSÄK-FS 2008:1 står det att man ska ta hänsyn till yttre förhållanden
(ref.25). I detta krav kan man anse att det rådande klimatet ska beaktas men det är
inte tydligt att man ska ta hänsyn till klimatförändringarna. Det finns inget krav på
att man ska ha ett framåtblickande perspektiv och hur långt det perspektivet iså fall
skulle vara. Dialogerna i detta projekt har visat att det är vanligt att man som
anläggningsinnehavare och beställare av nya anläggningar har bristfällig kunskap
om vilken klimatforskning som finns och att det finns underlag så som erosions-,
översvämnings- och skyfallskarteringar att ta del av.
I ELSÄK-FS 2008:3 ställs krav på att anläggningsinnehavaren ska se till att
elektriska anläggningar fortlöpande kontrolleras i syfte att anläggningen ska ge
betryggande säkerhet mot person- eller sakskador på grund av el. Föreskriften
ställer också i 8 § krav på att upptäckta fel eller brister, som kan utgöra en
omedelbar fara, ska åtgärdas omgående eller anläggningen eller de felaktiga
delarna tas ur bruk och skyddas mot oavsiktlig användning (ref.27). Dessa krav
bör innebära att den som äger en elanläggning som drabbats av t.ex. en
översvämning måste se till att den bryts bort eller på annat sätt avskiljs så pass fort
att ingen människa riskerar att skada sig på den. Med den kunskap som finns om att
det inte är säkert att t.ex. nätstationer, kabelskåp och elanläggningar i ojordade
byggnader bryts automatiskt om de översvämmas så är det rimligt att anta att det
blir mycket svårt för många av Sveriges elanläggningsägare att leva upp till detta
krav. Elsäkerhetsverkets bedömning är därför att det i dagsläget krävs mer
information och/eller mer detaljerade regler för att alla anläggningsinnehavare ska
förstå att de behöver anpassa sina anläggningar till de klimatförändringar vi redan
har och det förväntade framtida klimatet.
Elberedskapslagen (ref.44) och föreskriften SvKFS 2013:2 (ref.43) som Svenska
Kraftnät utgett med stöd av denna lag ställer krav på att nätägare och producenter
av el ska förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som
kan medföra svåra påfrestningar på samhället. De ska bland annat placera
anläggningar vid nybyggnad med hänsyn till utsatthet för olyckor och allvarliga
naturhändelser. De ska också årligen genomföra en RSA av riskkällor i den egna
verksamheten och vid begäran lämna information om denna till Svenska Kraftnät.
Även riskkällor som är av mycket ovanlig karaktär ska analyseras.
Vad gäller standardisering så har klimatanpassningsfrågan varit uppe för
diskussion i både Svensk Elstandards (SEK) standardiseringskommittéer och
internationella motsvarigheter. Diskussionerna har inte hittills resulterat i några
konkreta förändringar av standarder inom det elektrotekniska området. Idag finns
inga regler i elstandarder som berör klimatanpassning eller åtgärder för att specifikt
skydda anläggningar mot klimatrisker så som t.ex. översvämning. Det finns enbart
generella regler om att man ska ta hänsyn till risker när man bygger en
elanläggning. Precis som för elsäkerhetsverkets föreskrifter kan man anse att det
rådande klimatet ska beaktas utifrån reglerna i standarderna men det är inte tydligt
att man ska ta hänsyn till klimatförändringarna då det inte finns krav på ett
framåtblickande perspektiv och hur långt det perspektivet iså fall skulle vara.
SEKs handbok 444 Elinstallationsreglerna (ref.26) finns de olika
kapslingsklasserna som beskriver hur väl elmaterialet ska motstå vatten och
smutspartiklar. Klassningarna benämns IP klasser med beteckningen IPXY där X
beskriver motståndskraft mot smutspartiklar och Y motståndskraft mot vatten. För
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att materialet ska vara skyddat mot smuts och vatten vid en tillfällig översvämning
krävs minst IP 57. Denna klass används idag normalt sett inte på materiel inne i
byggnader. Inte heller utomhus är det standard att använda en så pass hög
kapslingsklass. Standarden beskriver att IPX3-IPX4 kan användas utomhus, klass
beroende på placering. Materiel med dessa kapslingsklasser är inte byggda för att
klara en översvämning. SEKs handbok tar också upp maximala frånkopplingstider
som kan accepteras utifrån perspektivet att människor inte ska riskera att drabbas
av elchock. Information om godkända frånkopplingstider finns i SEKs handbok
444 Elinstallationsreglerna och i ELSÄK-FS 2008:1.
Plan och bygglagen, PBL 2010:900 reglerar vem som har ansvaret och vilka typer
av risker som ska beaktas innan en detaljplan antas eller bygglov ges.
Tillämpningen av denna lag har alltså stor påverkan på att nybyggnationer och
bygglovspliktiga ombyggnationer utförs på en sådan plats och delvis också på ett
sådant sätt att byggnationen förblir elsäker även i det förväntade framtida klimatet.
Kortfattat så ligger bestämmanderätten här hos kommunerna vad gäller bygglov
och detaljplaner men länsstyrelsen har rätt att upphäva detaljplaner som
kommunerna antagit som inte i tillräcklig grad beaktat t.ex. översvämnings- och
rasrisk. I detaljplanen har kommunen möjlighet att styra vilken typ av byggnader
som får uppföras var. Man har även möjlighet att styra krav på skyddsåtgärder för
att minimera riskerna för översvämningar och ras. Plan- och byggförordningen ger
den myndighet som regeringen utsett, d.v.s. Boverket, bemyndigande att föreskriva
inom vissa områden.
2.5

Aktörernas ansvar och roller

Detta avsnitt tar upp olika aktörers ansvar och roller när det gäller
klimatanpassning som behöver göras för att upprätthålla elsäkerheten i det
förväntade framtida klimatet. Syftet är att ge en övergripande bild och det kan
finnas aktörer som inte är med i denna sammanställning.
Vad gäller ansvaret för klimatanpassningen i Sverige pågår mycket arbete hos
nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Även privata aktörer har till
viss del påbörjat anpassningen.
För att klargöra ansvarsbiten för klimatanpassningen tillsatte regeringen en statlig
utredning som resulterade i rapporten SOU 2017:42 ”Vems är ansvaret?”(ref.7).
Utredningens huvuduppdrag var att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat,
kommun, landsting och andra för all mark och alla klimateffekter. Utredningens
slutsats var att kommunerna i sitt detaljplanarbete har ett ansvar för att ny bebyggelse
placeras på lämplig mark utifrån risken för olyckor så som ras, skred, erosion eller
översvämning. Dock är reglerna för att kunna utkräva skadestånd mycket begränsade.
Kommunerna har inget juridiskt ansvar för befintlig bebyggelse. Staten har ett
övergripande ansvar för klimatanpassningen men när det kommer till bebyggelse är
detta ansvar enligt SOU 2017:42 vagt (ref 7).
I praktiken innebär detta att fastighetsägarna har huvudansvaret för att deras fastigheter
inklusive elanläggningarna klimatanpassas. När det gäller elektriska anläggningar
pekas också anläggningsägarens ansvar för att de är säkra och anpassade till
omgivande miljö ut genom lagstiftning och elsäkerhetsverkets föreskrifter, se kapitel
2.4 ”nuvarande regelverk” för mer information.
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2.5.1

Vem tar fram underlag och regelverk?

Staten har ett ansvar att stifta lagar och förordningar och fördela medel mellan
myndigheter. Staten är en möjliggörare för myndigheternas
klimatanpassningsarbete.
Flera olika myndigheter har genom sina ansvarsområden och uppdrag ansvar för att
ta fram information och underlag till samt driva på klimatanpassningsarbetet som
anläggningsinnehavarna bör bedriva. Myndigheterna har också en möjlighet att
bidrag till klimatanpassningen genom att ändra reglerna inom sin föreskriftsrätt. I
vissa fall är myndigheter innehavare av elektriska starkströmsanläggningar och har
därmed samma ansvar för sina anläggningar som privata innehavare.
MSB och länsstyrelserna har båda samordnande och pådrivande roller inom
klimatanpassningsarbetet. MSB på nationell nivå och länsstyrelserna på regional
nivå. De utarbetar bland annat underlag och information om klimatanpassning som
finns på deras hemsidor.
SMHI ansvarar för nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och för
webbplatsen klimatanpassning.se som samlar information om
klimatanpassningsarbetet som bedrivs av svenska myndigheter.
SMHI ansvarar också för att ta fram kunskapsunderlag såsom kartor som beskriver
det förväntade framtida klimatet i Sverige. Flera myndigheter arbetar med att ta
fram karteringar och andra underlag som beskriver var i Sverige
klimatförändringarna kan orsaka ökade problem med skyfall, översvämning, ras,
skred och erosion. Mycket underlag finns redan och ytterligare underlag håller på
att tas fram. Många kommuner tar fram skyfallskarteringar. SMHI, MSB och
länsstyrelserna är delaktiga i arbete med att ta fram karteringar gällande risk för
översvämning från hav, sjö och andra vattendrag. Sveriges geotekniska institut
(SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar med att ta fram
karteringar och underlag som visar var klimatförändringarna kan orsaka ökade
problem med skred, ras och erosion (ref.39,40).
När det gäller val av placering av ny bebyggelse och även vissa begränsningar i hur
man får bygga så har kommunerna en viktig roll genom sitt planarbete som bland
annat inkluderar detaljplanarbete och bygglovshandläggning. Länsstyrelserna har
också en viktig roll då de med stöd av PBL har ett regionalt ansvar för att aspekter
kring säkerhet och risker beaktas i den kommunala planeringen. Länsstyrelserna tar
fram information och planeringsunderlag till kommunerna och deltar i samråd och
granskning i planprocessen. Boverket har det övergripande myndighetsansvaret
inom planering av markanvändning och krav på byggnaders tekniska egenskaper.
För befintlig bebyggelse inklusive elektriska anläggningar så arbetar kommunerna
med att höja kunskapen och beredskapen i samhället för att minska riskerna för
allvarliga konsekvenser vid bland annat översvämningar och andra extremväder
som förväntas öka genom klimatförändringarna. Detta gör de med stöd av lagen
om skydd mot olyckor (LSO) och landstings och kommuners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Elsäkerhetsverkets uppdrag är att verka för ett elsäkert Sverige och vårt
övergripande mål, som har koppling till klimatanpassningsarbetet, är att förebygga
skador orsakade av elektricitet på person och egendom (ref.41). I regleringsbrevet
för 2018 har Elsäkerhetsverket fått i uppdrag att redogöra för resultaten av
handlingsplanen, vilka prioriteringar myndigheten valt att göra utifrån
handlingsplanen, hur arbetet med att genomföra handlingsplanen fortskrider, samt
hur planerna för arbetet ser ut för nästkommande år.
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Det Elsäkerhetsverket kan och bör göra är att ta fram information om
klimatanpassningsbehovet och risker med el som kan uppstå i det framtida klimatet
och i samverkan med andra sprida denna information till elanläggningsinnehavare
och privat personer som annars riskerar att skada sig. I detta arbete kan det även
ingå att se över vårt regelverk och tillsynsarbete och vid behov även påverka
genom vårt engagemang inom standardiseringen.
Inom el- och energiområdet finns det förutom Elsäkerhetsverket flera myndigheter
som på olika sätt har ett ansvar att bidra till klimatanpassningen inom sektorn.
Energimarknadsinspektionen (EI) har föreskrifts- och tillsynsrätt mot nätbolag
gällande spänningskvalitén och leveranssäkerheten. De har inget specifikt ansvar
gällande elsäkerhet. Klimatanpassningsåtgärderna som nätbolagen bör göra för att
även framåt uppfylla kraven på elsäkerhet och kraven på spänningskvalité och
leveranssäkerhet är ofta samma men kan ibland också vara helt olika. Dock bör EI
ha ett gemensamt intresse med Elsäkerhetsverket i frågan om att få alla nätbolag
kunniga om de förväntade klimatförändringarna och behovet av
klimatanpassningsåtgärder i nätbolagens elanläggningar. EI föreskriver och
beslutar också om nätägarnas intäktsram d.v.s. de intäkter som ett nätbolag får ta ut
av sina anslutna kunder. Behov av klimatanpassning genom tekniska förändringar i
elnäten kan påverka intäktsregleringen.
Energimyndigheten har ett brett övergripande ansvar inom energiområdet med
målsättning att Sverige ska ha en trygg energiförsörjning. Inom ramen för detta
arbete är klimatanpassningsfrågan aktuell. I benämningen trygg energiförsörjning
ingår dock inte, enligt Energimyndighetens egen tolkning i ER 2013:25 (ref.10),
elsäkerheten specifikt utan fokusen ligger på att trygga tillgången på energi på kort
och lång sikt.
Svenska kraftnät är utpekad som särskilt ansvarig för krisberedskapen inom el- och
energisektorn. I detta arbete ingår det att analysera hot och risker, däribland risker
kopplade till klimatförändringarna, som synnerligt allvarligt kan försämra
förmågan till verksamhet inom sektorn. De gör årligen en nationell RSA för
energisektorn som innefattar produktion, distribution och handel med el. Svenska
kraftnät har inget specifikt ansvar gällande elsäkerhet. Region- och lokalnätsägare
kan äska pengar hos Svenska kraftnät för att arbeta med klimatsäkring av sina nät
men det är upp till nätägarna att ta initiativet. Svenska kraftnät förvaltar det
svenska stamnätet och är genom denna roll en anläggningsinnehavare vars
klimatanpassningsarbete, i den mån det behövs åtgärder, är mycket viktigt
framförallt för att trygga Sveriges energiförsörjning men även har betydelse för
elsäkerheten.
Energiföretagen Sverige är en branschorganisation för företag som producerar,
distribuerar, säljer och lagrar energi. De har inget formellt ansvar för
klimatanpassning av elanläggningar. Energiföretagen Sverige utvecklar
branschstandarder för nätbolag och har bra informationskanaler för att snabbt nå ut
med information till nätägare.
Svensk Elstandard (SEK) har inget formellt ansvar för klimatanpassning men
spelar en viktig roll genom sitt arbete med standarder där det bland annat beskrivs
hur elanläggningar ska vara utförda.
2.6

Omvärldsanalys – erfarenheter från andra länder

I Tyskland finns det exempel på att man minskat risken för att elsäkerhetsrisker ska
uppstå genom att utrustning anpassats och placerats högt i områden med hög
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översvämningsrisk. Bland annat använder man sig av översvämningsanpassade
kabelskåp på ben, se (sid. 42 ref.28).
Erfarenheter finns från andra länder där man ibland använder förstärkta
fundamentkonstruktioner för luftledningsstolpar i områden med risk för extra höga
vattenflöden.
I Australien har man ganska mycket erfarenhet av extremt väder och
översvämningar. De har skrivningar i sina nationella standarder om att
klimatförändringar ska beaktas vid planering av elanläggningar. Australien har
också föreslagit att liknande krav ska tas med i internationella elektrotekniska
standarder. I Schweiz har man också börjat beakta risker relaterat till ett förändrat
klimat vid utformning av elanläggningar.
Elsäkerhetsverkets norska motsvarighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) har tillsammans med SEKs norska motsvarighet Norsk
elektroteknisk komite (NEK) tagit fram rapporten ”Vår elektriska fremtid” från
2016 (ref.31). I den tar de upp fyra åtgärder som de anser är viktiga att göra för att
anpassa elanläggningarna i Norge till det framtida klimatet (fritt översatt):
• Att prospektering och utförande av elektriska anläggningar för
överföring och distribution anpassas till miljön i den omgivning de ska
placeras i, inklusive förväntade klimatförändringar.
• Att det elektriska systemets förmåga att upprätthålla en tillfredsställande
nivå på elsäkerhet i extrem situation tas om hand, för att ge
tillfredsställande försörjningstrygghet.
• Att utrustning och produkter väljs som är i överensstämmelse med
erkända produktstandarder och är lämplig för norska förhållanden.
• Att det finns tillgång till kvalificerad personal för att utforma, bygga,
underhålla, ändra och snabbt återupprätta normal elsäkerhetsnivå efter
en klimathändelse.

3 Problembeskrivning – hur påverkar
klimatförändringarna elsäkerheten
3.1

Bedömning av elsäkerhetsriskerna vid klimatförändringarna

De risker som det ändrade klimatet för med sig för elsäkerheten i Sverige är i
huvudsak följande:
•

Ökad risk för översvämning som medför risk för att elanläggningar och
produkter som inte är konstruerade för och säkra att använda i vatten
hamnar i vatten. Elanläggningar bryts inte alltid automatiskt när de hamnar
i vatten vilket medför risk att person som tar på produkten eller befinner
sig i vattnet drabbas av strömgenomgång. Exempel på anläggningar som
inte alltid bryts automatiskt är elanläggningar i källare i bostäder,
nätstationer och kabelskåp. Risken att skadas om inte brytning skett beror
bland annat på vattnets smutsighetsgrad.
Det finns också elsäkerhetsrisker efter översvämningar om inte produkter
och materiel saneras och kontrolleras ordentligt innan de används igen,
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alternativt kasseras. Isolationsmotstånd försämras av kvarvarande smuts
och fukt och det finns en kvarstående ökad risk att skadas via indirekt
kontakt och i högspänningsanläggningar även via ljusbåge.
Dessa risker kan förbyggas genom materialval, val av placering eller
förbättrade brytfunktioner. En ökad kunskap i samhället om riskerna med
el i vatten skulle också minska riskerna för att människor skadar sig.
•

De ökade temperaturerna ökar risk för stormfällning av skog p.g.a. mindre
tjäle i marken och mer snabbväxande skog. Stormfälld skog kan skada
luftburet ledningsnät. Vid trädpåfall på luftledning finns en risk att
ledningen rivs ned helt eller delvis och hamnar på ett sådant sätt att
människor riskerar att beröra dem eller komma i sådan närhet att ljusbåge
kan uppstå. Risken är att ledningens skydd inte löser ut även om ledningen
hamnar på marken detta p.g.a. övergångsresistansen till jord är för låg. Det
finns även en risk för stegspänning i omgivande mark vilket gör att person
som närmar sig ledningen kan drabbas av strömgenomgång p.g.a.
potentialskillnad mellan fötterna.
Problemen drabbar framförallt luftledningar inom lokalnäten. Stamnätet,
regionnäten och de delar av lokalnäten som överstiger 25kV ska ha
trädsäkert utförande vilket innebär att träd som står vid sidan om och har
en sådan höjd att dom utgör en risk att nå spänningsförande delar vid ett
fall har tagits bort. Krav på trädsäkert utförande finns i 5kap i
Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2013:1 (ref.42).
Problemet med ökad risk för stormfällning av skog bör kunna förebyggas
om nätägare är uppmärksamma på problemet vid sina regelbundna
särskilda kontroller av luftledningar och anpassar röjningstiderna.
Luftledningar för lågspänning (<= 1000V AC) ska kontrolleras minst vart
8de år och luftledningar för högspänning (>1000V AC) minst en gång per
år enligt ELSÄK-FS 2008:3 5§. Fortsatt kablifiering minskar också detta
problem.

•

Ökad risk för att ledningsstolpar drabbas av röta eller rostangrepp på grund
av en ökad fukthalt i marken och kortare perioder med tjäle.
Ledningsstolpar som drabbats av skador faller lättare i samband med blåst.
Denna risk bör kunna förebyggas om nätägare är uppmärksamma på
problemet vid sina regelbundna särskilda kontroller av luftledningar. enligt
ELSÄK-FS 2008:3 5§. Fortsatt kablifiering minskar också detta problem.

•

Ökad risk för högre temperaturer sommartid ställer ökade krav på kylning i
ställverk och driftsrum för att komponenterna ska fungera. Ökad risk finns
annars för avbrott och också en något ökad brandrisk i samband med
överhettning.

•

Ökad risk för att elanläggningar drabbas av skada genom ras, skred och
erosion på grund av att det förändrade klimatet. I samband med skada på
anläggning så kan strömförande ledare blir blottade eller nåbara för
människor som av oförsiktighet eller kunskapsbrist kommer i kontakt med
dessa och skadas. Om det handlar om högspänning kan ljusbåge uppstå om
någon person kommer för nära. Risk för stegspänning i mark finns också
om ledning nuddar marken men inte har tillräcklig jordkontakt så att
skydden löser ut.
Det finns enligt ER 2015:22 (ref.15) region- och lokalnätstationer och
ledningsstolpar som står på mark med tydlig risk för jordskred och erosion.
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Fler kan sannolikt identifieras redan och ännu fler kommer kunna
identifieras framåt genom det utökade karteringsunderlag som håller på att
tas fram av SGU och SGI.
•

Risken för att luftledningar drabbas av stora is- och snölaster och därför
kommer för nära marken och lättare kan vidröras eller orsaka ljusbåge
bedöms vara liknande som tidigare men uppträda på andra platser än
tidigare på grund av klimatförändringarna. Utförandet av luftledningsnäten
i de områden som tidigare drabbats och de som nu drabbas ska vara samma
så på så sätt förändras inte risken. En möjlig riskökning kan finnas i och
med att områden där privatpersoner inte är lika vana vid denna typ av
händelse drabbas och att det då finns fler som inte förstår att det kan vara
farligt att vistas nära en luftledning. Samtidigt minskas denna risk
kontinuerligt genom det arbete med kablifiering som nätbolagen utför.

•

Frekvensen och intensiteten av åska förväntas också öka i framtiden. Detta
medför också ökad risk för elbränder.

3.2
3.2.1

Djupare analys av de identifierade prioriterade riskerna
Löser skydden vid vatten i starkströmsanläggningar?

Dagens starkströmsanläggningar är traditionellt indelade i två olika
spänningsnivåer låg- (0,23/0,4 kV) respektive högspänning (> 1 kV). Tekniken för
övervakningen och frånkoppling vid kortslutning och överlast skiljer sig åt för lågoch högspänningsanläggningar. För lågspänningsanläggningar som ingår i
distributionsnät använder man sig nästan uteslutande av smältsäkringar som skydd
i t.ex. kabelskåp och nätstationer. Det förekommer även elektroniska skydd som i
huvudsak då används som skydd för samlingsskenor i nätstationer.
Inom anläggningar för högspänning används både smältsäkringar och elektroniska
skydd. Smältsäkringar används främst då som skydd för transformatorer i
nätstationer. Elektroniska skydd återfinns främst i produktionsanläggningar och
fördelningsstationer där varje utgående högspänningsledning föregås av ett skydd.
Skyddens förmåga att lösa vid jordfelsströmmar som uppstått när en
anläggningsdel hamnat i vatten är beroende av vilken typ av skydd som sitter
monterat och vattnets ledningsförmåga.
Ledningsförmågan i vatten är helt beroende av jonkoncentrationen, olika joner har
olika stor påverkan. Salthaltigt vatten innehåller fler upplösta joner och har därmed
en högre ledningsförmåga än rent vatten samma sak gäller för förorenat vatten där
olika föroreningar som exempel mineraler påverkar ledningsförmågan.
Smältsäkringar: En smältsäkring löser till följd av att en tillräcklig stor ström
passerar igenom säkringen under en viss tid och med ett visst angivet värde vilket
kommer att smälta av tråden i säkringen.
Elektroniska skydd: Elektroniska skydd mäter både ström- och spänningsnivåer
och har funktion att koppla bort anläggningen vid inställda värden.
Varför löser då inte skydden ut?
Vid en situation där en starkströmsanläggning hamnar i vatten vid en
översvämning kommer det att uppstå en jordfelsström mot jord (om det inte är en
helt isolerad miljö). Storleken på jordfelsströmmen kommer i de flesta fall att inte
vara stor nog för att lösa ut skydden, detta på grund av ett för lågt
övergångsmotstånd.
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Jordfelsövervakning: I anläggningar med jordfelsövervakning övervakar och
indikerar systemen jordfelsströmmar och ska koppla bort anläggningen vid inställt
värde.
3.2.2

Löser skydden i bostäder och andra lokaler?

I de allra flesta fall så finns det minst två olika elsystem för byggnader. Dels
byggnadens egna elsystem och dels servisledningen från den lokala elnätsägaren.
Det innebär att för servisledningen har elnätsägaren sina egna säkringar och för
byggnaden har fastighetsägaren sina skydd och säkringar, alla dessa skydd och
säkringar ska tillsamman ge en betryggande säkerhet mot person- och sakskada på
grund av el.
Den utifrån inkommande servisledning till byggnaden har endast kortslutnings- och
överlastskydd oftast av traditionella smältsäkringar och följaktligen ingen
jordfelsövervakning som jordfelsbrytare. Vid den matande änden av
servisledningen sitter kortslutningsskyddet och vid anslutningspunkten för
byggnaden sitter överlastskyddet. För att kortslutningsskyddet ska lösa ut behövs
en hög effekt som exempelvis vid en kortslutning av kabeln. Vid ett fel efter
överlastskyddet kommer endast överlastskyddet att lösa ut och därmed har man
fortfarande kvar spänning på serviskabeln fram till överlastskyddet. Inom
byggnader utgör säkringarna gemensamt kortslutnings- och överlastskydd
tillsammans med dessa skydd är även vissa byggnader utrustade med
jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare finns i olika utföranden beroende på ändamål: 300
mA är avsedda som brandskydd och 30 mA är avsedda som personskydd.
Inom den del av en byggnad som är utrustad med jordfelsbrytare avsedda för
personskydd kommer den anläggningsdelen att brytas bort automatiskt innan en
strömstyrka som är skadlig för människor uppnås när kontakt sker mellan
strömförande del och jord.
Det är ingen självklarhet att det finns jordfelsbrytare i alla bostäder och lokaler.
Kravet på jordfelsbrytare (30 mA) kom först 1994 och kravet gäller enbart för uttag
och enbart i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem. Samtidigt
infördes även krav på att uttagen skulle vara jordade. Kraven är inte retroaktiva
men gäller också i samma typ av byggnader vars elanläggningar är väsentligt
ombyggda efter 1994.
Vid anläggningar som är utrustade med jordade uttag och jordfelsbrytare enligt
kraven så ökar chanserna markant att elanläggningen ska lösa ut och därmed öka
säkerheten.
Nuvarande krav på installation av jordfelsbrytare återfinns i ELSÄK-FS 2008:1
(jämte ändringar) tillsammans med Svensk standard SS 436 40 00 utg. 3.
I byggnader med ojordade uttag och där ingen jordfelsbrytare finns är det en
uppenbar risk att man kan skada sig på elanläggningen i samband med och efter en
översvämning, om man inte säkerställer att strömmen slås av innan vattennivån når
exempel ett uttag, en inkopplad produkt t.ex. värmepump eller vitvara. Vid
anläggningar där anslutningspunkten för inkommande el-servisledning är i källare
eller på annat sätt kan utsättas för vatten bör riskerna identifieras. Vid risk för
översvämning bör förutom att man själv om möjligt bryter strömmen i huset
kontakt också tas direkt med elnätsägaren som får åka ut och koppla bort servisen.

29

3.2.3

El vid översvämning och ras

Fiskbensdiagrammet i figur 8 visar en samanställning av elsäkerhetsrisker som
finns i olika typer av elanläggningar i samband med översvämning och ras samt
förslag på klimatanpassningsåtgärder som kan göras för att minimera riskerna.
Varje ”ben” i diagrammet representerar en anläggningstyp så som ställverk eller
nätstationer. I de ofärgade rutorna till vänster om benet finns riskerna och i de gula
rutorna till höger finns förslag på riskminimerande åtgärder.
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Figur 8: Fiskbensdiagram över risker och förebyggande åtgärder gällande
elsäkerhetsrisker i samband med översvämningar och ras.
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3.3
3.3.1

Analys av beredskapen för klimatförändringarna
Hur förberett är samhället på översvämningar i elanläggningar?

Anläggningsinnehavare har huvudansvaret för att deras starkströmsanläggningar
hålls i ett sådant skick och är utförda på ett sådant sätt att de inte ska orsaka skada
på människor, djur eller egendom. En starkströmsanläggnings utförande ska vara
anpassat till de yttre förhållanden som råder i dess omgivning. Detta gäller även
om klimatet förändras.
I dagens elsäkerhetsregelverk är det inte tydligt att anläggningsinnehavarna ska
vara framåtblickande eller kunniga om klimatförändringar och anpassa sina
anläggningar utifrån förväntade klimatförändringar. Detta kombinerat med att
klimatanpassningsarbete i många delar av samhället är en relativt ny företeelse gör
att det fortfarande finns många anläggningsinnehavare med liten eller ingen
kunskap om dels vilka klimatförändringar som håller på att ske och dels hur det
kan påverka elsäkerheten om inga anpassningsåtgärder sker.
Medvetenheten om och förberedelserna för att minimera konsekvenserna vid
översvämning pågår i samhället men inom bland annat elanläggningsområdet finns
mycket kvar att göra.
Vad gäller risker kopplade till ras, skred och erosion är medvetenheten om dessa
risker ännu lägre. En bidragande orsak kan vara att det inte finns lika mycket
karteringsmaterial ännu att ta del av men också att det i Sveriges nutidshistoria
finns begränsad erfarenhet av dessa händelser jämfört med översvämningar.
3.3.2

Hur mycket av klimatanpassningsarbetet är utfört?
Kommun r

En enkätundersökning från SKL år 2012 visade att 90 % av kommunerna då
arbetade med att klimatanpassa sin fysiska planering i viss utsträckning eller i hög
utsträckning. Till 2016 hade hundratalet kommuner gjort skyfallskarteringar för
åtminstone någon tätort och ett antal kommuner är också på gång att göra lokala
översvämningsplaner. En del kommuner, t.ex. Göteborg, har publicerat
skyfallskarteringarna öppet och andra kommuner måste kontaktas för att dela med
sig av underlagen.
Generellt ser kommuner energiförsörjningen som en kritisk infrastruktur som kan
drabbas av problem i det framtida klimatet och har med detta problem i de
kommunala riskanalyserna. Elsäkerhetsrisker har inte fått lika stort fokus. De
kommuner som deltagit i dialogerna har åtminstone tänkt på att nätbolagen är en
viktig utförarpartner med avseende på att förebygga problem vid t.ex. ras och
översvämningar. Med tanke på lokalnätsägares ibland bristfälliga kunskap om
klimatförändringarna så finns det förbättringspotential i samarbetet mellan
kommuner och nätägare gällande klimatanpassning.
Kommunerna sprider gärna kunskap om elsäkerhetsrisker som uppkommer vid
översvämningar och ras men vill gärna ha Elsäkerhetsverkets hjälp att skriva
materialet. Kommuner informerar redan idag i vissa fall om elsäkerhetsrisker vid
översvämningar genom sin räddningstjänst.
Exempel på förebyggande arbeten gällande översvämningar:
Arvika köpte in och delade ut portabla jordfelsbrytare i samband med den
långvariga översvämningen i kommunen år 2000. Man hade en montör som minst
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en dag per vecka gick runt i kommunen och påpekade för husägare,
räddningspersonal m.fl. som hade elkopplingar och liknande som behövde åtgärdas
för att förebygga elolyckor i samband med översvämningen.
I arbetet med att ta fram en översvämningsplan har Kristinehamns kommun använt
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmlands handbok ”Stigande vatten”
(ref.28). När kommunens översvämningsplan fastställts, så kommer de kommunala
förvaltningarna och bolagen göra åtgärdersplaner för att minimera problemen vid
översvämning. Kristinehamns Elnät har varit delvis involverade i arbetet med
översvämningsplanen men inte de två andra lokalnätsägarna i kommunen.
Gällande kartering är kommunens erfarenhet att mindre vattendrag samvarierar väl
med skyfallssimuleringar.
En rgimyndigh t n

Energimyndigheten har uppdrag att arbeta med Trygg energiförsörjning och inom
ramen för detta arbete är klimatanpassningsfrågan aktuell med fokus på att trygga
förmågan i Sverige att kunna producera och leverera el och energi. Trotts att
elsäkerhetsfrågan inte är i huvudfokus i Energimyndighetens arbete är deras
resultat ändå intressanta.
Energimyndigheten arbetar med omvärldsbevakning, analyser och
kunskapsspridning för att därigenom utifrån ett helhetsperspektiv skapa en förmåga
i samhället att förebygga sårbarheter, motstå hot och risker och lindra effekterna av
inträffade störningar och avbrott i energiförsörjningen. De ska bistå myndigheter
med ett mer direkt utföraransvar så som kommuner och länsstyrelser.
Energimyndigheten är en mycket lämplig samverkanspart till Elsäkerhetsverket i
det fortsatta arbetet med att få elnätsföretag att förbättra det förebyggande
klimatanpassningsarbetet.
Energimyndigheten gör årligen en risk- och sårbarhetsanalys gällande hur väl
Sverige har en ”trygg energiförsörjning”. Ibland görs också en fördjupad analys
och den senaste gjordes 2015 och heter ER 2015:22, se (ref.15). I den konstateras
att förekomsten av extrema väderhändelser bedöms öka och att
klimatförändringen får effekter på energisystemens robusthet att leverera energi
i önskad omfattning.
Följande tre rapporter som Energimyndigheten skrivit är intressanta. Den första är
ER 2007:06 ”Hur trygg är vår energiförsörjning?”, se (ref.14). Den andra är
rapporten ER 2009:33 ”Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter
på energisystemet”, se (ref.9). Den handlar bland annat om vilka
klimatförändringar som påverkar energisystemets leveransförmåga och ger förslag
på fortsatt arbete på olika nivåer för att förbereda för och mildra effekterna av
klimatförändringarna. En del av åtgärderna är genomförda och andra inte, även om
fler av dem borde göras enligt Elsäkerhetsverkets bedömning. I denna rapport så
påtalas klimatförändringarnas negativa påverkan på elnäten, se sid 41-42 (ref.9). I
den tredje rapporten, ER 2013:25, utreds vilka ansvar och roller som finns för att
skapa en trygg energiförsörjning i Sverige, se (ref.10).

En reflektion Elsäkerhetsverket gör utifrån dialogerna under detta projekt är att
Energimyndigheten gjort bra analyser av risker och sårbarheter kopplat till
klimatförändringarna men att denna information inte verkar ha nått
lokalnätsägare i någon större utsträckning.
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Sv nska kraftnät

Svenska kraftnät har gjort flera analyser gällande klimathot som orsakar skyfall
och skador på dammar och hur detta drabbar elförsörjningen. I detta arbete har
försörjning varit främst i fokus, inte elsäkerhet. Svenska kraftnät gör årligen en
nationell RSA för elsektorn (produktion av, distribution av och handel med el). I riskoch sårbarhetsanalysen för 2016 görs en fördjupning avseende konsekvenserna för
elförsörjningen vid olika översvämningsscenarier (ref.45).
I sin roll som anläggningsinnehavare av stamnätet gör Svenska kraftnät
kontinuerligt översyn på och besiktning av stamnätet. I bilagan B7 till SOU
2007:60 på sidan 13 nämns att Svenska kraftnät har två stationer i stamnätet som
ligger kustnära och två stationer som ligger i områden med dålig mark (ref.1). En
av kuststationerna ska nu vara flyttad. Svenska kraftnäts stationer och nät är sedan
länge generellt sett byggt på mark med goda förhållanden
Svenska kraftnät har information om elsäkerhet som riktar sig till olika målgrupper
som av olika anledningar befinner sig i närheten av stamnätets kraftledningar
(ref.50). Denna berör också risker med nedfallen ledare.
Stat ns g ot kniska institut (SGI)

SGI arbetar med att ta fram karteringar och underlag som visar var
klimatförändringarna kan orsaka markproblem och risk för bland annat skred och
erosion (ref.18, 19, 20, 21, 40, 51). Deras handlingsplan för klimatanpassning blev
klar 2017 och handlar om ”Hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett
föränderligt klimat” (ref.40). I handlingsplanen har SGI som mål att det senast år
2030 ska finnas digitala kunskapsunderlag som beskriver markförhållandena i det
föränderliga klimatet för hela Sverige och att dessa används som
planeringsunderlag i samhällsbyggandet. Idag finns på SGIs webbplats underlag
som beskriver skredrisker längs med flera av Sveriges älvar i det framtida
förväntade klimatet. Arbete pågår med att kartlägga fler älvar (ref.18,19,20).
SGI har också tagit fram översiktliga stranderosionskarteringar och arbetar
tillsammans med SGU med att ta fram kustsårbarhetsindex (ref.51).
Sv rig s g ologiska und rsökning (SGU)

SGU arbetar tillsammans med SGI med att ta fram karteringar för
kustsårbarhetsindex för Sveriges kuster (ref.51). SGIs handlingsplan för
klimatanpassning blev klar 2017 (ref.39). I sin handlingsplan har SGU satt som mål
att:
•

”Samhället har den geologiska information som krävs för att kunna fatta
långsiktiga och hållbara beslut.”

•

”Områden med förutsättningar för ras, skred och erosion är identifierade
och kartlagda”

Bland de åtgärder som de planerat att utföra från år 2017 och framåt ingår att
identifiera områden i Sverige där klimatförändringarna kan orsaka ökade problem
med erosion, ras och skred. De planerar att tillsammans med SGI, MSB och
Lantmäteriet ta fram karteringar (ref.39).
Skogsstyr ls n
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Skogsstyrelsen utkom 2016 med rapporten ”Effekter av klimatförändringar på
skogen och behov av anpassning i skogsbruket”. Denna tar upp hur risken för
stormfällning av skog förväntas förändras i det framtida klimatet och utgör ett bra
underlag för nätägare, Elsäkerhetsverket och Energimarknadsinspektionen när det
gäller åtgärder och regleringar för luftledningsnätet (ref.47).
Myndigh t n för samhällsskydd och b r dskap (MSB)

MSB har en nationell samordnande roll i arbetet med att förebygga bland annat
naturolyckor och tar fram en del underlag för arbetet med klimatanpassning. De har
inte tagit fram något underlag som specifikt rör elsäkerhetsrisker i det framtida
klimatet men att säkra elförsörjningen är en aspekt som MSB tar hänsyn till.
MSB har en översvämningsportal på sin webbplats och i den finns bland annat
översvämningskarteringar som gjorts för ett 80-tal vattendrag i Sverige, se (ref.32).
MSB har också tagit fram en kartering som visar hur långt in över land havet när
vid olika nivåhöjningar, se (ref.35).
MSB gör inte själva skyfallskarteringarna men håller koll på hur många som
kommunerna har gjort. År 2016 genomförde MSB en enkät där de fick uppgift om
att dryga hundratalet orter gjort någon form av skyfallskartering (ref.36).
MSB har pekat ut 18 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk enligt
förordningen om översvämningsrisker 2009:956. Länsstyrelserna har tagit fram
riskhanteringsplaner för dessa orter och resultatet finns att tillgå på MSBs
webbplats, se (ref.33). I detta arbete har elförsörjningen berörts och risk för
översvämning av stationer gåtts igenom. Elsäkerheten har inte alltid berörts
specifikt. Vilka orterna är ses i figur 9.
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Figur 9: Områden som bedöms ha hög risk att drabbas av översvämning som
förstör stora värden. Källa MSB.
För att nå privatpersoner använder sig MSB bland annat av webbplatsen
www.dinsäkerhet.se. MSB är mycket positiva till att Elsäkerhetsverket tar fram
information till privatpersoner om elsäkerhetsrisker vid översvämning och denna
information kan spridas via dinsäkerhet.se. MSB föreslår ett samarbete där MSB
skriver om klimatförändringar och karteringar och Elsäkerhetsverket om
elsäkerhetsriskerna. Idag länkar vissa kommuner till denna webbplats men inte alla.
MSB bedriver informationsarbete för att få dinsäkerhet.se känd hos privatpersoner.
MSB arbetar inte aktivt med att driva på elnätsbolag att ta del av karteringar och
arbeta förebyggande men de får gärna använda det materiel som MSB har på sin
webbplats.
Energimyndigheten och MSB har tillsammans haft ett projekt där kommunerna fått
identifiera vilka anläggningar som är mest kritiska att säkerställa elförsörjningen
till vid en effektbristsituation. Dessa anläggningar ska få företräde vid en
krissituation. Projektet hette Styr El.
Länsstyr ls rna

Länsstyrelsen har ett uppdrag att samordna arbete med klimatanpassning på
regional nivå men när det gäller att få nätbolag att förbereda
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föröversvämningsrisker ser man det som att det är i första hand kommunernas
ansvar att kontakta nätbolagen och påverka dem.
Länsstyrelser som har områden som pekats ut med betydande översvämningsrisk
enligt förordningen 2009:956 om översvämningsrisker har tagit fram
riskhanteringsplaner med avseende på översvämningsrisker och materialet finns på
MSBs webbplats, se (ref.33).
Flera länsstyrelser har också tagit fram regionala planeringsguider som riktar sig
främst till kommunerna och kan användas som kunskapsunderlag för att förebygga
olämplig byggnation i områden med översvämningsrisk. Värmland och Västra
Götaland har gjort en planeringsguide tillsammans som heter Stigande vatten, se
(ref.28). Där berörs bland annat var det är lämpligt och olämpligt att placera olika
typer av byggnader med starkströmsanläggningar nära vattendrag. Den tar också
upp exempel på hur man kan anpassa byggnader för att minska risker om man ändå
bygger i områden med översvämningsrisk. Även länsstyrelsen Dalarna har gjort en
vägledning för hur man bör tänka runt byggnationer i översvämningsområden, se
(ref.37).
Exempel på länsstyrelsens arbete från Värmland och Dalarna:
Länsstyrelsen i Värmland har bidragit till finansiering av skyfallskartering för en
tätort per kommun i Värmland. Skyfallskarteringar är viktigt underlag till arbete
med klimatanpassning av elektriska starkströmsanläggningar.
I Karlstad, som är ett av 18 av MSB utpekade områden i Sverige med betydande
översvämningsrisk, har det gjort analyser av var stationer finns som riskerar att
drabbas av översvämning. I arbetet har bland annat Karlstad kommun, Karlstad
Elnät och Ellevio (lokalnätsägare och regionnätsägare) medverkat. Man planerar
för förändringar för att säkra elförsörjningen, flera av de fysiska åtgärderna
kvarstår fortfarande att utföra.
Vid planläggning och nybyggnation gör kommunerna planer men länsstyrelsen har
möjlighet att stoppa dessa. Länsstyrelsen ställer i Värmland krav på att i första
hand bör inte byggnader och stationer byggas i riskområden och i andra hand, om
byggnation av fastighet tillåts, ställs krav på att elektriska anläggningar och
anslutningar placeras tillräckligt högt så att inte de är i riskområdet.
Allmänt när det gäller planering av byggnation vattennära så pågår fortfarande
mycket diskussioner mellan länsstyrelse och kommuner om vad som är lämplig
placering. Privatpersoners och företags stora efterfråga på sjönära mark att bygga
på bidrar till diskussionerna. I Sverige finns ett solidariskt försäkringssystem för
bostäder. I t.ex. England och Danmark har man ett annat system där det blir mycket
dyrt eller omöjligt att försäkra bostäder som ligger i riskområden. Skulle
försäkringssystemet se annorlunda ut även i Sverige skulle troligen efterfrågan på
mark förändras.
Länsstyrelsen Dalarna har översvämningskarteringar i sitt webbgis system. De har
även skyfallskarteringar men de finns inte på webbplatsen, främst p.g.a. deras
storlek. Länsstyrelsen Dalarna delar gärna med sig av dem på annat sätt.
SMHI

SMHI bedriver forskning om klimatförändringarna och gör simuleringar av
framtida klimatet för olika utsläppscenarier. Vad gäller grundparametrar som
temperatur och nederbörd har de mycket detaljerade resultat. Forskning på mer
komplexa klimathändelser som åska pågår. Klimatkartor och andra resultaten av
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SMHIs forskning finns på deras webbplats, se (ref.29). SMHI har även tagit fram
karteringar för de förväntade framtida havsnivåerna, se (ref.13). SMHI har inte
gjort något klimatanpassningsarbete gällande elsäkerhet men resultaten från deras
klimatforskning är viktiga underlag till analyser som behöver göras vid
klimatanpassning av elanläggningar.
En rgimarknadsinsp ktion n (EI)

Nätägarna gör en årlig RSA med avseende på leveranssäkerhet för att uppfylla EIs
föreskrift EIFS 2013:3. Även fast EIFS 2013:3 görs med avseende på
leveranssäkerhet så borde merparten av riskkällorna kopplat till elsäkerheten i det
förändrade klimatet också tas med i nätägarnas RSA varför resultaten är intressanta
även för arbetet med klimatanpassning med avseende på elsäkerhet.
EI har inte gjort någon analys av om nätägare i tillräcklig omfattning tar hänsyn till
klimatförändringar i arbetet med RSA. Nätägarna måste rapportera in viss
information om deras RSA till EI men inte lämna in den i helhet. EI och
Elsäkerhetsverket har ett gemensamt intresse i att nätägarna arbetar med
klimatanpassning och bör samarbeta för att få nätägare att arbeta mer med dessa
frågor framåt.
EI har inte hittills informerat nätföretagen om klimatförändringarna som förväntas
utifrån SMHIs forskning och har inget uppdrag att särskilt uppmana nätföretagen
att beakta klimatrisker.
Bov rk t

Boverket arbetar 2017 med att ta fram en planeringsguide för klimatanpassning vid
fysisk planering med målgrupp kommunala planhandläggare. Den kommer
fokusera mest på översiktsplanering men även ta upp detaljplanering och
bygglovshandläggning. Planeringsguiden ska visa hur planhandläggarna med hjälp
av PBL kan hantera effekterna av det förändrade klimatet i planeringsprocessen.
Den kommer ta upp kritisk infrastruktur och i detta begrepp skulle nätstationer
kunna rymmas.
Under 2017 har Boverket också tagit fram en vägledning om krav avseende hälsa,
säkerhet och risk för olyckor. Den vägleder kommuner och länsstyrelser i hur de i
olika skeden av de kommunala planeringsprocesserna bör tillgodose plan- och
bygglagens krav på att beakta människors hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion. Den finns att ta del av på boverkets
webbplats, se (ref.22). Man tar upp översvämning men inget i den skrivelsen berör
elsäkerhet direkt. Indirekt kan man säga att det berörs för att man nämner
Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götalands planeringsguide ”stigande
vatten” vilken berör ämnet med elsäkerhet och t.ex. placering och utformning av
kabelskåp i riskområden för översvämning se (ref.23).
Trafikv rk t

Trafikverket har upprättat en handlingsplan för klimatanpassning och arbetar nu
med åtgärderna som på sikt är tänkt att leda fram till att Trafikverkets anläggningar
inklusive kontaktledningar och andra starkströmsanläggningar i riskområden
identifieras och åtgärdas, d.v.s. klimatanpassas.
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Inventeringen förväntas bli klar under 2017 och därefter kommer Trafikverket
arbeta vidare med åtgärder. Trafikverkets behov av att placera vissa av sina
elanläggningar i direkt anslutning till de väg- och järnvägsanläggningar som de är
en del av utgör en begränsning för Trafikverket gällande att använda annan
placering som klimatanpassningsåtgärd för utsatta elanläggningar.
3.3.3

Hur pass förberedda är nätägarna?

Ett tjugotal elnätsföretag har deltagit i dialogarbetet och fått möjlighet att dela med
sig av sina tidigare erfarenheter från klimatrelaterade händelser. Erfarenheterna
från elnätsföretagen är varierande, främst då beroende på stora geografiska
skillnader. Klimatpåkänningar som företagen har erfarenheter ifrån är främst
islaster på luftledningar, höga vattennivåer vid snösmältning och skyfall samt
stormar som främst drabbat luftledningsnäten.
Det finns erfarenheter av att elanslutningar i kabelskåp och nätstationer hamnat
under vatten utan att automatisk frånskiljning skett. Istället har omgärdande vatten
blivit upphettat och bubblat och ångat.
När elnätsföretagen projekterar för ny- eller ombyggnationer av
starkströmsanläggningar tas hänsyn utifrån tidigare erfarenheter av
klimatrelaterade händelser. Företagen har de senaste åren arbetat mycket med
”vädersäkring” av luftledningsnäten och stora delar av luftledningarna har ersatts
av markkabel eller bytts ut till isolerade ledare (BLL). Arbetet pågår fortfarande
hos en del lokalnätsägare.
Nätstationer placeras i första hand på platser där man bedömer att risken för
översvämningar är liten men i större tätorter är det svårt för företagen att få tillgång
till lämplig mark. Man är därmed ofta hänvisade till källare eller underjordiska
lösningar i gator och trottoarer, vilket medför en större risk för att stationerna
utsätts för vatten.
Några företag har anpassat några av sina underjordiska nätstationer, som bedöms
ligga i riskområde för att hamna i vatten, genom att installera larm, automatiska
pumpar eller ändra på höjder för kabelanslutningar.
Kabelskåp är svårare att placera med tanke på geografiska lägena på
kundanslutningarna och elektriska beräkningar, men placeras även de med tanke på
vatten och snö. I dagsläget använder man sig inte av någon form av övervakning
eller automatisk frånkoppling av kabelskåp vid översvämning.
Servisledningar och anslutningspunkter är inte utrustade med någon övervakning
med tanke på översvämning, det är främst anslutningar i källare som är utsatta för
översvämning.
Skyfalls- och översvämningskartläggningar är något som de flesta medelstora och
större elnätsbolagen har tagit del av via sina länsstyrelser och kommuner och tas i
beaktning vid projektering.
Vad gäller lokalnätsbolagen är det vanligt förekommande att man inte använt sig
av tillgängliga skyfalls-, översvämnings-, skred- och erosionskartläggningar i
arbetet med risker och sårbarheter. Orsaken till att man inte använt detta är
framförallt att man inte alls eller i begränsad omfattning känner till vilka
klimatförändringar som är på väg att ske och att det finns kartunderlag att ta del av.
I vissa fall har man bjudits in av kommunen att ta del av översvämnings- och
skyfallskarteringar.
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Vad gäller risken för erosion, ras och skred är bedömningen att medvetenheten och
klimatanpassningsåtgärderna gällande detta ser ut på samma sätt som för
översvämning.
Elnätsbolagen gör årligen en RSA med avseende på leveranssäkerhet i elnäten för
att uppfylla kraven i EIFS 2013:3. Det är vanligt att risken för extremväder som
orsakar översvämningar och ras inte tagits med i analysen. Orsaken till att dessa
risker utelämnats är att man har begränsad kunskap om klimatförändringarna och
de kartunderlag som finns att ta del av.
Symptomatiskt för bristen på förberedelse för översvämningar och ras är att man
inom elnätsbranchen fortfarande i många fall drar likhetstecken mellan
vädersäkring och kablifiering. Man anser sig alltså ha vädersäkrat om man skyddat
nätet mot risker vid storm.
Vad gäller stormsäkringen är nätet numera ganska väl säkrat på stam- och
regionnätsnivå. Även på lokalnätsnivå är mycket gjort och intensivt arbete pågår
fortfarande vad gäller högspänningen. Även på lågspänningssidan pågår
kablifiering, bland annat i samband med fiberförläggning så passar man på att
kablifiera elnätet.
Vid ansökan om bygglov för nya anläggningsdelar så som nya nätstationer så
handläggs ansökan av kommunen. Några nätägare har erfarenhet av att kommunen
i denna process hindrat sjönära byggnation och tvingat nätägaren att hitta en mer
lämplig höglänt placering. Enligt Energimyndighetens rapport ER 2015:22 finns
det tyvärr också erfarenheter av det rakt motsatta då flera kommuner har
beviljat dispenser från strandskyddet för nätstationer på marken. Det finns
också erfarenheter av att kommuner bidragit till att öka elsäkerhetsriskerna och
riskerna för strömavbrott genom att bara tillåta byggnation i källare, då ingen
annan mark görs tillgänglig.
3.3.4

Risker och tekniska lösningar i nätutrustning

Dialog har förts med fyra större producenter i Sverige utav bland annat
nätstationer, kabelskåp och kopplingsskåp, Norrmontage, Holtab, ABB och KL
industri. De har delat med sig av sina erfarenheter gällande risker vid
översvämningar och möjliga tekniska lösningar för att säkerställa frånskiljning.
Vad gäller nätstationer finns risk för inträngande vatten via luftventiler i vissa fall
redan vid 0,1m vatten. Elsäkerhetsrisk uppstår dock först när vattnet når
elanslutningar och det sker tidigast vid 0,35m vattennivå. Ifall stationerna
översvämmas behöver de brytas och saneras på grund av att isolationsmotståndet
minskas kraftigt. Erfarenhet finns även hos tillverkarna att automatisk frånkoppling
inte alltid sker av lågspänningen vid översvämning. Lågspänningsdelen nås först av
vatten vid den vanligaste konstruktionen av nätstationer. Det är inte säkert att
lågspänningssäkringarna löser ut beroende på hur väl vattnet isolerar och därmed
kan kabelskåp som matas från stationen fortfarande vara spänningssatta. Det finns
oftast inget sekundärskydd för jordfel. Jordfelsskydd på 300mA skulle öka
elsäkerheten men denna skulle också ge felutlösning ibland och ger inte fullt
personskydd, för det krävs jordfelsbrytare 30mA. Denna typ av
jordfelsbrytarlösning kommer ge mer eller mindre frekventa fellarm och onödiga
strömavbrott. Ett möjligt alternativ för frånskiljning är att stationer och kabelskåp
utrustas med vattennivåsensor kopplad till brytare men det är ingen
tilläggsutrustning som tillverkarna säljer med i dagsläget. Mekanisk nivåvippa är
en tålig sensorlösning och används redan idag av en del nätägare för att skydd
inomhusställverk mot översvämning. Det vanliga idag är att sensorn används för
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styrning av pump i pumpgrop och på så sätt skydda stationen från att
översvämmas. Flera av tillverkarna säljer inte sensorlösningar idag utan vill man ha
denna lösning får man köpa till detta från någon annan firma. Luftisolerade
ställverk påverkas direkt vid översvämning medan inkapslade ställverk kan klara
sig bättre. Högspänningsbrytare sitter vanligtvis högt och när vattennivån når
denna är det mer sannolikt att kortslutnings- eller jordfelsskydd i matande nät löser
ut än att lågspänningsskydden bryter.
Vid sanering efter översvämning bör beröringsskyddade anslutningar öppnas för
kontroll. Allmän rengöring från smuts och kondens behövs. Ytor bör tvättas, torkas
och alla rörliga delar motioneras. Markbädd och jordningssystem kan påverkas om
jordmassor spolats bort vid översvämning eller flyttats vid ras och kan behöva
kontrollmätas innan idrifttagning så att inte sättningar eller transport av material
påverkat funktionen. Följdverkningar om inte all smuts och fukt lyckas saneras
omgående är även långtidsverkningar till följd av kondens och korrosion.
3.4

Analys av möjliga klimatanpassningsåtgärder

Detta kapitel innehåller en beskrivning av förslag på klimatanpassningsåtgärder
som kan göras för att minska elsäkerhetsriskerna i det framtida klimatet. Det
beskriver dels vad Elsäkerhetsverket kan göra men också vad
anläggningsinnehavare kan göra.
3.4.1

Vad bör anläggningsinnehavare göra med befintliga anläggningar?

Det finns flera olika möjligheter att lösa problemet med att risken för elolyckor i
nätägarnas och andra anläggningsinnehavares elanläggningar ökar i och med
klimatförändringarna.
Steg 1 är att alla anläggningsägare analyserar vilka anläggningar som befinner sig i
riskområden för framtida översvämningar, ras, skred och erosion. I detta arbete bör
tillgängligt kartmateriel användas. Denna rapport innehåller en översiktlig
sammanställning av vad som finns idag, var man hittar underlag och vilka
myndigheter som kan hjälpa till med information.
Steg 2 handlar om att analysera vilken teknik som aktuella anläggningar är byggd
med och vilka elsäkerhetsrisker som kan uppstå vid t.ex. översvämning eller ras.
Steg 3 handlar om att åtgärda elsäkerhetsbristerna. Detta görs enligt en
prioriteringslista:
1. Eliminera risken. Kan göras t.ex. genom flytt av station till
markområde utanför riskzon eller genom att man bygger om
anläggningen med en annan IP-klass så att den blir vattentät.
2. Minska sannolikhet eller konsekvens
Risken kan minskas genom en anpassning av anläggningen. När det
gäller nätstationer och kabelskåp kan detta ske genom att skydden
förbättras genom att vattensensor, förslagsvis robust nivåvippa,
installeras och kopplas till brytfunktion.
3. Förändra sannolikheten genom att skydda obehöriga från tillträde
till riskområde
Obehöriga kan bättre skyddas från att komma nära riskområden genom
att t.ex. bygga in riskområden i låsta områden inomhus.
4. Förändra sannolikheten genom att höja kunskapen
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Genom information och kunskapshöjande åtgärder gällande hur man bör
agera om man befinner sig i närheten av en anläggning som skadats vid
översvämning eller ras kan risken för personskador minskas.
3.4.2

Hur kan Elsäkerhetsverket driva på nätägarna?

En grundförutsättning för att någon aktör ska påbörja arbetet med klimatanpassning
är att de känner till vilka klimatförändringar som håller på att ske och att dessa kan
ha negativa effekter på aktörens verksamhet om inte klimatanpassningsåtgärder
görs. Dialogerna i detta projekt visade att det är ganska vanligt att lokalnätägare har
ingen eller begränsad kunskap om klimatförändringarna.
Elsäkerhetsverket kan skriva och sprida information om klimatförändringar och att
nätägare bör se över behovet av klimatanpassningsåtgärder i nätanläggningarna.
Denna information kan Elsäkerhetsverket med fördel se över tillsammans med
andra myndigheter och organisationer i branschen. Elsäkerhetsverket kan också
informera i samband med sin tillsynsverksamhet.
Ett annat sätt att påverka nätägare är att föreskriva om att nätbolagen ska göra en
årlig risk- och sårbarhetsanalys med avseende på elsäkerhet på samma sätt som de
gör årlig RSA med avseende på leveranssäkerhet för att uppfylla EIFS 2013:3 och
SvKFS 2013:2. Det är i dagsläget dock inte utrett om Elsäkerhetsverket får
föreskriva om detta inom sin föreskriftsrätt.
3.4.3

Hur kan Elsäkerhetsverket driva på andra anläggningsinnehavare?

Även när det gäller andra anläggningsinnehavare är en grundförutsättning att de
känner till klimatförändringarna och dess påverkan på elanläggningarna för att de
ska göra någon klimatanpassning.
Att höja medvetenheten och kunskapsnivån borde därför vara Elsäkerhetsverkets
fokus. Detta kan göras genom framtagande och spridande av information. Ett sätt
att sprida informationen är genom avdelningen anläggningars kontakter med
anläggningsinnehavare.
3.4.4

Vad kan förbättras vid nybyggnation?

Vid nybyggnation av elanläggningar kan elsäkerhetsrisker minskas genom att följa
den allmänna planeringsmodell som presenteras i rapporten ”Stigande vatten”
(ref.28).
1) Riskbedöm – Vilka elsäkerhetsrisker finns kopplat till det framtida klimatet
på den plats jag planerar att bygga elektrisk utrustning?
2) Eliminera genom att undvika olämplig markanvändning
3) Sannolikhetsreducera genom bland annat val av komponenter, material och
yttre skydd såsom inhägnat område.
4) Konsekvenslindra genom rutiner, organisation, utbildning och information.
Vid nybyggnation har den blivande anläggningsägaren huvudansvaret att se till att
anläggningen blir klimatanpassad. Kommunen har också en mycket viktig roll och
även övriga myndigheter som påverkar regelverk och processer kring
nybyggnation. Det är kommunerna som under rådande regelverk har störst
möjlighet förutom den som bygger att påverka så att det t.ex. inte byggs
nätstationer på olämplig mark eller placeras centraler i källare i riskområden för
översvämning.
I riskbedömningsfasen bör översvämnings-, havsnivå-, skyfalls-, ras-, skred, och
erosionskartmateriel, boverkets regler och rekommendationer och klimatforskning

42

från SMHI beaktas. Utsatta anläggningsdelar såsom centraler, stationer, kabelskåp,
och ställverk bör i första hand placeras utanför riskområde (eliminera risk).
3.4.5

Hur kan Elsäkerhetsverket driva på klimatanpassningen vid
nybyggnation?

En grundförutsättning för att någon aktör ska påbörja arbetet med klimatanpassning
är att de känner till vilka klimatförändringar som håller på att ske och att dessa kan
ha negativa effekter på aktörens verksamhet om inte klimatanpassningsåtgärder
görs.
Elsäkerhetsverket kan skriva och sprida information om klimatförändringar och hur
man undviker dessa vid nybyggnation av elektriska anläggningar.
Elsäkerhetsverket kan också samverka med andra myndigheter som har möjlighet
att påverka plan- och bygglovsprocesser och regelverk och information som
påverkar elsäkerheten i nybyggda fastigheter.
Ett annat sätt att påverka anläggningsinnehavare är att föreskriva om att det
förväntade framtida klimatet ska beaktas när man utför en starkströmsanläggning.
Detta kan förslagsvis göras genom följande tillägg eller liknande i ELSÄK FS
2008:1 – utförande elektriska starkströmsanläggningar: Den elektriska
starkströmsanläggningen ska vara anpassad till den omgivning den placeras i
inklusive förväntade framtida klimatförändringar. Det är emellertid inte utrett om
regelgivning är ett effektivt verktyg för att uppnå önskat mål.
3.4.6 Förslag på tekniska klimatanpassningsåtgärder
Nedan följer några detaljförslag på tekniska lösningar, andra alternativa lösningar
är också lämpliga så länge de ger god elsäkerhet:
•

•
•

•

•

3.4.7

Vid byggnation i områden med översvämnings- eller rasrisk bör
elsäkerhetsrisken beaktas. I första hand bör byggnationen placeras på
mark med låg risk.
I andra hand bör centraler och annan känslig utrustning placeras så pass
högt att de inte riskerar att hamna i vatten.
I tredje hand bör anpassning ske genom val av elmateriel och
komponenter som är vattentåliga. En lösning är att bygga med högre IPklassificering i vissa utsatta områden.
Om översvämningsrisk kvarstår i stationer bör vattensensor och
larmfunktionalitet kopplat till driftcentral finnas. Alternativt annan
lösning som säkerställer frånskiljning innan vattennivån når delar av den
elektriska anläggningen som inte är anpassad för drift i vatten. Även
kabelskåp i riskområden kan ha förstärkta frånskiljningsskydd eller
anpassas på annat sätt genom t.ex. upphöjning. Manuell övervakning och
manuell frånkoppling kan accepteras om bryttiden hålls så pass kort att
risken för elchock med bestående skador är minimerad.
En lösning för automatisk frånskiljning i elnätet skulle kunna vara larmeller frånskiljningsgränser kopplat till mätningar med energi- och
elkvalitetsövervakningssystem.
Utred personsäkerhetsriskerna vid översvämning

Hur stora är personsäkerhetsriskerna kopplat till att lågspänningsanläggningar så
som kabelskåp, ställverk och nätstationsdelar kan hamna i vatten utan att skydden
löser? Vad är sannolikheten att människor ska skadas? Detta är frågor som det idag
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inte finns något entydigt svar på. Att det är farligt med kombinationen el och vatten
är alla överens om och det finns flera rapporter om olyckor orsakade av
vattenskadade elanläggningar och produkter och att människor skadats av
strömförande vatten. Men hur farligt är det egentligen? Detta bör utredas närmare
då det påverkar vilka framtida krav som behöver finnas på
klimatanpassningsåtgärder.
3.4.8

Elinstallationsföretags kunskap om elsäkerhetsrisker vid
översvämning

Med mer frekventa översvämningar, vilket förväntas i framtidens klimat, så ökar
också behovet av elinstallationsföretag som har som del av sin verksamhet att
kontrollera och sanera översvämmade elanläggningar innan de vid behov kasseras
alternativt åter tas i drift.
I alla elinstallationsföretag bör det redan idag finnas en god grundkunskap men det
finns en risk att bedömningarna och saneringarna inte alltid kommer hålla samma
kvalité då de flesta inte arbetar regelbundet med dessa arbetsuppgifter.
3.4.9

Projektörer och elkonstruktörers kunskap om elsäkerhetsrisker vid
översvämning och ras
De som designar och bygger elanläggningar bör ha kunskap om
klimatförändringarna och dess ökade elsäkerhetsrisker och väga in denna aspekt i
sitt arbete.
3.4.10 Hur kan privatpersoner skyddas?
Den säkraste lösningen för att skydda privatpersoner vore att alla elektriska
anläggningar klimatanpassas och byggs på ett sådant sätt att de inte kan bli farliga
vid översvämningar och ras. Då detta skulle innebära mycket stora kostnader är det
inte en rimlig enskild lösning.
Samhällets beredskap för elsäkerhetsrisker vid översvämningar och ras behöver
förstärkas och förebyggande åtgärder utföras. Medvetenheten om riskerna behöver
höjas. Elsäkerhetsverket bör ta fram information om riskerna och sprida denna
information i samarbete med andra myndigheter och organisationer. Följande
information riktad till privatpersoner bör arbetas fram:
•

Elsäkerhetsverket bör ta fram, tillgängliggöra och tillsammans med
andra sprida kunskap till privatbostadsägare om hur man ska agera för
att inte drabbas av skada från sin elanläggning i samband med ras eller
översvämning.

•

Elsäkerhetsverket bör ta fram, tillgängliggöra och tillsammans med
andra sprida kunskap till privatpersoner om hur man ska agera om man
ser en skadad elnätsanläggning. Vad är det jag ser? Kan det vara farligt?
Vilket säkerhetsavstånd behöver jag hålla? Vem ska jag larma?

•

Elsäkerhetsverket bör ta fram, tillgängliggöra och tillsammans med
andra sprida kunskap till privatpersoner om hur de ska hantera produkter
som hamnat i vatten som inte är avsedda att vara i vatten.

Kommunerna och deras organisation SKL och MSB är en lämplig
samarbetspartner för Elsäkerhetsverket när det gäller att sprida kunskap i akuta
lägen. Information bör även spridas i förebyggande syfte.
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3.4.11 Rekommendationer till kommuner och nätägare
Här följer några förslag på övergripande elsäkerhetshöjande åtgärder som kan
göras för att höja elsäkerheten i samhället och framförallt minska risken att
privatpersoner skadar sig på elanläggningarna i samband med översvämningar, ras
och skred. Dessa grundar sig inte på någon befintlig lagstiftning utan är att betrakta
som goda råd.
De aktörer som dessa goda råd riktar sig till är i första hand kommuner och
nätägare. Att råden riktar sig till dessa aktörer är kopplat dels till deras ansvar som
anläggningsinnehavare men också utifrån att de är fysiskt nära
medborgarna/privatpersonerna och finns i hela landet. Genom dessa roller har de
stor möjlighet att nå ut med information och fysiska åtgärder.
•

Vid klimathändelser så som översvämning och ras kan kommunen
initiera regelbundna ronderingar av elanläggningar i kommunen för att
upptäcka farliga elanläggningar t.ex. skarvsladdar, reservkraft och
apparater som inte gjorda att vara under vatten men som hamnat eller
riskerar att hamna där. I samband med dessa kan man även titta på
permanenta anläggningar, egna och kommuninvånarnas, som riskerar att
drabbas och som förebyggande åtgärd kan dessa brytas eller invallas.
Lämpligt att ha förberett denna arbetsuppgift genom att utse kunnig
ronderingshen i egna organisationen eller genom samarbete med
nätbolag som verkar i kommunen.

•

Elsäkerhetsverket planerar att under 2018 ta fram information till olika
aktörer, bland annat privatpersoner och bostadsägare, som bör göra
åtgärder eller vidta ökad försiktighet i samband med översvämning eller
ras/skred. Dessa rekommenderar Elsäkerhetsverket att kommunerna
lägger på sin webbplats i samband med akuta händelser, alternativt
länkar till Elsäkerhetsverkets webbplats där informationen kommer att
publiceras.

•

Elnätsägare bör i förebyggande syfte kartlägga vilka stationer som ligger
i riskområde för översvämning och göra förebyggande åtgärder såsom
flytt, invallning eller annan säkerhetshöjande åtgärd. Kommuner bör
bidra till detta arbete genom att informera om de underlag, t.ex.
skyfallskarteringar, som finns och i samverkan se över vilka stationer
som är extra viktiga att säkerställa inte bara elsäkerheten utan även
driften på utifrån ett samhällssäkerhetsperspektiv. Kommunerna kan
också underlätta arbetet genom att aktivt bidra till att elnätsägare får
tillgång till lämplig mark att bygga på.

•

Kabelskåp kan översvämmas utan att brytas och även nätstationer är ur
både elsäkerhets och driftssäkerhetsperspektiv viktiga att skydda mot
översvämning. Övervakning behöver förstärkas av nätägare vid
översvämningsrisk och de bör brytas bort vid hotande vattennivå. Detta
är i första hand nätbolagens ansvar men kommunen bör stötta och driva
på. Organisation bör finnas hos nätägare som klarar av att hantera
översvämningssituation inkl. förstärkt övervakning.

•

Tips till i första hand kommuner, ha portabla jordfelsbrytare tillgängliga
att låna ut till ställen där el behövs för åtgärder t.ex. pumpning,
rengöring o.s.v.
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3.4.12 Vart bör eventuella förändringar av regelverket göras?
I Sverige arbetar Svensk Elstandard (SEK) med standardisering inom det
elektrotekniska området. EU-regler gör att svenska standarder i första hand ska
vara harmoniserade med Europeiska standarder som skrivs av CENELEC. De
Europeiska standarderna försöker man att harmonisera med de internationella som
skrivs utav IEC. Detta gör att det ofta är en tidskrävande process om man via
standardisering vill ha in specifika regler för att säkerställa att hänsyn tas till
klimatförändringarna. Skulle man vilja implementera åtgärder för att minska
elsäkerhetsrisker i det förändrade klimatet bör man börja på internationell
standardiseringsnivå och i första hand i någon säkerhetskommitté.
Säkerhetskommittén är rådgivande till tekniska kommittéer. Att t.ex. implementera
krav på vattennivåsensor och larm till driftcentraler från nätstationer i riskområden
för översvämning skulle kanske kunna vara möjligt via IEC men ta tid.
Ett alternativ för snabbare implementerar ev. nya regler/rekommendationer för att
höja elsäkerheten vid översvämningar är att i första hand ta hjälp av
branschorganisationer, så som Energiföretagen Sverige och deras
(ElByggnadsRationalisering) EBR regler. EBR är sedan 40 år tillbaka ett av
elnätsföretagens viktigaste verktyg. Genom bred samverkan inom elnätssidan har
hela branschen – elnätsföretagen, entreprenörer och konsulter – utarbetat
branschstandards för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i
Sverige. Skulle Elsäkerhetsverket föreskriva om något som strider mot EBR så
gäller det Elsäkerhetsverket föreskrivit.
Ett alternativ är också att implementera förändringar i krav i Elsäkerhetsverkets
egna föreskrifter i de fall föreslagna förändringar ryms inom Elsäkerhetsverkets
bemyndigande och inte strider mot Europeisk lagstiftning. Detaljkrav är inte
lämpliga att implementera här men däremot kan mer övergripande krav så som att
framtida klimat ska beaktas vid utformande av starkströmsanläggning vara
lämpliga att implementera här. Elsäkerhetsverket har också möjlighet att ge ut
informationsskrifter, handböcker och allmänna råd.
I de fall Elsäkerhetsverket inte har bemyndigande kan förslag på regeländringar tas
upp med departementet för att försöka få till en lagändring.
3.4.13 Förslag på samarbeten för att nå ökad effekt
Elsäkerhetsverket bör samarbeta framåt med Boverket för att tillsammans med dem
verka för att kommunernas planhandläggare får bra information om
elsäkerhetsrisker i det förväntade framtida klimatet. Länsstyrelsen och
kommunerna genom SKL är också lämpliga samarbetspartner för
Elsäkerhetsverket när det gäller att nå ut med information till de som arbetar med
samhällsplanering.
Elsäkerhetsverket har ett gemensamt intresse med Energimarknadsinspektionen i
att nätägarna arbetar med klimatanpassning och bör samarbeta för att få nätägare
att arbeta mer med dessa frågor framåt. Energimyndigheten och Energiföretagen är
också lämpliga samarbetspartners i denna fråga.
När det gäller information som riktar sig till allmänheten gällande elsäkerhetsrisker
vid översvämning och ras så är bland annat MSB lämpliga att samarbeta med.
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4 Mål för klimatanpassning av
elsäkerheten
Övergripande mål för arbetet med klimatanpassning inom elsäkerhetsområdet:
•

Att elektrisk anläggningar i Sverige klimatanpassats i tid så att skador
orsakade av elektricitet på person och egendom förebyggs.

•

Risk för människors liv och hälsa avseende el ska inte öka genom
klimatförändringarna.

•

I valet av åtgärder i denna handlingsplan ska kostnaden för att genomföra
dessa vägas mot de kostnader som riskerar att uppstå om man väljer att inte
genomföra några klimatanpassningsåtgärder.

Dessa övergripande mål har utifrån problembeskrivningen och analysen i denna
rapport brutits ned till följande mål:
Kunskapshöjande mål:
• Nätägare ska ha kunskap om klimatförändringar som förväntas drabba
deras nät och agera utifrån dessa. Detta gäller både kunskap om vad som
förväntas ske med klimatet i Sverige i stort utifrån SMHIs forskning
men även kunskap om vilka nätdelar som idag är olämpligt placerade i
t.ex. område med stor översvämnings- eller rasrisk.
• Elsäkerhetsverket ska ta fram, tillgängliggöra och tillsammans med
andra sprida kunskap till privatbostadsägare om hur man ska agera för
att inte drabbas av skada från sin elanläggning i samband med ras eller
översvämning.
• Elsäkerhetsverket ska ta fram, tillgängliggöra och tillsammans med
andra sprida kunskap till privatpersoner om hur man ska agera om man
ser en skadad elnätsanläggning. Vad är det jag ser? Kan det vara farligt?
Vilket säkerhetsavstånd behöver jag hålla? Vem ska jag larma?
• Anläggningsinnehavare ska ha kunskap så att de kan säkerställa att alla
som utför skötsel och arbetar på eller vistas nära deras elektriska
anläggning har kunskap om de elsäkerhetsrisker som uppstår vid
klimathändelser så som översvämning och ras.
• Elsäkerhetsverket ska ta fram, tillgängliggöra och tillsammans med
andra sprida kunskap till privatpersoner om hur de ska hantera elektriska
produkter som hamnat i vatten som inte är avsedda att vara i vatten.
Slängas? Saneras?
• Elsäkerhetsverket ska kontinuerligt ta del av klimatutvecklingen och
forskningen kring denna i Sverige och förebygga om nya risker uppstår.
Teknikförbättrande mål:
• Anläggningar som hamnar i vatten som inte är byggda att vara i vatten
ska frånkopplas omgående (enligt föreskrift och standard). Med
omgående menas här i första hand automatisk frånskiljning. Lösning
med sensorer och larm eller manuell övervakning och manuell
frånskiljning kan accepteras. Detta gäller även lågspänningsnätet.
• Privatbostäder och övriga abonnentanläggningar bör, där så är lämpligt,
utrustas med jordfelsbrytare.
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•

•
•

•

Reservelverk ska alltid utföras och användas så att de har gott skydd mot
skada på användare eller tredje person om de drabbas av fukt eller
dränkning.
I samband med akuta händelser ska tillfälliga starkströmsanläggningars
utförande vara anpassat till miljön.
Vid byggnation i områden med översvämnings- eller rasrisk ska
elsäkerhetsriskerna beaktas. I första hand bör byggnationen placeras på
mark med låg risk. I andra hand bör byggnadernas elektriska
anläggningar anpassas via bland annat materialval och placering av
elektrisk utrustning. Centraler och ev. övrig känslig utrustning bör
placeras så pass högt att de inte riskerar att hamna i vatten. De som
designar och bygger bör ha kunskap om klimatförändringarna och dess
ökade elsäkerhetsrisker.
Vid byggnation av nät med tillhörande stationer bör dessa placeras så att
översvämnings- och rasrisk minimeras. Om risk kvarstår bör
vattensensor och larmfunktionalitet kopplat till driftcentral finnas för
stationer. Även kabelskåp i riskområden bör ha förstärkta
frånskiljningsskydd eller anpassas på annat sätt genom t.ex. upphöjning.

Systemförbättrande mål
• Eventuella tillfälliga lagningsåtgärder, som inte fullt ut uppfyller ELSÄKFS 2008:1, i samband med klimathändelser ska dokumenteras och
permanent lagning planeras för och signeras när den är utförd.

5 Åtgärdsbehov
5.1
5.1.1

Informationsbehov
Privatpersoner

Elsäkerhetsverkets analys har visat att det finna ett behov av ökad information till
privatpersoner som är innehavare av starkströmsanläggning i t.ex. bostad.
Informationen ska ge privatbostadsägare kunskap om hur de ska agera för att inte
drabbas av skada från sin eller annans elanläggning i samband med ras eller
översvämning.
Det behöver också finnas och spridas information riktad till privatpersoner om hur
man ska agera om man ser en skadad elnätsanläggning. Vad är det jag ser? Kan det
vara farligt? Vilket säkerhetsavstånd behöver jag hålla? Vem ska jag larma?
Elsäkerhetsverket har även sett att privatpersoner behöver bättre information om
hur man hanterar vattenskadade anläggningsdelar och produkter. Dessa behöver
kontrolleras av fackkunnig person innan de åter tas i bruk. I många fall behövs en
sanering eller kassering av produkten eller anläggningen.
5.1.2

Nätägare

Det finns ett behov av riktad information till nätägare gällande de
klimatförändringar som kan påverka deras anläggningar. De behöver även
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informeras om att de karteringar som finns tillgängliga som stöd i deras fortsatta
arbete med riskanalyser, underhålls- och investeringsplaner.
5.1.3

Anläggningsinnehavare

Elsäkerhetsverket ser ett behov av riktad information till anläggningsinnehavare,
särskilt stort är behovet hos de som inte har egen kompetens inom elsäkerhet.
Exempel på företag och organisationer som äger starkströmsanläggningar och kan
behöva denna riktade information är fastighetsägare, idrottsföreningar och
kommunala förvaltningar.
Informationen ska ge anläggningsinnehavarna kunskap om hur de ska agera för att
inte de som vistas i eller i närheten av starkströmsanläggningarna ska drabbas av
skada i samband med ras eller översvämning.
Elsäkerhetsverket har även sett att anläggningsinnehavarna behöver bättre
information om hur man hanterar vattenskadade anläggningsdelar och produkter.
Dessa behöver kontrolleras av fackkunnig person innan de åter tas i bruk. I många
fall behövs en sanering eller kassering av produkten eller anläggningen.
Anläggningsinnehavare behöver även informeras om klimatförändringar och de
karteringar som finns tillgängliga som stöd i deras fortsatta arbete med
riskanalyser, underhålls- och investeringsplaner.
Under projektet har det framkommit att det finns viss problematik med att skydden
i lågspänningsanläggningar inte alltid säkerställer att brytning sker när
anläggningsdelar översvämmas. Denna problematik behöver
anläggningsinnehavare informeras om. Det finns redan idag krav i 6 §
Elsäkerhetslagen 2016:732 på att den som innehar en starkströmsanläggning ska se
till att. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot
personskada och sakskada. En anläggning som inte är byggd för att vara i vatten
ger inte heller betryggande säkerhet och behöver därför frånkopplas om den
hamnar i vatten. Då översvämningsrisken förväntas öka genom
klimatförändringarna kommer detta bli ett ökande problem om inte
anläggningsinnehavarna klimatanpassar sina anläggningar och förslagsvis bygger
bort problemet.
5.1.4

Kommuner, SKL, Länsstyrelser och Boverket

Information om elsäkerhetsriskerna vid översvämning, ras, skred, erosion och
vikten av att i planläggnings- och bygglovsprocesser säkerställa att mark utanför
riskområden görs tillgänglig vid byggnation av känsliga nätdelar behöver ges till de
aktörer som har möjlighet att påverka detta. Information om att elsäkerhetsriskerna
behöver beaktas även vid planering av annan byggnation som innefattar andra
elektriska anläggningar behöver också ges.
5.2

Behov av regelförändringar

Ytterligare behov av regelförändringar kan uppkomma men i denna första utgåva
av Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning har åtgärderna
fokuserats på information istället för regelförändringar.
5.2.1

Anläggningsinnehavare

Elsäkerhetsverket ser ett behov av att säkerställa att man vid byggnation av
elektriska starkströmsanläggningar tar hänsyn till den omgivning anläggningen
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placeras i inklusive förväntade framtida klimatförändringar. Frågan om detta kan
uppnås via regelgivning behöver utredas och analyseras.
5.3
5.3.1

Behov av ytterligare utredningar
Utred personsäkerhetsriskerna vid översvämning

Det behöver utredas grundligare hur stor personsäkerhetsrisken är kopplat till att
lågspänningsanläggningar så som kabelskåp, ställverk och nätstationsdelar kan
hamna i vatten utan att skydden löser.
5.3.2 Omvärldsanalys klimatanpassning
Elsäkerhetsverket behöver kontinuerligt ta del av klimatutvecklingen och
forskningen kring denna i Sverige och förebygga om nya elsäkerhetsrisker uppstår.
Elsäkerhetsverket behöver också övervaka om eventuella elolyckor och tillbud
kopplade till klimatförändringarna uppstår.

6 Plan för Elsäkerhetsverkets fortsatta
arbete med klimatanpassning
Detta är en plan för myndighetens fortsatta arbete med klimatanpassning, inklusive
åtgärder som integreras i den ordinarie verksamheten.
Åtgärd

Start

Slut

Webbsida, del av elsakerhetsverket.se,
med riktad information till nätägare,
anläggningsinnehavare,
privatpersoner, bostadsägare och
fysiska planerare.
Ta fram informationsblad som riktar
sig till privatpersoner.

Mar 2018

Jun 2018

Feb 2018

Maj 2018

En plan för spridning av information
till privatpersoner. Upprätta samarbete
med SKL och MSB för att förbättra
spridningen av informationen.

Aug 2018

Dec 2018

Utreda hur Elsäkerhetsverket bäst når
ut med information via t.ex. sociala
medier vid klimathändelser såsom
översvämning.
Ta fram information (inkl. pdf) till
nätägare gällande var de hittar
karteringsunderlag och information
om klimatförändringar.
En plan för spridning av information
till nätägare. Via t.ex. mejl och tillsyn.
Upprätta samarbete med

Aug 2018

Dec 2018

Feb 2018

Maj 2018

Aug 2018

Dec 2018
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Energimarknadsinspektionen och
Energimyndigheten, Energiföretagen i
denna fråga.
Ta fram information (inkl. pdf) till
anläggningsinnehavare med särskilt
fokus på de som inte har egen
kompetens inom elsäkerhet.
En plan för spridning av information
till anläggningsinnehavare. Utred
vilka Elsäkerhetsverket kan samarbeta
med för att få bättre spridning av
informationen, t.ex. SKL. Upprätta
samarbete med dessa organisationer i
denna fråga.
Ta fram rutin för hur information om
klimatanpassning kan spridas till
nätägare och anläggningsinnehavare
via tillsyn och andra kontakter som
genomförs av Elsäkerhetsverkets
avdelning Anläggningar.
Ta fram informationsmaterial gällande
elsäkerhetsaspekter vid fysisk
planering.
Upprätta samarbete med kommunerna
via SKL, länsstyrelserna och Boverket
för att nå ut med information om
vikten av att beakta
elsäkerhetsaspekten vid fysisk
planering (t.ex. bygglovshandläggning
och detaljplanering).
Utreda förutsättning och behov av att
förändra regelverket i ELSÄK-FS
2008:1 för att bättre säkerställa att
man vid byggnation av elektriska
starkströmsanläggningar tar hänsyn
till den omgivning anläggningen
placeras i inklusive förväntade
framtida klimatförändringar.
Projekt med syfte att grundligare
utreda hur stor personsäkerhetsrisken
är kopplat till att
lågspänningsanläggningar kan hamna
i vatten utan att skydden löser. Ska
minst innefatta litteraturstudie, analys
och slutsats. Även försök kan bli
aktuella. Samarbete med universitet
kan bli aktuellt.
Elsäkerhetsverkets omvärldsanalys
gällande klimatförändringar och
relaterade elolyckor och tillbud.

Feb 2018

Maj 2018

Aug 2018

Dec 2018

Feb 2018

Maj 2018

Feb 2018

Maj 2018

Aug 2018

Dec 2018

Feb 2018

Dec 2018

Apr 2018

Feb 2019

Löpande

Årlig skriftlig
sammanfattning i
september. Input
till VP.
Tabell 1 Åtgärdsplan för Elsäkerhetsverkets fortsatta arbete med klimatanpassning.
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7 Plan för uppdatering, rapportering och
uppföljning
Handlingsplanen fastställs januari 2018 och ska revideras var tredje år. Första
revisionen genomförs alltså 2020.
Åtgärderna i handlingsplanen ska följas upp av Elsäkerhetsverkets ledningsgrupp
minst en gång per halvår. De personer som blir aktivitetsansvariga eller
projektledare ansvara för att rapportera in status på sina aktiviteter.
Senast den 30 september 2018 ska Elsäkerhetsverket rapportera resultatet av
handlingsplanen till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).
Rapporteringen ska innehålla en redogörelse för resultatet av handlingsplanen,
vilka prioriteringar myndigheten har valt att göra utifrån handlingsplanen, hur
arbetet med att genomföra handlingsplanen fortskrider, samt hur planerna för
arbetet ser ut för nästkommande år.
Åtgärden omvärldsanalys med avseende på klimatanpassning läggs in i
Elsäkerhetsverkets VP årligen. För 2018 läggs den i Analysavdelningens VP,
därefter beslutar ledningsgruppen årligen vilken avdelning som ansvarar för denna
uppgift. Resultatet ska avrapporteras skriftligen till ledningsgruppen senast 30/9
varje år.

8 Kommunikationsplan
8.1

Bakgrund

Kommunikationsplanen ska stödja projektets syfte med aktiviteter och synkas med
viktiga tidpunkter i planen för fortsatta arbete.
Man kan konstatera att det bland exempelvis lokalnätsägare och bostadsägare ofta
finns ingen eller mycket begränsad kunskap om vad som håller på att hända med
det svenska klimatet och hur detta påverkar elanläggningarna. Analysen av
åtgärdsbehov pekar på att det krävs en hel del kommunikationsinsatser för att höja
kunskapsnivån och medvetenheten hos anläggningsinnehavare och privatpersoner
– se målgrupper nedan.
8.2

Syfte

Syftet är att synliggöra och öka kännedomen om elsäkerhetsrisker och
klimatanpassning, såväl för elanläggningar som elprodukter/materiel.
Kommunikationsplanen syftar till att berätta om projektet och vad man kommit
fram till samt stödja aktiviteterna i den handlingsplan för klimatanpassning som
tagits fram. Få huvudmålgrupper och sekundära målgrupper att höja sin kunskap
och medvetenhet så att man kan agera.
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8.3

Mål

Förutsättningen är att det är svårt att ta hänsyn till en risk som man inte ens känner
till. Mål med kommunikationen är att:
• Nätägare ska få bättre kunskap om klimatförändringar och hur det påverkar
anläggningar.

8.4

•

Privata bostadsägare ska veta hur de ska agera elsäkert vid exempelvis ras
och översvämning.

•

Andra anläggningsinnehavare ska få bättre kunskap om klimatförändringar
och hur det påverkar anläggningar.

•

Privatpersoner ska få bättre kunskap om hur man hanterar skadade
produkter och hur man ska agera.
Kanaler

Webbplatsen, medierna, nyhetsbrev och digitala kanaler såsom
Facebook/Twitter/Youtube/LinkedIn är några av kanalerna för att nå
privatpersoner. Nyhetsbrev och branschtidningar är kanaler för att nå delar av
branschen.
Internt kommer information om projektet och dess resultat att delges på Centralen
och på frukostmöte.
Extern kommunikation kommer göras genom nyhet vid start av
genomförendeprojektet samt pressmeddelande om projektrapport vid släpp av
resultatet – se aktivitetsplan nedan.
Övriga kanaler kan vara riktad information till de sekundära målgrupperna
exempelvis via mejl, möten och seminarier.
8.5

Budskap

Huvudbudskap och relaterade budskap utarbetas efter hand när information och
nyheter tas fram.
8.6

Utvärdering

Kommunikationens ”effekter” utvärderas i samband med utvärdering av projektet –
se tidplan i projektdirektiv.
8.7

Aktivitetsplan

Se specifika förslag på informationsaktiviteter i handlingsplanen under punkt 6
Plan för Elsäkerhetsverkets fortsatta arbete med klimatanpassning. I tabell 2 anges
förslag på publicering gällande projektet.
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Aktivitet
Information om

projektet på siten
klimatanpassning.se
Information om
projektet för
Elsäkerhetsrådet
Info om
handlingsplanen
internt
Nyhet om projektet
och vad som ska
göras och varför
slutsatser
Publicera
handlingsplanen på
webbsidan
Artikel nyhetsbrev
Aktuellt
Aktiviteter efter
hand –
• Ta fram
flyer och
webbsida
•

Plan för
spridning
av info till
nätägare

•

Plan för
spridning
via ex.
mässor
/andra
webbplatser
SKL, MSB

Tid

Målgrupp

Kanal

Maj
2017

Myndigheter
Privatpersoner

Klimatanpassning.se

Sep
2017

Elsäkerhetsrådet

Elsäkerhetsrådets möte

Feb
2018

Medarbetare

Centralen

Feb
2018

Medierna
Privatpersoner
Branschen

Feb
2018

Privatpersoner
Branschen

Medierna
Extern kommunikation
via våra kanaler samt
webbplatsen
Klimatanpassning.se
Elsäkerhetsverkets
webbsida

Jun
2018

Prenumeranter

Nyhetsbrev mejllistor,
webb etc.
Klimatanpassning.se

Marsjuni
2018

Privatpersoner
Branschen

Efter behov/specifika
målgrupper:
Privatpersoner: pdf
(tryckbar) om ”Vad
händer och Tänk på det
här om det blir
översvämning i din
bostad”

Aug-dec
2018

Nätägare och
anläggningsinnehavare:
pdf:er (två olika brev) om
”Klimatanpassning
påverkar er här finns
underlag”
Medierna
Privatpersoner
Branschen

PM/nyhet om
projektet
Samt nyhetsbrev
Aktuellt

Dec
2018
/Jan
2019

Övrig intern
kommunikation

Löpande Medarbetare

Tabell 2 Kommunikationsåtgärder
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Medierna
Extern kommunikation
via våra kanaler samt
webbplatsen
Klimatanpassning.se
Frukostmöten
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