
När städer växer, ökar också behovet av elektricitet. Idag 
är vi beroende av el för allt från att tillhandahålla vatten till 
att driva sjukhus, trafikkontrollsystem och kommunikationer. 
Strömavbrott utgör därför ett stort hot mot samhällen när 
det kommer till säkerhet, uppvärmning, nedkylning, näring, 
sjukvård och fritid.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kommer klimatförändringarna 
troligen att föra med sig mer extrema väderförhållanden.1 
Kraftiga oväder hotar vår strömförsörjning och ökar risken 
för återkommande skador på elsystemen, vilket påverkar 
hundratals miljoner människor. 

De flesta strömavbrott uppstår på grund av stormar, kraftig 
snö, åska eller intensiv värme. Enligt en rapport från den 
ideella nyhetsorganisationen Climate Central, har antalet 
väderrelaterade strömavbrott i USA dubblerats mellan 
2003–2014.2, 3 Infrastrukturen i städerna behöver rustas 
inför de utmaningar som väntar. 

Tidigare strömavbrott i Europa har fått allvarliga konsekven-
ser. I början av 2019 orsakade exempelvis stormen Alfrida 
strömavbrott i stora delar av Sverige, med 100 000 ström-
lösa hushåll som följd. 2003 gjorde ett träd, som föll over  
en viktig kraftledning i Schweiz, att 56 miljoner människor  
i Italien och Schweiz stod utan ström i flera timmar. En storm 
på juldagen 2011 lämnade 40 000 människor i Norge utan 
mobiltäckning och fast telefon samt gjorde mer än 40 000 
svenska hem strömlösa. Elnätet slogs även ut för 300 000 
finländare och stora delar av landet var utan el i upp till tre 
veckor.

SLUTSATS – VAD BEHÖVER GÖRAS? 
Urban Insight-rapporten ”Elektricitet – hur länge skulle  
vi överleva utan den?” undersöker hur samhällen kan bli 
bättre förberedda inför strömavbrott, samt konsekvenserna 
som följer av att inte vara det. Mycket kan göras för att  
förbättra städernas motståndskraft. Nedan listar vi rekom-
mendationer på hur vi kan säkerställa strömtillgång och 
förbättra säkerhetsstyrningen. 

•  Alla länder bör genomföra riskbedömningar baserade på 
försörjningstrygghet för att identifiera de svagaste punk-
terna i sina respektive system. 

•  Ett kontinuerligt arbete måste utföras för att vädersäkra 
elnät för att säkerställa eltillförseln, exempelvis genom att 
fortsätta satsningar på att ersätta luftledning med ned-
grävd kabel och satsningar på energilager. 

•  Teknisk säkerhetsstyrning kan minska både frekvensen 
och varaktigheten på strömavbrott, vilket i sin tur kan 
hjälpa städer att undvika kostnader på flera miljoner. 

•  Att säkerställa eltillförseln handlar inte bara om att förstå 
tekniska detaljer, utan också om att förstå orsakerna 
bakom strömavbrotten. Nationella förberedelser för att 
hantera stora strömavbrott är nödvändiga för att kunna 
garantera invånarnas säkerhet och hälsa. 

Dagens utveckling av urbana elsystem påverkar framtida 
samhällen och miljön för deras invånare. Vi måste därför 
underlätta valet av rena, förnyelsebara energikällor. Våra 
elsystem måste även anpassas till nya typer av energi-
produktion. För att säkerställa tillgång är både centraliserad 
och decentraliserad produktion nödvändig.
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1) www.ipcc.ch/
2) www.phys.org/news/2016-04-blackouts-europe.html
3) www.assets.climatecentral.org/pdfs/PowerOutages.pdf



Digitaliseringen har förändrat våra städer och lett till att vi 
idag har fler automatiserade anordningar och maskiner än 
någonsin tidigare. Arkitekter och stadsplanerare behöver 
inte bara ta i beaktning hur automatiserade system fungerar, 
utan även vad som händer om de inte fungerar, något som 
bland annat kan inträffa under planerade eller oväntade 
strömavbrott.

STÄDERNAS ENERGISYSTEM BEHÖVER  
ANPASSAS TILL NY ENERGIPRODUKTION
Den europeiska energiproduktionen är under stor förändring. 
Genom holistiska riskanalyser kan vi utvärdera kritiska 
funktioner och processer, och på så sätt komma fram till 
lösningar som maximerar säkerheten. Med en övergripande 
teknisk ”approach” avseende styrning kan städer och  
samhällen minska både frekvensen och varaktigheten  
på strömavbrott, och på så sätt spara miljoner i samhälls-
ekonomiska kostnader. 

VAD KAN DU GÖRA?
Teknisk säkerhet förbises ofta och vår trygghetskänsla ten-
derar att enbart triggas när säkerheten brister. Genom att 
säkerställa en bra riskbedömning kan samhället förbereda 
sig för strömbrist och minska antalet längre strömavbrott. 

Ta reda på om du vet hur du ska hantera strömavbrott 
genom att besvara följande frågor: 
1.  Vad kan du göra för att förebygga nödsituationer orsa-

kade av strömavbrott? 
2.  Vad kan vi göra för att minimera störningarna och avbrot-

ten i samhället och för människorna i vår omgivning, i 
samband med ett strömavbrott? 

3.  Vilken typ av kommunikation behövs under ett ström-
avbrott? 

Läs mer om hur vi kan bygga motståndskraftiga elsystem  
i Urban Insight-rapporten Elektricitet: Hur länge skulle vi 
överleva utan den?
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Ill. 1 (ovan vänster): Skillnaden mellan centrala 
och decentraliserade energinätverk. Lokala  
producenter är anslutna till nätverk, en aspekt 
som bör tas med när dessa konstrueras.

Ill. 2 (ovan höger): Smarta hem innebär ett utbud 
av automatiserade tjänster i hemmet, tjänster 
som riskerar att stängas ner vid strömavbrott.

Ill. 3 (nedan höger): Utan intelligenta kontroll-
system kan ett stort antal elfordon som ansluts 
till ett och samma nätverk samtidigt leda till 
lokala strömavbrott.
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