
Emilia Stjern 

VT 2017  

Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik, 180 hp 

Examensarbete 15 hp 

 

 

 

 

Konsekvenser av ett omfattande 

elavbrott inom äldrevården 
 

 

Consequences of a major power outage at the elderly care 

homes 

Emilia Stjern 

 

 

 



ii 

 

 

Sammanfattning 

Ett långvarigt omfattande elavbrott skulle innebära stora påfrestningar för samhället, inte 

minst för äldre och sjuka. I dagsläget är beredskapen för ett omfattande elavbrott god på de 

svenska sjukhusen, med avseende att fortsatt kunna försörja viktig utrustning med el. Hur den 

kommunala vårdkedjan skulle klara ett elavbrott är inte i lika hög grad utrett.  

 

Syftet med den här rapporten är att öka kunskapen om vilka konsekvenser ett elavbrott skulle 

få för den kommunala äldrevården samt vilken beredskaps som krävs för att hantera ett sådant 

scenario. Målet är att ta fram ett underlag för att underlätta vid planering och dimensionering 

av reservkraft inom den kommunala äldrevården. 

 

För att fortsatt kunna trygga elförsörjningen även under ett elavbrott används idag i stor 

utsträckning dieselaggregat. Ett äldreboende valdes ut som referens för att kunna beräkna 

vilken effekt ett reservkraftaggregat skulle behöva leverera för att kunna driva nödvändig 

utrusning på äldreboendet. Resultatet visade att reservkraftaggregatet behöver dimensioneras 

för en effekt på 640 kVA.  En modell av äldreboendet byggdes upp i 

energiberäkningsprogrammet IDA Indoor and Climate (IDA ICE). Med hjälp av programmet 

kunde effekterna av ett bortfall i värmeförsörjningen simuleras. Enligt simuleringen sjunker 

inomhustemperaturen till 11 ºC efter två dygn utan uppvärmning, när utomhustemperaturen är 

nära – 20 ºC. Under ett dygn med höga utomhustemperaturer kan temperaturen inomhus 

uppgå till cirka 29 ºC efter cirka 14 timmar.  

 

Ett elavbrott skulle kunna leda till stora problem för kommunens äldreboenden om det saknas 

tillgång på reservkraft. Ett dieselaggregat som ska försörja ett äldreboende med el kommer att 

förbruka stora mängder diesel. För att underlätta distributionen av diesel under en 

krissituation är det viktigt att ha upprättat en beredskapsplan över dieselförbrukningen under 

ett dygn och hur leveransen ska säkras till de prioriterade verksamheterna.  

 

Inträffar elavbrottet under en period med ovanligt varmt eller kallt väder ökar sårbarheten på 

grund av att äldre personer är extra känsligaste byggnaderna för överhettning eller 

nedkylning. För att kunna prioritera reservkraft till de känsligast för ett avbrott i 

uppvärmnings eller kylsystemet, kan det vara en stor fördel att ha dokumenterat byggnadernas 

tidskonstant. 
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Abstract 

A long term large-scale power outage would have a big impact on the society, not least for the 

elderly and sick people. The Swedish hospitals are well prepared for a power outage. How the 

municipal healthcare chain would cope with a large-scale power outage is not as well 

investigated.  

The purpose with this report is to increase the knowledge about what consequences a power 

outage would cause at the elderly care homes and how they could prepare for a scenario like 

that. The goal is to produce a report to ease the planning of emergency power solutions to the 

elderly care homes.  

To re-establish the power supply in case of a power outage the most common solution today 

is a diesel generator. An elderly care home was chosen as a reference to be able to calculate 

how big efficiency that is needed to supply necessary equipment with enough power. The 

result showed that the diesel generator need to be able to deliver 640 kVA. A model of the 

elderly care home was built in the simulation software IDA ICE. A simulation was made to 

decide how fast the temperature inside the building is sinking in case of an interruption in the 

district heating system. According to the result the temperature inside the building would be 

11 ºC after 48 hours with an outside temperature at almost – 20 ºC. During a day with high 

temperatures can the inside temperature rise to 29 ºC.  

A power outage could cause big problems for the elderly care homes if there are no access of 

diesel generators. A diesel generator which would supply an elderly care home with 

electricity will consume a big amount of diesel. To facilitate the distribution of diesel in case 

of an emergency is it important to establish a plan for how much diesel that would be 

consumed over a day and how to secure the delivery to the most important places.   

If the power outage occurs during a period with unusually hot or cold weather the 

vulnerability increases because the elderly people appear to be more sensitive of overheating 

or hypothermia. To know which buildings that would be prioritized in case of an interruption 

in the district heating system ore cooling system, would it be an advantage to document the 

buildings time constants.  
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1. Inledning 

Under denna rubrik presenteras bakgrunden till rapporten samt dess syfte och mål. I avsnittet 

presenteras också rapportens vilka frågeställningar och arbetes avgränsningar. 

1.2 Bakgrund 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), de 

bedriver forskning och utredningsarbete för totalförsvaret. I dagsläget är beredskapen för ett 

omfattande strömavbrott hos de svenska sjukhusen god. Det finns tillgång till robusta 

reservkraftaggregat för att fortsatt kunna försörja viktig utrustning med elektricitet. Hur den 

kommunala vårdkedjan skulle klara ett omfattande strömavbrott är inte undersökt i lika hög 

utsträckning. En förutsättning för en fungerande sjukvård är att det finns tillgång på el. Med 

en växande andel äldre i samhället ökar behovet av att kunna få tillgång till vård i hemmet 

eller att kunna flytta till ett äldreboende. Under ett strömavbrott är dessa grupper extra utsatta 

och det behövs även här en bra beredskap för att fortsatt kunna trygga elförsörjningen 

 

De flesta vardagliga funktioner såsom telefoni, dricksvatten och uppvärmning av våra 

bostäder är beroende av en fungerande elförsörjning. På grund av en ökande digitalisering blir 

samhället alltmer sårbart för elavbrott. Ett omfattande avbrott i elförsörjningen kan ske på 

grund av haveri, sabotage eller naturkatastrofer. Sker ett haveri i ett ställverk anslutet till 

stamnätet får det stora konsekvenser. Stora dyra komponenter exempelvis transformatorer 

finns ofta inte i lager och kan ta lång tid att få ersatta. Allvarliga händelser inträffar ofta i 

kombination av flera störningar och oförutsedda händelser. I södra Sverige inträffade ett 

omfattande strömavbrott när ett kärnkraftblock i Oskarshamn fick stängas ner. För att 

kompensera för effektbortfallet på 1176 MW importerades el från Norge, Finland och norra 

Sverige, vilket ledde till en överbelastning på nätet vilket orsakade ett ställverksfel [1]. 

Omfattande strömavbrott där stora geografiska områden blivit utan elförsörjning har inträffat i 

Nordamerika och Kanada när det bildats isstormar, ett sådant scenario skulle kunna vara 

möjligt även i Sverige. Under isstormen dog ett antal människor på grund av hypotermi. 4,7 

miljoner hushåll i Kanada och 500 000 i Nordöstra USA blev strömlösa. Efter två veckor var 

fortfarande 40 000 invånare i Québec utan ström. I en del områden tog det upp till en månad 

återställa elförsörjningen [2]. Orsaken till att det bildas isstormar är att kall och varm lufts 

möts vilket skapar underkylt regn.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att redogöra vilka konsekvenser ett elavbrott skulle få för den 

kommunala äldrevården samt vilken planering som krävs för att hantera ett sådant scenario 

utifrån hur beredskapen ser ut idag. 

1.4 Mål 

Det övergripande målet med rapporten är att ta fram ett underlag för att underlätta vid 

planering och dimensionering av reservkraft inom den kommunala äldrevården. Detta ska 

redovisas med hjälp av beräkningar och simuleringar presenterade i tabeller och figurer. En 

kartläggning skall genomföras över hur beredskapen inför ett elavbrott ser ut i dagsläget, detta 

sammanställs utifrån intervjuer och rapporter.  
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1.5 Avgränsningar 

I det tänkta scenariot antas elförsörjning saknas i hela Göteborgsregionen, därmed är det ej 

möjligt att evakuera de äldre till närliggande kommuner. Elavbrottet antas fortgå 1-3veckor. 

Rapporten behandlar endast äldreboenden och inkluderar därmed ej hemtjänsten.  

Fallstudien är begränsad till Göteborg där ett specifikt äldreboende valts ut som referens för 

beräkningar och simuleringar.  

1.6  Frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen i rapporten är: 

• Hur skulle kommunens äldreboenden klara av ett långvarigt avbrott i elförsörjningen 

Delfrågeställningar: 

• Hur stor effekt krävs för ett reservkraftaggregat som ska kunna försörja äldreboendet 

med el under ett avbrott i elförsörjningen? 

• Hur lång tid tar det för referensbyggnaden att kylas ned till en obeboeligt låg 

inomhustemperatur, under en ovanligt kall vintermånad vid ett avbrott i 

värmeförsörjningen? 

• Vilken inomhustemperatur uppnås i referensbyggnaden under en varm period med höga 

temperaturer?  

• Vilket är det dimensionerade kyl samt värmeeffektbehovet för referensbyggnaden? 

2. Teori 
I detta kapitel presenteras inledningsvis hur äldrevården direkt eller indirekt påverkas under 

ett avbrott i elförsörjningen. Kapitlet avlutas med teori som behandlar de beräkningar och 

simuleringar som är till underlag för rapportens resultatdel.  

2.1 Kritiska elberoenden inom äldrevården. 

Äldreboenden är särskilt känsliga för strömavbrott och bör därför prioriteras för att fortsatt 

kunna upprätthålla verksamheten. På ett avancerat äldreboende finns medicinsk utrustning 

som är nödvändig för att de äldre ska få den medicinering och vård de behöver. Slutar dessa 

komponenter att fungera kommer det leda till allvarliga konsekvenser. För att rörelsehindrade 

personer ska kunna förflyttas från sängen används takliftar och det finns speciella 

trycksårsmadrasser som kräver el för att fungera. För att få tillgång till medicinskåp används 

ofta elektroniska lås som öppnas med elektroniska taggar.  

 

Dagens samhälle blir alltmer beroende av elektriska kommunikationer. De flesta 

verksamheter drabbas hårt av IT-störningar på grund av att t.ex. driftövervakning, 

informationslagring och logistikhantering sker digitalt. Slutar mobilnät och fast telefoni att 

fungera kan detta ge allvarliga konsekvenser eftersom att det inte går att nå nödnumret 112. 

Om IT systemet slås ut kommer trygghetslarmen sluta att fungera och sjuksköterskan på 

äldreboendet kommer inte åt patientjournaler, detta kan leda till mycket allvarliga 

konsekvenser. 

 

För att storköken ska kunna tillaga och förvara livsmedel krävs det tillgång till el. Vardagliga 

funktionaliteter exempelvis varmvatten, belysning, kylskåp kommer att slås ut. Blir det 

plötsligt mörkt skapar det stor oro bland de äldre och detta kan medföra en större skaderisk.  
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För att upprätthålla ett bra inomhusklimat behöver luften omsättas. Vid ett elavbrott kommer 

ventilationen sluta att fungera och luftkvaliteten kommer därmed försämras. Detta ökar risken 

för att luftburen smitta överförs mellan de boende. Skulle avbrottet ske under en längre period 

med värmebölja är det extra viktigt att det finns tillgång till en väl fungerande ventilation.  

Äldre och sjuka har svårare att reglera kroppstemperaturen och är därmed särskilt utsatta. Den 

högsta operativa temperaturen inomhus får inte överstiga 26 °C under sommarmånaderna. 

Dock rekommenderas en inomhustemperatur på 22–24°C [3]. Sker ett bortfall av 

elförsörjningen en kall vinterdag är fortsatt uppvärmning av fastigheten en avgörande faktor 

för de äldres välmående. Den lägsta tillåtna operativa inomhustemperaturen är 20°C för 

känsliga grupper [3]. 

 

2.2 Kommunalteknisk försörjning 

Flera samhällsviktiga funktioner riskeras att slås ut under ett långvarigt elavbrott exempelvis 

fjärrvärme, vatten - och avlopp. Enligt analyser från energimyndigheten [4] kommer det redan 

efter tre dygn att bli svåra påfrestningar för samhället med uppenbara risker för människors 

liv och hälsa. Alla Sveriges kommuner ansvarar för att invånarna ska ha tillgång till rent 

dricksvatten, värme, fungerande avlopp och avfallshantering. Under en kris har kommunen ett 

ansvar att fortsatt upprätthålla den kommunaltekniska försörjningen. Hur kommunen ska 

säkerställa detta avgörs av den enskilda kommunen. Dock måste hänsyns tas till regler och 

förordningar enligt lagen (2006:544) [5]. Nästan all typ av värmeförsörjning kräver utrustning 

som är beroende av el t.ex. cirkulationspumpar och avancerade styrsystem. De flesta 

offentliga verksamheterna använder fjärrvärme för uppvärmning av fastigheten. Att det ska 

ske en omfattande störning i fjärrvärmenätet är en liten risk, dock kommer detta att ge 

allvarliga konsekvenser redan efter en kort period om det sker under vintern. För att 

fastigheterna i kommunen fortsatt ska kunna få värme behöver kraftvärmeverket eller 

värmeverket ha tillgång till reservkraft för att driva produktionsprocessen och för att driva 

pumpar i fjärrvärmenätet. I varje fjärrvärmeuppvärmd fastighet finns en undercentral där sker 

värmeväxling mellan primärsidan och sekundärsidan. Primärsidan är fjärrvärmenätet och 

sekundärsidan är fastighetens vattenburna system Vid ett strömavbrott stannar 

cirkulationspumpen som ska förse radiatorerna med ett flöde och ventilen till värmeväxlaren 

som ska reglera flödet. Därmed är en fjärrvärmeuppvärmd fastighet lika känslig för 

strömavbrott som en eluppvärmd.  

Kraftvärmeverket eller värmeverket är beroende av el för att upprätthålla ett differentialtryck i 

nätet. Det kan också uppstå problem med kylningen i värmeverken eftersom att 

fjärrvärmenätet fungerar som temperatursänka. Finns det inget returflöde från kunderna 

saknas då kylning [6]. 

Vid ett strömavbrott kommer viktiga funktioner för dricksvattenförsörjningen och 

avloppshanteringen sluta att fungera. Beroende på hur topografin ser ut kan det behövas 

tryckhöjningspumpar för att säkerställa att alla får tillgång till vatten. Reningsprocessen i 

vattenverken är beroende av ett avancerat styr och reglersystem. 

Slutar pumpar och andra viktiga komponenter i reningsverken för avloppsystemet att fungera 

riskerar bakterier läcka ut och förorena dricksvattentäkter.  

2.3 Drivmedel 

Vid ett elavbrott kommer bensinstationerna få problem med att driva pumparna. 

Transportsektorn kommer bli hårt drabbad av problem med drivmedelsförsörjningen. Nästan 
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alla samhällsviktiga verksamheter är beroende av en fungerande transportkedja för att inte 

viktiga leveranser ska utebli. Äldreboenden får mat levererad från storkök som i sin tur får 

livsmedel levererat från en grossist. Under ett elavbrott kommer drivmedel behövas för att 

kunna driva reservkraftverk. 

2.4 Reservkraft 

Enligt rapporten ”Vägledning för hantering av reservkraftsprocessen” [7] finns det för låg 

reservkraftkapacitet i Sverige. Endast hälften av alla kommuner har en ordentlig planering för 

ett omfattande elavbrott. Dock saknas i de flesta fall en planering över hur 

bränsleförsörjningen till aggregaten ska säkerställas. 

 

De finns två typer av reservkraftaggregat mobilt eller stationärt. Ett stationärt aggregat är en 

fast installation i anslutning till byggnaden, ett mobilt aggregat flyttas till den aktuella platsen 

vid behov. För att koppla in ett mobilt aggregat krävs det att den aktuella fastigheten har en 

fungerande anslutningsanordning. Drift och underhåll av aggregaten ska hanteras av 

kompetent personal. Ett reservkraftverk klassas som en komplett kraftanläggning och ska 

hanteras enligt Ellagen 1997:857 [8]. 

 

2.5 Bränsleförsörjning  

För att säkerställa reservkraftverkens leveranssäkerhet måste det finnas en planering över 

tillgång på bränsle. Bränsleförbrukningen beror på aggregatets belastning. De större 

reservkraftverken drivs ofta av diesel.  

I Sverige finns det tjugo stycken drivmedelsdepåer där en större mängd bränsle förvaras. För 

att lättare distribuera ut drivmedel till användarna finns mellanlagringstationer. En 

mellanlagringstation kan vara en bensinstation eller en annan plats där stora förbrukare av 

bränsle har sitt eget drivmedelslager [7]. 

2.6 Effektbehov  

Den dimensionerande värmeeffekten för en byggnad beror på hur stora byggnadens 

värmeförluster är, förlusterna sker via transmission och ventilation. Vid dimensionering av 

värmeeffektbehovet tas vanligtvis ingen hänsyn till gratisvärmetillskott från exempelvis 

elektriska apparater och personer [9]. 

 

En byggnads värmeeffektbehov enligt följande ekvation [1]: 

 

𝑃 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −  𝑇𝑑𝑖𝑚)   [1] 

 

 

Där P är värmeeffektbehovet i (W), 𝑄𝑡𝑜𝑡 är byggnadens förlustfaktor i enheten (W/ºC), 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 

är den önskade inomhustemperaturen och 𝑇𝑑𝑖𝑚 är den dimensionerade vinterutetemperaturen 

(DVUT) i (ºC).  

 

DVUT är den lägsta dygnsmedel utetemperatur som normalt inträffar under ett år. SMHI har 

tagit fram data för olika orter i Sverige baserat på de lägsta dygnsmedeltemperaturerna och 

byggnadens tidskonstant. En byggnads tidskonstant beror på hur tung konstruktionen är [9]. 

 

Kyleffektbehov för en byggnad uppstår när byggnadens inomhustemperatur överstiger den 

önskade inomhustemperaturen. I Sverige är det ovanligt att kylsystem finns i bostäder 
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eftersom att vi har ett relativt milt klimat. För känsliga grupper som vistas på exempelvis 

sjukhus eller äldreboende finns ett större behov av att hålla inomhustemperaturen under en 

viss temperatur. Kyleffektbehovet beräknas enligt ekvation [2]: 

 

𝑃 =  𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛 −  𝑇𝑢𝑡) + �̇�𝑔  [2] 

 

Där P är kyleffektbehovet i (W), 𝑄𝑡𝑜𝑡 är byggnadens förlustfaktor i enheten (W/ºC), 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 är 

den önskade inomhustemperaturen, 𝑇𝑢𝑡 är den dimensionerande utetemperaturen i ºC och 𝑄𝑔 

är gratisvärmetillskott i (W). 

 

Förlustfaktorn är summan av transmissionsförluster, ventilationsförluster och ofrivilligt 

luftläckage den beräknas enligt ekvation [3]: 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 =  𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 +  𝑄𝑣   [3] 

 

Där 𝑄𝑡𝑜𝑡 är byggnadens förlustfaktor i enheten (W/ ºC), 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 är transmissionsförluster i (W/ 

ºC) och 𝑄𝑣 är ventilation och ofrivilliga ventilationsförluster i (W/ ºC). 

2.6.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster är den värmeenergi som går förlorad genom väggar, tak, golv och 

fönster. Hur stora förlusterna är beror på isoleringsgrad, typ av fönster och byggnadens 

konstruktion. 

 

Köldbryggor kan bildas vid hörn, balkonginfästningar eller reglar. Hur mycket värme som 

transmitteras genom väggar, tak och golv beror på konstruktionsdelarnas U- värde. Detta 

värde är baserat på byggnadsmaterialets resistivitet. Resistiviteten hos ett material beräknas 

genom att dividera tjockleken med värmekonduktiviteten. Värmekonduktiviteten anger ett 

materials förmåga att leda värme. Ett väl isolerat hus har ett lågt U-värde, ett dåligt isolerat 

hus har ett högt U-värde. 

 

Transmissionsförlusterna beräknas enligt ekvation [4]: 

 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  𝑈𝑚 ∙ 𝐴𝑜   [4] 

 

Där 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  är transmissionsförluster i (W/ ºC)  𝑈𝑚 är den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten i (W/m²) och 𝐴𝑜 är den sammanlagda omslutande arean i m².  

 

 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelar och köldbryggor 

beräknas enligt ekvation [5]:  

 

𝑈𝑚 =  
(∑ 𝑈𝑖 ∙𝐴𝑖+𝑄𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟)𝑛

𝑖=1

𝐴𝑜
  [5] 

 

Där 𝑈𝑚 är den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten i (W/ m²) 𝑈𝑖 är U-värdet för en 

specifik byggnadsdel i enheten (W/·m²), 𝐴𝑖 är arean för byggnadsdelen i (m²) och 

𝑄𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 är värmeförluster på grund av köldbryggor i (W/ ºC). 
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2.6.2 Ventilationsförluster och luftläckage  

All inkommande luft i byggnaden måste först värmas upp. Hur stort specifikt värmebehov 

ventilationssystemet kräver beror på vilken typ av ventilation som är installerad. Ett 

självdragsystem kräver exempelvis ett större effektbehov än ett FTX-aggregat. Ett FTX- 

aggregat återvinner en del av den utgående varma inomhusluften för att värma upp den kalla 

inkommande uteluften. Hur mycket av luften som kan återvinnas beror på aggregatets 

verkningsgrad.  

En del värme går även förlorad via otätheter i klimatskalet. För att beräkna förlusterna för 

ofrivilligt läckage och ventilation användes ekvation [6]: 

𝑄𝑣 =
𝑛∙𝑉

3600
 ∙  𝜌 ∙  𝑐𝑝 ∙ (1-η) + 

𝑛𝑜𝑣∙𝑉

3600
 ρ∙ 𝑐𝑝  [6] 

Där 𝑄𝑣 är förluster i ofrivilligt läckage och venitaltionsförluster i enheten (W/ ºC), n är 

luftomsättningen per timme, V är rummets volym i (m³), ρ är luftens densitet i (kg/m³), 𝑐𝑝 är 

värmekapaciteten i (J/kg∙ ºC), η är verkningsgraden och 𝑛𝑜𝑣är läckageluftflöde i m³/s. 

2.7 Reservkraftaggregat 

Det är viktigt att reservkraftaggregatets kapacitet anpassas efter verksamhetens effektbehov. 

Är kapaciteten för låg riskerar aggregatet att inte kunna driva hela anläggningen. Dock bör det 

inte överdimensioneras eftersom att verkningsgraden sjunker om effektuttaget är lågt i 

jämförelse med aggregatets maximala effekt [10]. Effekten för ett reservkraftverk anges i 

skenbar effekt. Skenbar effekt är den effekt en motor eller kompressor kräver utan att hänsyn 

tas till fasförskjutning. Enheten för skenbar effekt anges voltampere. Den aktiva effekten är 

den effekt som används för att utföra ett arbete.  

 

Den effekt som inte kan tillgodogöras för nyttigt arbete uttrycks i reaktiveffekt. Reaktiveffekt 

uppkommer på grund av induktiva och kapacitiva laster.  Induktiva laster är exempelvis 

elmotorer eller lysrör, kapacitiva laster kan vara kondensatorer eller elektriska 

transformatorer. Förhållandet mellan aktiv och skenbar effekt fås fram genom fasvinkeln och 

kallas för effektfaktor och uttrycks i cos φ, se figur 1  

 

Figur 1. Förhållande mellan skenbar, reaktiv och aktiv effekt.  
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Den skenbara effekten beräknas enligt ekvation [7]: 

𝑆 =  
𝑃

cos 𝜑
   [7] 

2.8 Fallstudie 
För att få en uppfattning om hur stor reservkraftkapacitet som skulle behöva tillhandahållas 

för äldreboenden vid ett omfattande strömavbrott används ett referensfall. 

2.8.1 Objektbeskrivning 

Byggnationen av äldreboendet påbörjades 1976 i en av Göteborgs stadsdelar. Byggnaden 

består av 56 lägenheter för boende med demens eller nedsatt rörlighet, lägenheterna är 

fördelade på två plan. Det finns även ett våningsplan för korttidsboende. Lägenheternas 

storlek varierar från 29 till 45 kvadratmeter och är totalt 86 stycken. Varje lägenhet har ett 

pentry med kylskåp, uttag för kaffe/vattenkokare och diskho. På varje våningsplan finns 

gemensamma utrymmen med vardagsrum, serveringskök och matsal. Det finns även kontor 

och andra utrymmen avsedda för personal. Ett storkök finns beläget på byggnadens entréplan.  

2.8.2 Konstruktion 

 I byggnaden finns sex våningsplan varav en källare och en vindsvåning med plats för 

fläktrum se figur 2. Grundmuren är konstruerad av platsgjuten betong med isolering av 100 

mm mineralullsplattor. Ytterväggarnas konstruktion består av bärande fasadelement av betong 

med 130 mm mineralullsisolering. Fasadmaterialet är i huvudsak tegel med undantag för på 

en del områden där fasaden är klädd med plåt eller trä.  

De bjälklagsbärande innerväggarna är av betong, övriga innerväggar består av 13 mm dubbla 

gipsskivor utanpå stålreglar. Bottenbjälkaget ovan källarplanet består av betong. Takets 

konstruktion består av kassetbjälklag, 100 mm mineralull, lättklinkerplattor och takpapp. 

 

Figur 2. Sektionsritning över byggnadens våningsplan. 



8 

 

2.8.3 Installationer 

Byggnadens värmesystem är anslutet till fjärrvärmenätet och värmen distribueras till 

lägenheterna via radiatorsystem. Ventilationen är av FTX typ och förvärmningen av luften 

sker med fjärrvärme. 

I tabell 1 redovisas de pumpar som är installerade för inkommande fjärrvärme, 

tappvarmvatten och radiatorsystem.  

 
Tabell 1. Installerade pumpar i fjärrvärmecentralen. 

Pump Effekt (kW) 

VS01-P1 1,5 

VS02-P1 0,75 

VVC1 0,3 

VVC2 0,185 

Inkommande fjärrvärme 2,5 

 

I tabell 2 redovisas märkeffekterna för till-och frånluftsfläktar i fastighetens 

luftbehandlingsaggregat, samt cirkulationspumpar i luftbehandlingssystemet. 

 
Tabell 2. Installerade fläktar och pumpar för luftbehandling 

Fläktar och pumpar Effekt (kW) 

LB3:1 TF/FF 2 x 6,8 

LB3:2 TF/FF 2 x 6,8 

LB01 TF31/FF31 2 x 30 

LB02 TF31/FF31 2 x 22 

Cirkulationspumpar 3 x 0,2  

 

3. Metod 

I följande kapitel presenteras hur arbetet genomförts samt vilka metoder som tillämpats för att 

få fram resultaten. 

3.1 Genomförande 

Arbetet har genomförts utifrån fyra olika metoder, inläsning, simulering, beräkningar och 

intervjuer.  

 

Syftet med att läsa in sig på ämnet var att få en djupare inblick och kunskap inom 

reservkraftsområdet.  

 

Simuleringar utfördes i programmet IDA ICE som är ett energiberäkningsprogram där 

modeller av byggnader kan modelleras för att studera energianvändningen. I det här projektet 

användes programmet främst för att ta fram ett genomsnittligt värmegenomgångstal och 
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simulera temperaturförändringar i inomhustemperatur beroende på utomhusklimat och 

byggnadens konstruktion. 

 

Beräkningar genomfördes för att ta fram värmeeffektbehov, kyleffektbehov och effektbehov 

för ett reservkraftaggregat.   

 

För undersöka hur beredskapens ser ut i dagsläget hämtades information från rapporter samt 

från intervjuer via mail och telefon.  

3.2 Simulering i IDA ICE 

Utifrån planritningar byggdes en modell av referensbyggnaden upp i simuleringsprogrammet 

IDA ICE se figur 3. Modellen är skalenlig utifrån mått på ritningarna, den totala arean är 12 

800 m².  

 

Figur 3. 3D-vy över referensbyggnaden. 

Våningsplanen delades upp i olika zoner beroende på temperatur, ventilationsflöde och 

användningsområde se figur 4. Temperaturen i lägenheterna och de gemensamma utrymmen 

där de boende vistas valdes till 22 °C.  
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Figur 4. Zonindelning på ett av våningsplanen. 

 

3.2.1 Köldbryggor och luftläckage. 

Köldbryggor och ofrivilligt läckage påverkar byggnadens värmeförluster. I regel brukar 

köldbryggor motsvara ca 20 % av de totala transmissionsförlusterna [11]. För att få ett rimligt 

värde på luftläckage och köldbryggor testades olika inställningar tills energianvändningen för 

uppvärmning ungefär motsvarade de uppgifter som finns i energideklarationen, samt 

räkningar för fjärrvärmeförbrukning se bilaga 1. Förlusterna från köldbryggor blev enligt 

simuleringsresultatet cirka 17 % av de totala transmissionsförlusterna.  

3.2.2 Konstruktion och installationer 

Konstruktionsmaterial för klimatskalet avlästes från konstruktionsritningar se bilaga 2. 

Materialen fördes in i konstruktionsfilen där det finns förinställda U- värden för olika 

material. En del material som ej fanns med i grundinställningarna valdes enligt 

rekommenderade värden från leverantörer. IDA ICE beräknar byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient beroende på vilka konstruktionsmaterial och värden på 

köldbryggor som har ställts in innan simuleringen. 

3.2.3 Ventilation 

I programmet valdes inställningen för luftbehandlingssystemet till en typ med värmeväxlare, 

vilket motsvarar det som finns i byggnaden. Verkningsgraden på värmeväxlaren antogs till 80 

%, vilket är ett typiskt värde för en plattvärmeväxlare. Till och frånluftsflöden ställdes in i de 

olika zonerna utifrån ventilationsritningar. Ventilationen schemalades att vara i gång dygnet 

runt eftersom att det alltid befinner personer i byggnaden. I det fall där en simulering 

genomfördes för ett scenario med fjärvärmeavbrott stängdes det vätskekopplade 

värmebatteriet av eftersom att det är inkopplat till fjärrvärmeledningen. 

3.2.4 Uppvärmning 

Uppvärmningssystem valdes till fjärrvärme vilket motsvarar den typ av uppvärmning som 

används i den befintliga byggnaden. En faktor på 0,9 valdes för att kompensera för eventuella 

förluster i distributionssystemet.   

För att simulera en utkylning av byggnaden ändrades regulatorns börvärde till att hålla en 

temperatur på noll grader under en utvald period.  
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3.2.5 Utrustning  

Belysning antogs till 9,6 W/ m² viket enligt energimyndighetens studie [12] kan användas 

som schablonvärde för äldreboenden. För övrig utrustning användes 5,2 W/m². Detta värde 

baseras på den utrustning som har prioriterats att drivas av reservkraftaggregatet.  

3.2.6 Klimatfiler 

För att ta reda på hur snabbt inomhustemperaturen sjunker under en kall period utan 

uppvärmning ändrades tempereraturen i den befintliga kilmatfilen. En Excellfil hämtades från 

SMHI:s öppna arkiv med observationsdata [13]. En ovanligt kall vecka i januari 2013 valdes 

ut. Motsvarande metod användes för att ta reda på hur hög inomhustemperaturen blir under en 

varm period när byggnaden saknar kylning.  

3.3 Reservkraftaggregat 

För att hitta reservkraftaggregat med rätt effekt för att kunna försörja äldreboendet med el 

under ett avbrott i elförsörjningen, summerades de skenbara effekterna för den utrustning som 

skulle drivas via aggregatet. Märkeffekter för hushållsapparater och storköksutrustning valdes 

utifrån jämförelse mellan olika produktkataloger. Information om märkeffekter på pumpar 

och fläktar fanns att tillgå från lokalförvaltaren. 

 

Ifall ett elavbrott inträffar är det ej realistiskt att driva verksamheten i lika hög grad som 

vanligt. Därför valdes den utrustning ut som ansågs viktigast. 

 

För att kunna upprätthålla ett bra inomhusklimat måste fläktar och cirkulationspumpar kunna 

drivas för att värmesystemet och ventilationssystemet fortfarande ska fungera. Byggnaden har 

ett komplext ventilationssystem vilket kräver stor effekt. En bidragande orsak till detta är att 

fastigheten inrymmer ett storkök där det lagas upp till 1200 portioner per dag.  

 

I detta fall prioriterades att i första hand kunna försörja äldreboendet med mat. Därför valdes 

ett antal köksapparater ut i storköket. På varje våningsplan i de gemensamma utrymmena 

finns serveringskök dit maten levereras i värmevagnar. Frukost och kvällsmat lagas på 

avdelningarna därför valdes även en del av dessa hushållsapparater ut. Belysningen 

prioriterades i de gemensamma utrymmena, de boendes lägenheter och storköket.  

 

För alla elmotorer antogs effektfaktorn 0,8 vilket är ett rimligt antagande, effektfaktorn för en 

elmotor brukar variera mellan 0,65–0,9.  [14]. 

3.4 Värmeeffektbehov 

Effektbehovet för att värma upp byggnaden beräknades för den kallaste temperaturen uppmätt 

i den utvalda filen med temperaturer från SMHI. För att beräkna ventilationsförlusterna 

användes det totala luftflödet från resultatet av simuleringen. Även värdet för ofrivilligt 

läckage användes från simuleringen. Volym och omslutande area för byggnaden avlästes från 

IDA ICE eftersom att modellen byggdes upp skalenligt från planritningarna. Densitet och 

värmekapacitet på luften antogs till 1,2 (kg/m³) respektive 1,05 (kJ/kg · °C) 

3.5 Kyleffektbehov 

Det dimensionerade kyleffektbehovet beräknades för den högst uppmätta temperaturen under 

den utvalda perioden. För att ta fram andelen gratistillskottsvärme från personer användes 100 

W per person enligt brukarindata från Svebyprogrammet [15]. Utifrån indatarapporten i IDA 

ICE bestämdes värdet för solinstrålning. Detta värde är baserat på den utvalda orten och 
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byggnadens placering. Värmetillskottet från apparater antogs till 70 % av den installerade 

effekten.  

4. Resultat 
I detta kapitel redovisas inledningsvis effektbehovet för ett reservkraftaggregat som ska kunna 

driva nödvändig utrustning på äldreboendet under ett elavbrott. Här redovisas även 

dimensionerat värme och kyleffektbehov för byggnaden. De redovisade diagrammen i 

avsnittet visar hur snabbt fastigheten kyls ut samt hur varmt det blir under två dygn med 

ovanligt höga temperaturer 

4 .1 Reservkraftaggregat 

För att försörja utvalda komponenter på äldreboendet med el skulle det krävas ett 

reservkraftaggregat med en effekt på cirka 640 kVA. Den dimensionerade effekten innebär att 

den utrustning som finns i tabell 3–6 kommer att kunna vara igång samtidigt utan att 

aggregatet överbelastas. För att undvika överbelastning har en kompensation för 

startströmmar antagits till 30 % av den sammanlagda effekten för all elektronikutrustning 

[10]. Detta innebär dock inte att alla apparater kan starta samtidigt. Skulle detta vara fallet 

behöver aggregat överdimensioneras kraftigt vilket inte är nödvändigt under kontinuerlig 

drift. Istället bör utrusning startas i omgångar, startströmmen för en asynkronmotor kan 

variera mellan 2–10 ggr motorns märkspänning [16]. I tabell 3 redovisas den skenbara 

effekten för den utrustning som valts ut att drivas via reservkraftaggregatet i de gemensamma 

utrymmena och i de enskilda lägenheterna. 

Tabell 3. Utrustning som ska försörjas via reservkraftaggregat i lägenheter och gemensamma 

utrymmen. 

Lägenheter och 

gemensamma utrymmen 

Effekt kVA 

Belysning 101,5 

Kylskåp 0,375 

Frysskåp 0,145 

Spisar 12 

Ugnar 30 

Micro  2,4 

Tvättmaskiner 5,5 

Torktumlare 15 

Medicinkyl 0,23 

Taklift 4,6 

Laddare till larm samt telefon 2,5 

Hiss 0,75 

Totalt 175 
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I tabell 4 redovisas den skenbara effekten för den utrustning i storköket som valts ut att drivas 

med hjälp av reservkraftaggregatet. 

Tabell 4. Utrustning i storköket som ska försörjas via reservkraftaggregatet.  

Storkök Effekt kVA 

Frysrum 12,5 

Värmevagnar 1,6 

Spis 20,8 

Ugn 72 

Disk 37,5 

Totalt  144,4 

 

Tabell 5 visar den skenbara effekten för de fläktar och pumpar som är installerade i 

fastighetens fjärrvärmecentral och fläktrum. 

Tabell 5. Fläktar och pumpar i fastigheten som ska försörjas via reservkraftaggregatet. 

Fläktar och pumpar Effekt kVA 

VS01-P1 1,9 

VS02-P1 0,94 

VVC1 0,38 

VVC2 0,23 

Cirkulationspump 3,1 

TF1/FF1 (8,5 x 2) 17 

TF2/FF2 (8,5 x 2) 17 

Luftbehandling 1, pumpar 

(0,31 x 3) 

0,9 

TF3/FF3 (27,5 x 2 ) 55 

TF4/FF4 (37,5 x 2) 75  

Luftbehandling 2, pumpar 

(0,33 x 3) 

1 

Totalt  173 

 

I tabell 6 redovisas det totala effektbehovet för all prioriterad elektrisk utrustning i 

byggnaden. 
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Tabell 6. Totala effektbehovet som krävs gör ett reservkraftaggregat som ska försörja hela 

äldreboendet med el. 

Sammanlagt effektbehov Effekt kVA 

Lägenheter och 

gemensamma utrymmen 

175 

Storkök 144 

Fläktar och pumpar 173 

Kompensering för 

startströmmar 

148 

Totalt effektbehov 640 

 

Två olika reservkraftaggregat har valts ut för att visa på hur mycket diesel som skulle kunna 

förbrukas under ett dygn och hur ofta påfyllning av tanken bör ske. Båda alternativen har 

tillräckligt stor effekt för att kunna klara en belastning av det totala effektbehovet enligt tabell 

6. 

De två alternativen presenteras i tabell 7. Alternativ 1 har en tankvolym på 500 liter vilket 

innebär att bränslepåfyllning skulle behöva ske ca 3 gånger under ett dygn. Alternativ 2 har en 

tankvolym på 965 liter och även detta skulle därmed behöva fyllas på cirka 3 gånger per dygn.  

Tabell 7. Förslag på reservkraftaggregat och bränsleförbrukning för drift under ett dygn. Se bilaga 3 

för fabrikat. 

Reservkraftaggregat Effekt (kVA) Förbrukning (l/h) Bränsleförbrukning 

för drift under ett 

dygn (l) 

Alternativ 1  650 97  2328 

Alternativ 2 665 127 3048 

 

4.2 Resultat fjärrvärmebortfall 

För att undersöka hur snabbt inomhustemperaturen kommer att sjunka vid ett 

fjärvärmebortfall har en simulering utförts i IDA ICE. Det resulterade i en inomhustemperatur 

på ca 11 °C efter 48 timmar se figur 5. Äldre personer bör inte vistas i lokaler där 

temperaturen understiger 20 °C, vilket inträffar efter cirka 20 timmar. 

Simuleringen är baserad på en ovanligt kall månad i januari 2013 där historiskväderdata från 

SMHI:s väderstation i Landvetter har matats in i simuleringsprogrammets klimatfil. 

Utomhustemperaturen varierar från -5 till -17,7 °C under två dygn.  
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Figur 5. Fallande inomhustemperatur i byggnaden under två dygn vid bortfall av 

fjärrvärmeleveransen 

4.2.1 Värmeeffektbehov 

Värmeeffektbehovet vid en utomhustemperatur på – 17,7 °C beräknades till 408 kW med 

hjälp av ekvation [1]. Där andelen transmissionsförluster beräknades med hjälp av ekvation 

[4] till 4288 W/°C och andelen ventilationsförluster beräknades till 6553 W/°C med ekvation 

[6]. För att beräkna de totala transmissionsförluster 10 293 W/°C användes ekvation [3]. 

4.3 Resultat värmebölja 

Figur 6 visar luftens medeltemperatur samt den operativa temperaturen under ett dygn i 

byggnaden. Operativ temperatur är den upplevda temperaturen som beror av strålning från 

omgivningen. Medel lufttemperatur är den faktiska temperaturen i byggnaden. Under ett dygn 

med ovanligt hög utetemperatur stiger inomhustemperaturen som högst till cirka 29 °C. En 
inomhustemperatur på 26 °C eller mer varar i cirka 14 timmar under dygnet., när 
utomhustemperaturen är cirka 30 grader. 

 
Figur 6. Inomhustemperatur under ett dygn med ovanligt hög utomhustemperatur. 
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4.3.1 Resultat solavskärmning 

Under ett dygn med höga temperaturer och solavskärmning av fönster kommer den högsta 

temperaturen att bli cirka 25,5°C se figur 7. Dygnsmedeltemperaturen kommer att uppgå 

24,5°C. Utan solavskärmning blir dygnsmedeltemperaturen cirka 27°C. 

 

Figur 7. Inomhustemperatur under ett dygn med solavskärmning på fönster 

4.4 Kyleffektbehov 
Det resulterande kyleffektbehovet vid en utetemperatur på 30 °C blev enligt ekvation [2] 182 

kW. Andelen värmetillskott från apparater, solinstrålning och personer uppgick till 130,5 kW. 

4.5 Beredskap inom äldrevården  

I enlighet med lag (2006:544) [5] har Göteborg kommun upprättat en krisplan i händelse av 

extraordinära omständigheter. Sedan 2011 är Göteborg stad uppdelad i 10 olika stadsdelar där 

varje stadsdel ansvar för äldrevården inom deras förvaltning [17]. Enligt myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) bör varje stadsdelsförvaltning upprätta en egen krisplan. 

Enligt krisplanen ska ansvarsprincipen tillämpas, vilket innebär att de som i normala fall 

ansvarar för verksamheten ska ha ansvar även under kris. Skulle extra svåra omständigheter 

inträffa kan kommunledningen välja att ta över verksamheten. Varje stadsdel har en 

krisledningsgrupp, i krisledningsgruppen är sektorchefen för äldreomsorg utvald som 3:e 

vicechef. 

 För att få en bild över hur beredskapen ser ut inför ett omfattande strömavbrott har mail, 

telefonintervjuer samt inläsning av rapporter och risk och sårbarhetsanalyser genomförts. 

För att förbereda sig har övningar genomförts utifrån ett scenario av bortfall av vatten och 

elförsörjningen, både lokalt inom stadsdelen och i hela staden. Detta för att kunna ta fram 

beredskap och evakueringsplaner händelse av att något av dessa scenarion skulle inträffa.  

Enligt jämförelser från socialstyrelsen [18] saknar ändå sex av tio stadsdelsförvaltningar 

evakueringsplaner för äldreboenden. 

De finns få äldreboenden i kommunen där de finns fast installerad reservkraft.  Dock ska det 

finnas tillgång till dieselaggregat vid ett omfattande elavbrott för en del av kommunens 

äldreboenden.  
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Alla äldreboenden har hjälpmedel som är beroende av el exempelvis höj och sänkbara sängar 

och takliftar. I viss mån skulle en del kunna klara sig utan dessa hjälpmedel under några 

dagar. Skulle elavbrottet fortgå under en längre period innebär det stor påfrestning för både 

personal och de äldre. Det finns också medicinkylar som kräver el, i fall av ett strömavbrott 

skulle medicinerna eventuellt kunna förvaras på annat håll. De lägenheter som har ett 

trygghetslarm som är kopplat via IP-telefoni är beroende av el och ett fungerande IT- system. 

4.6 Kommunalteknisk försörjning 

Vatten och kretsloppet i staden har hög prioritet när det gäller elförsörjning. För att kunna 

upprätthålla dricksvattenförsörjningen och avloppsrening under ett elavbrott har de flesta 

anläggningar i regionen reservkraft som kommer kunna se till att hålla rätt tryck i nätet [19]. 

Vid en extrem situation med långvarigt elavbrott är det dock inte helt säkert att detta kan 

upprätthållas under hela perioden, utan får då istället ersättas med tillfälliga lösningar 

exempelvis vattentankar. 

I Göteborg ansvarar Göteborg Energi AB för den kommunala elförsörjningen och 

fjärrvärmeleveransen.  

För avbrott i fjärrvärmenätet finns inga nationellt utformade krav med avseende på robusthet 

mot störningar [20]. Dock kan energibolagen bli ersättningsskyldiga vid avbrott enligt 

fjärrvärmelagen (2008:263) [21]. Göteborgstad har ett stort fjärrvärmenät som är 

sammankopplat med Mölndal och Ale vilket ger en större flexibilitet och robusthet. 

Fjärrvärmenätet är det näst största i Sverige och produktionen sker både via externa och 

interna anläggningar. Att ett avbrott ska ske är en liten risk men kan ändå komma att inträffa 

vid ett elavbrott. För att fortsätta upprätthålla en del av elnätet till prioriterade fastigheter kan 

metoden med ö-drift tillämpas. Ö-drift innebär att elsystemet drivs isolerat utan någon 

koppling till det övriga nätet. 

4.7 IT och tele infrastruktur 

Stadsnätet i Göteborg ägs Gothnet som är ett dotterbolag till Göteborg energi AB. Gothnet har 

två kommunikationsoperatörer iTUx och Seth’s som genom, tjänsteleverantörer erbjuder 

internet och telefoni [22]. Det är kommunikationsoperatörerna som ansvarar för drift och 

övervakning av utrustningen i stadsnätet. De större noderna i stadsnätet är utrustade med 

reservkraftaggregat. Störningar i IT-infrastrukturen påverkar den kommunaltekniska 

försörjningen eftersom att en stor del av driften styrs via informations och styrsystem.  

För att kunna kommunicera när telenätet är utslaget använder sig Göteborg energi av RAKEL. 

Även stadsdelskontoren använder RAKEL för att kunna samverka och leda arbete under en 

krissituation. 

 

5. Diskussion 
I Göteborgs kommun finns drygt 60 äldreboenden, eftersom att endast en del av dessa är 

prioriterade med reservkraft innebär det att en stor mängd personer kommer att behöva 

evakueras vid ett eventuellt elavbrott. Planering av reservkraftkapaciteten bör utgå från ett 

övergripande ledningsbeslut för att kunna sätta gemensamma mål och krav. Det är sedan upp 

till de olika verksamheterna att komma fram till hur målen och kraven ska uppnås [7]. 

 

Utifrån resultaten presenterad i tabell 7 kommer en stor mängd diesel förbrukas för att klara 

av att försörja det reservkraftaggregat som är dimensionerat för äldreboendet i fallstudien. 
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Detta kan ge en inblick i hur mycket diesel som skulle förbrukas under ett omfattande 

strömavbrott där elnätet för hela kommunen är utslaget. 

 

För att säkerställa att det finns tillräckligt med diesel under ett långvarigt strömavbrott är det 

viktig att redan innan dokumentera hur mycket bränsle som går åt under ett dygn. Det ska 

även finnas planering över hur tankbilarna ska ta sig fram till reservkraftaggregatet, ibland 

kan det behövas mindre fordon för att nå ända fram. För att underlätta logistiken är det en 

fördel att ha stora bränsletankar så att de inte behöver fyllas på för ofta [7]. Under en 

krissituation i samhället finns alltid en risk för stöld. Därför kan det vara bra att ha översikt 

eller lås på bränsletankarna för att inte obehöriga ska kunna komma åt dieseln. Att de ska bli 

drivmedelsbrist i hela kommunen är en relativt liten risk eftersom att raffinaderierna har stora 

lager även om elförsörjningen skulle ligga nere. Enligt IEA (International Energy Agency) 

skulle Sverige klara av ca 90 dagar under normala omständigheter [21]. Bristen på bränsle 

kommer troligtvis inte att vara det primära problemet, därför bör fokus ligga på hur bränslet 

ska distribueras och vilka verksamheter som först ska prioriteras.  

 

De bensinstationer som ej har reservkraft för att driva tankpumpar kommer ej att gå att tanka 

på för privatpersoner eller åkerier som saknar egna bränslereserver. Vilket i sin tur kan leda 

till viss försening av leveranser av mat, mediciner och dylikt. I förebyggande syfte kan därför 

ett lager av livsmedel, medicin och andra nödvändigheter upprättas. 

 

Ett sätt att underlätta planeringen av bränsletillförsel i förväg är att teckna avtal. Då har 

drivmedelsbolagen möjlighet lagra bränsle i förebyggande syfte Dock är det inte helt säkert 

att avtal fungerar felfritt under extraordinära omständigheter. Bränslet bör vara ren 

fordonsdiesel eftersom att inbladning av RME (rapsmetylester) kan minska tiden för hur länge 

bränslet kan lagras, det kan också bidra till en ökad känslighet för exponering av fukt. [7]. 

 

Problem som indirekt kan uppstå vid brist på drivmedel är att vårdpersonalen inte kan ta sig 

till jobbet. För att undvika problem skulle samordnade transporter kunna ordnas för 

personalen. 

 

De reservkraftaggregat som finns inom kommunen bör testas med jämna mellanrum för att 

säkerställa funktionaliteten. Det är också viktigt att utse kunniga personer som är ansvariga 

för drift och underhåll ifall av ett elavbrott inträffar.  

Ifall byggnaden har stort effektbehov kan det vara bättre med en fast installation än ett mobilt 

aggregat, eftersom stora aggregat kan vara svåra att transportera. För att så effektivt som 

möjligt förse äldreboendena med reservkraft bör en plan över hur transportering av 

reservkraftaggregaten ska ske borde upprättas. 

Enligt figur 5 kommer en fastighet med en konstruktion enligt ritning bilaga 2 kylas ned till 

cirka 11 grader på 48 timmar. Vid ett avbrott i elförsörjningen är det då viktigt att det 

dokumentera byggnadernas tröghet, för att veta vilka fastigheter som i första hand ska 

prioriteras med reservkraft. Beroende på under vilken period äldreboendet är byggt och vilken 

konstruktion det har varierar förmågan att isolera värme. 

Många äldreboenden i Göteborg är byggda på 60 - 70 talet. Dessa hus är ofta sämre isolerade 

och har större transmissionsförluster än dagens hus. Husen byggdes under det så kallade 

miljonprogrammet då många bostäder skulle byggas under en kort tid. Att bygga 

energieffektivitet var inte högt prioriterat eftersom att husen byggdes innan oljekrisen. [23]. 
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Genom tilläggsisolering och byte av fönster med dåliga U-värden skulle byggnadens förmåga 

att isolera värme förbättras. Att göra detta med utgångspunkt att förebygga inför ett elavbrott 

kanske inte är ett realistiskt scenario. Ett alternativ kan vara att utföra det i samband med en 

eventuell fasadrenovering. Det kan också vara så att en renovering utförs i syfte att minska 

energianvändningen för byggnaden. Vilket leder till att byggnaden klarar att isolera värme 

längre. Nackdelen med en tyngre konstruktion är att när byggnaden har blivit nedkyld tar det 

längre tid att värma upp byggnaden jämfört med en lätt konstruktion. 

I de fall där fastigheten saknar komfortkyla kan temperaturen under en varm dag uppgå till 

28°C under en ovanligt varm dag. När fastigheten saknar kylsystem är det då extra viktigt att 

ventilationen fungerar så att luften i byggnaden inte blir stillastående. 

Enligt öppna jämförelser från socialstyrelsen 2016 [18] är det endast 3 av 10 stadsdelar i 

Göteborg som har beredskapsplaner för höga temperaturer, detta är något som borde åtgärdas. 

För att undvika hög inomhustemperatur kan solavskärmning med hjälp av markiser eller 

liknande vara ett alternativ. Vanligtvis brukar fläktar användas när annan luftkonditionering 

saknas. Skulle ett elavbrott ske under ett en värmebölja behöver reservkraftaggregatet 

dimensioneras för att fläktar ska finnas tillgängliga i alla lägenheter.  

Reservkraftaggregatet på 640 kVA är avsett för att försörja äldreboendet med el under 

förutsättning att fjärrvärmeproduktionen fortfarande är igång.  

Att försörja hela fastigheten med värme under ett strömavbrott är en krävande uppgift. Det 

finns få andra alternativ om fjärrvärme är den enda uppvärmningskällan. Ett alternativ skulle 

exempelvis kunna vara direktverkande elelement, portabla kaminer eller fläktar. Dock skulle 

troligtvis stora delar av fastigheten få stängas av och personer skulle få samlas i gemensamma 

utrymmen för att kunna hålla värmen.  

Värmeeffektbehovet beräknades till 408 kW, vilket skulle medföra att reservkraftverket skulle 

behöva en totaleffekt på 1048 kVA utifall exempelvis direktverkande elelement användes. Ett 

sådant stort reservkraftaggregat skulle förbruka 200 l/h, vilket innebär 4800 liter under ett 

dygn. 

Eftersom att de flesta flerbostadshus och kommunalt förvaltade fastigheter har fjärrvärme som 

uppvärmningsform är ett avbrott i fjärrvärmenätet ett stort problem för hela samhället. Därför 

bör stora resurser tillägnas fjärrvärmeproduktionen för att så fort som möjligt återställa 

leveransen. Har leveransen återställts ligger ansvaret för att kunna ta emot fjärrvärmen hos 

fastighetsägaren. 

För att säkra värmeproduktionen på äldreboendet vid ett avbrott i fjärrvärmeleveransen skulle 

det bästa vara att ha ett redundantsystem, exempelvis en värmepump som reserv.  

6.1 Beräkningar och simuleringar 

För att få ett säkrare och mer exakt värde på effektbehovet bör en noggrannare inventering av 

utrustning genomföras. I fallstudien har schablonvärden samt godtyckliga märkeffekter 

antagits för utrustningen där information om fabrikat eller typ saknades. För alla elmotorer 

har en effektfaktor på 0,8 antagits, en del motorer kan ha högre eller lägre effektfaktor vilket 

påverkar den skenbara effekten. Även information om exakta värden för startströmmar och 

vilken typ av motorkoppling som finns saknades. Därför antogs säkerhetsmarginal på 30 % av 

det totala effektbehovet. 

Effektbehovet är beräknat utifrån att all elektrisk utrustning i är igång samtidigt. Under dygnet 

kommer effektuttaget att variera exempelvis under natten då belysningen är av. Det innebär 



20 

 

att förbrukningen av diesel i verkligheten antagligen kommer att vara något lägre än enligt 

resultatet i tabell 7. 

Det genomsnittliga U-värdet för klimatskalet beräknades baserat på U-värden givna i 

simuleringsprogrammet IDA ICE. För att få fram ett noggrannare värde bör materialens 

exakta U- värden användas om detta finns dokumenterat.  

Luftläckaget genom byggnaden valdes efter att ha genomfört flera simuleringar där den 

simuleringen som stämde bäst överens med den verkliga energianvändningen valdes. 

Luftläckaget är relativt svårt att uppskatta för att få reda på det exakta värdet behöver en 

täthetsmätning utföras. I verkligheten kan det även variera beroende på årstid och hur mycket 

det blåser ute.  

6. Slutsats 
Ett elavbrott skulle kunna leda till stora problem för kommunens äldreboenden om det saknas 

tillgång på reservkraft. I dagsläget är beredskapen till viss del bristfällig. 

Referensbyggnaden, ett äldreboende som inrymmer 86 lägenheter med gemensamma 

utrymmen och ett storkök skulle för att täcka effektbehovet behöva ett reservkraftaggregat 

med en effekt på 640 kVA. För att kunna försörja aggregatet med bränsle under ett dygn 

skulle det behövas cirka 3000 liter diesel beroende på fabrikat och effektuttag.  

Slutsatsen från detta resultat är att ett äldreboende i denna storlek är effektkrävande och 

bränsleförbrukningen kommer att vara stor redan efter ett dygn.  

Inträffar en allvarlig kris där elförsörjningen i hela kommunen blir påverkad är det viktigt att 

redan innan ha en tydlig uppfattning om hur reservkraftkapaciteten inom kommunen ser ut. 

En beredskapsplan bör upprättas där det tydligt framgår hur bränsleförsörjningen ska säkras 

och vilka som ansvarar för att detta följs upp.  

Resultatet visar också att sårbarheten ökar om elavbrottet skulle ske under omständigheter 

med ovanligt låga eller höga temperaturer. Ett avbrott i fjärrvärmen skulle få allvarliga 

konsekvenser redan efter knappt ett dygn. För att täcka värmeeffektbehovet krävs stora i 

resurser i form av reservkraftaggregat med hög kapacitet och ett stort bränsleförråd. Enligt 

fallstudien kan en byggnad kylas ner till en inomhustemperatur på 11°C efter cirka två dygn. I 

de flesta fall bör fjärrvärmeproducenten kunna leverera även under ett elavbrott. För att 

äldreboendena ska kunna ta emot fjärrvärmen behöver de få tillgång till reservkraftaggregat. I 

första hand bör fjärrvärmeleverans säkras i största möjliga mån istället för att utreda 

alternativa uppvärmningskällor.  

Simuleringen med solavskärmning visar att inomhustemperaturen kommer att kunna sänkas 

något. Vilket ger ett minskat kyleffektbehov, dock krävs ändå någon typ av extern kylning för 

att komma ner till rekommenderade temperaturer. Jämförelser från socialstyrelsen visar att 

detta är problem som det behöver arbetas mer med.  

 

7. Förslag till fortsatt arbete 
Detta arbete har endast behandlat äldreboenden, ett fortsatt arbete skulle kunna vara att även 

kolla på övriga delar i den kommunala vårdkedjan. Det finns en stor del av den äldre 

befolkningen som är beroende av hemtjänst och många sjuka som vårdas i hemmet.  

  



21 

 

 

8. Referenser 

 

[1]  Statens Energimyndighet, ”Konsekvenser av strömavbrottet i Sydsverige den 23:e 

september 2003,” 2004. 

[2]  Eugene L. Lecomte, Alan W. Pang and James W.russell, ”ICE STORM 98.,” 

ICLR.Research Paper Series, No-1, 1998. 

[3]  Folkhälsomyndigheten, ”Folhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer 

inomhus,” FoHMFS 2014:17, 2014. 

[4]  Energimyndigheten, ”HEL- Projektet, ökad samverkan för den svenska 

elförsörjningens säkerhet och beredskap.,” Markstedt kommunikation/Edenvik, 2004. 

[5]  SFS (2006:544). Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap, ”www.riksdagen.se,” [Online]. 

Available: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544. 

[Använd 25 05 2017]. 

[6]  Lauenburg Patrik och Per-Olof Johansson, ”Fjärrvärme vid elavbrott slutrapport.,” 

Institutionen för Energivetenskaper, Lunds tekniska högskola., 2008. 

[7]  MSB, ”Vägledning för reservkraftsprocessen,” MSB784 ISBN: 978-917383-513-8, 

2014. 

[8]  SFS 1997:857 Ellag, ”www.riksdagen.se,” [Online]. Available: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857. [Använd 25 05 2017]. 

[9]  Lars Jensen och Catarina Warfvinge, ”Värmebehovsberäkning, kursmaterial 

Installationsteknik FK,” 2001. 

[10]  Energimyndigheten, ”Reservelverk vid el och värmeavbrott,” Modin tryckoffset, 2007. 

[11]  Tomas Larsson och Björn Berggren, ”Undvik fel och fällor med köldbryggor,” SBUF, 

Skanska, Malmö, 2015. 

[12]  Statens, Energimyndigheten, ”Energianvändning i vårdlokaler, förbättrad statistik för 

lokaler STIL 2,” 2008. 



22 

 

[13]  SMHI, ”www.smhi.se,” [Online]. Available: http://opendata-download-

metobs.smhi.se/explore/#. [Använd 23 05 2017]. 

[14]  A. Sikö, Tillämpad ellära, Studentlitteratur AB ISBN: 9789144006796, 2006.  

[15]  Svebyprogrammet, ”Brukarindata för energiberäkningar i bostäder,” SVEBY, 2009. 

[16]  Lars Neuman, ”Elmotorer, elektricitet, lite grunder,” LRF, 2013. 

[17]  Stadsledningskontoret, Göteborg Stad, ”Risk och sårbarhetsanalys 2015,” 2015. 

[Online]. Available: http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-

politik/samhallsskydd-och-

beredskap/krisberedskap/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2c

DB0NLAJdDA0cjXwMQ119gw0NLE30wwkpiAJKG-

AAjgb6BbmhigAQVkPN/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/. [Använd 25 05 2017]. 

[18]  Socialstyrelsen, ”www.skl.se,” [Online]. Available: 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/oppna-jamforelser-2016-

krisberedskap-resultat-samtliga-kommuner.xls. [Använd 23 05 2017]. 

[19]  Göteborgsregionens Kommunalförbund, ”Vattenförsörjningsplan för 

Göteborgsregionen,” 2014. 

[20]  Statens, Energimyndigheten, ”Risk och sårbarhetsanalys över energiförsörjningen i 

Sverige år 2015.,” ER2015:22, 2015. 

[21]  Riksdagen, ”www.riksdagen.se,” [Online]. Available: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/fjarrvarmelag-2008263_sfs-2008-263. [Använd 25 05 2017]. 

[22]  GothNet, ”www.gothnet.se,” [Online]. Available: 

https://www.gothnet.se/Sv/Fastighetsagare/Villa_radhus/Ansluten_i_vart_stadsnat. 

[Använd 23 05 2017]. 

[23]  Cecilia Björk, Per Kallstenius och Laila Reppen, Så byggdes husen 1880-2000: 

arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år, Svensk 

byggstjänst ISBN: 9789173336185, 2013.  

[24]  Boverket, ”Handbok för energihushållning enligt boverkets byggregler,” ISBN: 978-

91-87313-31-8, 2012. 



23 

 

[25]  Riksdagen, [Online]. Available: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/kommittedirektiv/oversyn-av-ransoneringslagen-1978268-

och_GVB195. [Använd 25 05 2017]. 

 

 

  



I 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Energianvändning 

Tabell bilaga A 1. Fjärrvärmeanvändning från sex månader under 2016.  

Månad Fjärrvärme MWh 

December 116,22 

Januari 132,31 

Februari 120,32 

Juni 26,4 

Juli 18,26 

Augusti 21,12 



II 

 

 

Figur bilaga A 1. Energideklaration från boverket.  
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 Bilaga 2. Konstruktionsritning 

 

 

Figur bilaga A 2. Ytterväggskonstruktion. 
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Bilaga 3. Reservkraftaggregat 

 

 

Figur bilaga A 3. Reservkraftaggregat 665 kVA, www.scania.com. 
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Figur bilaga A 4. Reservkraftaggregat 650 kVA, reservkraftsbyggarna.se 
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Figur bilaga A 5. Tekniskspecifikation reservkraftaggregat PWR700A/P 650 kVA, 

reservkraftbyggarna.se. 


