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Uppdrag och ansvar i händelse av elbrist och kortare
frånkoppling av el
Bakgrund
Under den kommande vintern bedöms elpriserna bli högre än på många år och det
är av avgörande betydelse för tillgången på el men också för kostnadsutvecklingen
att minska energiförbrukningen. Regeringen fattade i september beslut om ett
uppdrag till ett flertal myndigheter, däribland Lunds universitet, att vidta
energibesparingsåtgärder, se bilaga 1. Föreliggande rektorsbeslut tydliggör uppdrag
och ansvar inom universitetet i händelse av elbrist och kortare frånkoppling av el.

Svenska kraftnät är ansvariga för att landets balans mellan elproduktion och
elförbrukning fungerar. För att skydda elnätet från kollaps när konsumtionen av el
riskerar att överskrida tillgänglig el, så kallad effektbrist, kan manuell
förbrukningsfrånkoppling av delar av elnätet ske.

Det görs ett omfattande arbete för att prioritera samhällsviktiga elanvändare i
händelse av en manuell frånkoppling, denna process kallas för styrel. Arbetet med
styrel sker i samarbete mellan statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och
elnätsföretag. När effektbrist uppstår i elnätet kan roterande frånkopplingar bli
aktuella för de elanvändare som inom processen för styrel inte bedömts som
samhällsviktiga, det vill säga viktiga för liv, hälsa och samhällets funktionalitet. En
mer utförlig beskrivning av förbrukningsfrånkoppling och styrel återfinns i bilaga
2.

Svenska kraftnät bestämmer om och när frånkoppling ska ske. När risken för
effektbrist ökar går Svenska kraftnät ut med en varning om detta och en anmodan
om att elkonsumenterna ska minska sin förbrukning. Om tillräckligt många och
stora elanvändare minskar sin elkonsumtion när brist ligger nära till hands ökar
möjligheten för att frånkoppling av elabonnenter inte behöver genomföras. Om
anmodan däremot inte får tillräckligt genomslag uppstår en akut brist som ofta
föregås av mycket höga elpriser och därefter sker en frånkoppling. Risken för
effektbrist identifieras med några dagars varsel medan frånkopplingen sker med
endast femton minuters varsel från Svenska kraftnät till elbolagen.
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Lunds universitet är liksom andra organisationer helt beroende av sin elförsörjning.
Nivån för elförbrukningen skiljer sig åt mellan olika fakulteter och verksamheter
och de miljöer och hus som bedriver laborativ verksamhet och har större
forskningsinfrastrukturer är överlag stora förbrukare. Den enskilt största
elkonsumenten vid universitetet är MAX IV-laboratoriet.

Universitetet är inte bedömt som en samhällsviktig elanvändare inom processen för
styrel och är därmed inte prioriterat vid händelse av roterande frånkoppling. Det
betyder att kortare elavbrott kan komma att drabba verksamheten.

Förslag
Om Svenska kraftnät går ut och varnar för att effektbrist kan uppstå ska
verksamheterna vid Lunds universitet kraftfullt minska sin elförbrukning. Det
innebär att samtliga verksamheter ska minska sin elkonsumtion så långt det är
möjligt. Vidare ska forskningsanläggningar och laborativ verksamhet kraftfullt
minska sin verksamhets energiförbrukning och elanvändning, exempelvis genom
att stänga av utrustning, minimera forcerad ventilation och minska
energiförbrukning i form av uppvärmning och/eller fjärrkyla av lokaler där så är
möjligt. Det betyder även att verksamheter och hus utan laborativa verksamheter
ska minska sin elkonsumtion. MAX IV-laboratoriet ska stänga ner sina
acceleratorer, lagringsringar och strålrör. Undervisningen ska om möjligt fortsätta
och inte utsättas för negativ påverkan i större utsträckning än nödvändigt.

LU Byggnad bevakar den information som Svenska kraftnät ger i frågan om risken
för effektbrist och delger informationen inom universitetet. Varje fakultetsledning
och verksamhetsansvarig ska tillse att en tydlig neddragning av energi- och
elförbrukning genomförs och bedöma hur det kan ske på bästa möjliga sätt. I detta
ingår att tillse att särskilt skyddsvärd utrustning, som djurhus och kylanläggningar,
inte påverkas negativt. Fakultetsledningarna och verksamhetsansvariga behöver,
vid varning för effektbrist, även förbereda sig på en möjlig frånkoppling av elen i
närtid. Om en frånkoppling sker har verksamheterna ett ansvar att skydda och
bevaka sina hus och sin verksamhet och tillse att installationer, skalskydd och
verksamhet åter fungerar efter återkoppling. Verksamheternas planering och
hantering av dessa händelser sker inom ramen för den ordinarie beredskapen för
kortare elavbrott.

Beslut
Universitetet beslutar att

 Sektionschefen för LU Byggnad har i uppdrag att bevaka den information
som Svenska kraftnät ger i frågan om effektbrist samt delge informationen
till verksamhetsansvariga.

 Samtliga verksamhetsansvariga har i uppdrag att hålla sig uppdaterade
gällande information om risk för effektbrist.

 En neddragning av energi- och elförbrukning omedelbart ska genomföras
om Svenska kraftnät varnar för effektbrist. Forskningsanläggningar och
laborativ verksamhet ska kraftfullt minska sin verksamhets
energiförbrukning och elanvändning och MAX IV-laboratoriet ska inleda
en nedstängning av acceleratorer, ringar och strålrör. Undervisningen ska
om möjligt fortsätta och inte utsättas för negativ påverkan i större
utsträckning än nödvändigt.
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 Samtliga verksamhetsansvariga har i uppdrag att i händelse av

frånkoppling av el tillse att hus och verksamheter skyddas och att
installationer, skalskydd och verksamhet åter fungerar efter återkoppling.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av stf
förvaltningschef Torun Forslid efter hörande av representant för Lunds universitets
studentkårer och efter föredragning av biträdande planeringschef Elisabeth Pupp,
Universitetsledningens stab. I beredning av ärendet har planeringschef Tim Ekberg
deltagit.

Lena Eskilsson

Bilaga 1 Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga
förvaltningen.

Bilaga 2 Information om förbrukningsfrånkoppling och styrel.
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Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga 

förvaltningen  

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter som anges i bilagan att, t.o.m. 

den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom 

den statliga förvaltningen. 

De av myndigheterna som har tio eller fler anställda ska senast den 15:e 

dagen varje månad eller, om denna dag infaller på en lördag eller söndag, 

nästa vardag, till Statens energimyndighet (Energimyndigheten) redovisa 

mängden el som köpts under föregående månad i kWh för lokaler belägna 

inom Sverige. Den första redovisningen ska ske i oktober 2022 och den sista 

i april 2023. Myndigheterna ska vid redovisningstillfället i oktober 2022 även 

redovisa mängden köpt el i september 2018. För de myndigheter som 

använder mer än en lokal får redovisningen, efter dialog med 

Energimyndigheten, begränsas till att endast avse ett representativt urval av 

dessa. 

Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för 

att minska sin elanvändning. Energibesparingsåtgärder vidtagna tidigare än 

september 2022 kan ingå i myndigheternas redovisning, om det är 

nödvändigt för att beskriva förändringen av elanvändningen under 

uppdragstiden.  

Redovisningen ska i övrigt ske enligt närmare anvisningar från 

Energimyndigheten. 
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Energimyndigheten ska sammanställa myndigheternas redovisningar i 

månatliga rapporter, som ska lämnas till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den sista vardagen varje månad, med 

början den 31 oktober 2022. Energimyndigheten ska senast den 31 maj 2023 

slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. I slutredovisningen ska ingå en 

redogörelse för hur mycket respektive myndighet minskat sin elanvändning 

under genomförandet av uppdraget. 

Energimyndigheten ska, inom sitt ansvarsområde, bistå med sådan 

information och rådgivning som myndigheterna behöver med anledning av 

uppdraget.  

Regeringen uppdrar även åt länsstyrelserna att erbjuda stöd till kommuner 

och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska 

energianvändningen, exempelvis genom att sprida kunskap om effektiva 

åtgärder, samla in och sprida goda exempel på åtgärder och främja 

samverkan som underlättar att energibesparingsåtgärder vidtas. Förslag på 

effektiva åtgärder ska tas fram i nära samverkan med Energimyndigheten. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska inhämta redovisningar av hur 

länsstyrelserna har genomfört denna del av uppdraget och senast den 31 maj 

2023 lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet).  

Uppdraget innebär ingen förändring av myndigheternas ansvar för sin 

respektive verksamhet.  

Bakgrund 

Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige 

på flera årtionden. De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i 

Europa stiger priserna på el och gas, vilket slår hårt mot samhällets aktörer. 

Inför den kommande vintern är det av avgörande betydelse att minska 

användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen. 

Den offentliga förvaltningen har, enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 

2012/27/EU om energieffektivitet, en ledande roll i arbetet med att 

effektivisera och minska energianvändningen.   

Under 2021 uppgick den totala temperaturkorrigerade energianvändningen 

för uppvärmning och varmvatten i lokaler inom den offentliga förvaltningen 
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(staten, regionerna och kommunerna) till 7,8 TWh, varav 0,78 TWh kom 

från el. Användningen av driftel (verksamhetsel och fastighetsel samlat) 

inom den offentliga förvaltningen uppgick samma år till 4,8 TWh.  

Flera effektiva, energismarta och billiga åtgärder kan på kort sikt vidtas för 

att minska användningen av el. Bland annat kan befintliga belysningskällor 

och belysningsarmaturer bytas ut till mer energisnåla alternativ, och 

belysning och ventilation kan styras och justeras efter behov. Det är också 

möjligt att se över om delar av elanvändningen kan flyttas till tider då 

samhällets behov av el är som lägst. I de fall el används till uppvärmning kan 

vidare övervägas om det är möjligt att sänka rumstemperaturen med 1–2 

grader. Myndigheter som hyr sina lokaler kan också föra en aktiv dialog med 

fastighetsägarna om hur elanvändningen kan minska.   

Energibesparingsåtgärder och energieffektiviseringsåtgärder ingår sällan i 

statliga myndigheters primära verksamhet, och de flesta myndigheter är 

hyresgäster. Statliga myndigheter har därmed ett behov av stöd för att 

bedöma vilka åtgärder som kan och bör vidtas. Energimyndigheten har 

expertkunskap inom energiområdet och lång erfarenhet av att främja 

energieffektivisering och energibesparing. Myndigheten ansvarar också för 

den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av 

energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet.  

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen (2017:725) ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I lagen (1977:439) om kommunal 

energiplanering och förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering 

finns bestämmelser om kommuners skyldigheter att energiplanera.  

Mot bakgrund av vad som ovan anförts är det angeläget att myndigheterna 

vidtar nödvändiga åtgärder för att på kort sikt minska den statliga 

förvaltningens elanvändning.  
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På regeringens vägnar 

  

Ida Karkiainen  

 Ulrika Johansson Jordan 
 

 

Kopia till 

Samtliga departement  

Samtliga regioner 

Samtliga kommuner 

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P, O)  

Seko, Service- och kommunikationsfacket  

Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S) 
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Information om förbrukningsfrånkoppling och styrel
Det svenska elnätet består av stam- region- och lokalnät och Svenska kraftnät är
den myndighet som ansvarar för kraftsystemets driftsäkerhet. När den el som
konsumeras riskerar att överstiga den el som finns tillgänglig kan det uppstå så
kallad effektbrist. Svenska kraftnät har identifierat en förhöjd risk för att effektbrist
kan uppstå denna och nästa vinter. För att skydda stamnätet från en möjlig kollaps
kan olika åtgärder vidtas för att minska elkonsumtionen och därmed minska risken
för akut effektbrist. En sådan åtgärd är förbrukningsfrånkoppling.

Förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas
endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och
andra åtgärder inte räcker till. Frånkoppling av elförbrukning sker i fastlagda
former och kan antingen göras automatiskt eller manuellt. Automatisk
förbrukningsfrånkoppling är ett systemskydd som snabbt träder i kraft om det
plötsligt uppstår brist i elförsörjningen. I Sverige har automatisk
förbrukningsfrånkoppling skett vid några tillfällen men Svenska kraftnät har även
möjligheten att beordra manuell förbrukningsfrånkoppling.

En manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) är ett kontrollerat kortare
strömavbrott där Svenska kraftnät anger vilket geografiskt område som ska kopplas
bort, hur mycket el som ska reduceras och hur länge. Svenska kraftnät ger då order
till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen inom 15
minuter. Det har hitintills aldrig inträffat att Svenska kraftnät beordrat en MFK.
Vid MFK finns ett prioriteringsunderlag som elnätsbolagen ska följa. För att inte
samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen roteras till
andra användare efter en begränsad tid. Återinkoppling av elanvändare sker stegvis
och kontrollerat så att inga fel eller överbelastningar uppstår i elnäten.

Svenska kraftnät kan ofta med något dygns framförhållning se att en möjlig
effektbrist är att vänta och kan då ge en allmän varning och uppmaning till
minskad elkonsumtion. Störst risk för akut effektbrist finns på morgonen och
eftermiddagen. Hur länge en frånkoppling kan vara är inte bestämt, men kan
troligen handla om två till fyra timmar, följt av en period för påkopplingen.
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Samhällsviktig verksamhet och styrel
Energimyndigheten har utvecklat en planeringsmetod för att identifiera och
prioritera samhällsviktiga elanvändare. Metoden kallas Styrel, vilket står för
"styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer". Målet med styrel
är att på förhand identifiera samhällsviktiga elanvändare för att i möjligaste mån
undanta dessa vid en MFK. Exempel på samhällsviktiga verksamheter är sådan
som upprätthåller eller säkerställer sjukvård, räddningstjänst, energiförsörjning,
telefoni och internet, dricksvatten, nödvändiga transporter, avloppshantering,
distribution av livsmedel och vissa finansiella tjänster.

I händelse av att Svenska kraftnät beordrar förbrukningsfrånkoppling ska
elnätsbolagen i möjligaste mån genomföra frånkoppling efter det gällande
prioriteringsunderlaget. Om elnätsbolagen inte hinner följa prioriteringen, ska
elnätsbolagen istället jobba för att koppla tillbaka elanvändare efter prioriteringen
så snart som möjligt. Förordningen om planering för prioritering av
samhällsviktiga elanvändare (SFS 2011:931) definierar vilken ordning som gäller
vid prioritering. Ordningen är:

1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och
hälsa.

2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för
samhällets funktionalitet.

3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets

funktionalitet.
5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
8. Övriga elanvändare

Det är de fyra första grunderna i listan som i huvudsak påverkar vilka som ska
räknas som prioriterade.

Energimyndigheten tar initiativ till nya planeringsomgångar och uppdaterar listan
för samhällsviktiga elanvändare. En ny planeringsomgång skulle ha varit klar till
utgången av 2021, men blev uppskjuten på grund av pandemin. Detta innebär att
planeringen från 2015 fortfarande är styrande. En ny plan ska tas fram och börja
gälla från 2024.

Mer information om processen Styrel finns hos Energimyndigheten:
https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/el/styrel/

Konsekvenser för LU
Ingen verksamhet vid Lunds universitet är bedömd som samhällsviktig i befintlig
styrelsplanering. Vid styrelsprioritering är de organisationer som ansvarar för
processen uppmanade att vara restriktiva vid identifieringen av samhällsviktiga
elanvändare. Vid en manuell frånkoppling i Lund kommer Kraftringen troligen att
frånkoppla huvuddelen av universitetets elförsörjning. Möjliga undantag kan finnas
för verksamheter som delar infrastruktur/elledningar med samhällsviktiga
elanvändare som prioriterats i styrelplaneringen. Om sådana undantag finns är inte
på förhand känt på grund av sekretess.
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