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Förord

Denna studie har genomförts av Elforsk med finansiering från Statens Energimyndighet, Statens Naturvårdsverk via IVL´s forskningsstiftelse samt Borlänge Energi AB, E.ON, Göteborg Energi AB, Jämtkraft AB, Jönköping Energi
AB, Karlshamn Energi AB, Mälarenergi AB, Svenska Kraftnät, Umeå Energi
AB/Umeå Energi Elhandel AB, Vattenfall AB och Öresundskraft AB.
Vid planeringen av studien under år 2005 gjordes avgränsningar till vissa delområden, som bedömdes av särskilt intresse för elbranschen och ett val av
tidsperspektiv om 20-25 år framåt. Planeringen skedde innan det blev känt
att en statlig Klimat- och sårbarhetsutredning skulle tillsättas och vilka uppgifter den skulle lösa. Arbetet i Elforsks studie har emellertid kunnat genomföras
i nära kontakt med Klimat- och sårbarhetsutredningen med ett successivt utbyte av underlag och resultat.
Jenny Gode, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, har varit projektledare för studien. Hon svarar också för övergripande analyser och är huvudförfattare av
rapporten. Gunn Persson och Erik Kjellström vid Rossby Centre SMHI har svarat för underlag till avsnittet om klimatscenarier för energisektorn. Sara Eriksson och Per Larsson vid Vattenfall Research and Development AB, har lämnat
underlag kring konsekvenser för vattenkraften. Gunnar Hovsenius, Hovsenius
Konsult AB och Erik Kjellström Rossby Centre SMHI, har redovisat underlag
kring konsekvenser för vindkraften. Jenny Gode och Kristina Holmgren, IVL,
har svarat för bedömningar av konsekvenser för biobränsle- och naturgasförsörjningen. Love Lundström, Vattenfall Power Consultant AB, tog fram underlaget om konsekvenser för elnätet. Johan Axelsson, Vattenfall Power Consultant AB, har tagit fram bedömningar om framtida energianvändning inom fastigheter och bostäder vid ett ändrat klimat. Underlag kring slutsatser och behov av framtida forskning mm togs fram vid en workshop som anordnades av
Vattenfall Power Consultant med ca 20 deltagare från olika intressenter mm.
En redovisning från olika delstudier i projektet skedde vid Energitinget 2007
som hölls 20-21 mars 2007 på Älvsjömässan i Stockholm. Bilder från redovisningen finns på www.sverigesenergiting.se/material_1.php, se Session 6.
Till studien har funnits en referensgrupp som träffats ett flertal gånger och
lämnat goda råd och synpunkter. Referensgruppen har utgjorts av: Lillemor
Carlhem, Svenska Kraftnät, Christina Frost, Klimat- och sårbarhetsutredningen, Ingrid hasselsten, Statens naturvårdsverk, Raine Harju, Vattenfall, Lars
Holmquist, Göteborg Energi AB, Mikael Toll, Statens Energimyndighet samt
Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi.
Elforsk tackar alla som bidragit till arbete.
Bengt Hanell
Elforsk AB
Programområde Omvärld och System
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Sammanfattning

Extrema vädersituationer har under de senaste åren visat sig innebära långtgående påfrestningar för energisystemet, särskilt har allvarliga skador på elnätet inträffat i samband med kraftiga stormar. Många klimatforskare spår att
förekomsten av extrema vädersituationer kommer att öka. Mot denna bakgrund initierade Elforsk år 2005 projektet ”Tänkbara konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar – effekter, sårbarhet och anpassning”. Projektet
har syftat till att utreda hur klimatförändringar kan påverka drift av anläggningar, produktionsförutsättningar och energianvändningsmönster, hur oönskade konsekvenser kan förutses och vilka åtgärder som kan bli nödvändiga
att vidta på sikt. Ett annat viktigt syfte har varit att påbörja en dialog mellan
klimatforskare, energikonsulter/energitekniker och avnämare i energibranschen. En viktig utgångspunkt för projektet har varit att både omfatta positiva
och negativa konsekvenser.
En viktig del i projektet har varit framtagande av klimatscenarier för tidsperspektivet 20-25 år från nu. Scenarierna beskriver tänkbar förändring av
olika klimatvariabler av relevans för energisystemet. Utifrån dessa samt litteraturstudier, kontakt med nyckelpersoner och egna bedömningar, har analyser gjorts av tänkbara konsekvenser för vattenkraften, vindkraften, biobränsleförsörjningen, naturgasförsörjningen, elnätet och energianvändningen.
De resultat som framkommit i projektet och som även diskuterats vid en
workshop med representanter från energibranschen visar inte på några akuta
anpassningsbehov utöver de åtgärder som redan idag vidtas t.ex. för att göra
elnätet mindre väderkänsligt.
Resultaten visar vidare på ökad produktionspotential för såväl vattenkraften
som vindkraften. Produktionspotentialen för vattenkraftsstationer från Dalälven och norrut förefaller öka med 2-10 %. För de södra vattendragen är
uppskattningarna mer osäkra, men produktionspotentialen kan komma att
minska. Eftersom ungefär 80 % av vattenkraften produceras i de norra vattendragen kommer produktionspotentialen för Sverige totalt att öka. För
vindkraften är ökningspotentialen 5-20 % räknat på en installerad effekt om
4000 MW. Det finns även en möjlighet till ökad bioenergipotential i och med
att produktionspotentialen för skogs- och jordbruket förefaller öka med 5-10
%. Hur mycket av denna potential som används för bioenergiändamål är dock
osäker eftersom det starkt påverkas av priser på biomassa och användning av
biomassan för andra ändamål.
Vissa klimatrelaterade problem som förekommer idag kan komma att minska i
omfattning, andra kan komma att öka och nya problem kan komma att uppstå i ett framtida klimat. Det är svårt att bedöma framtida vindsituation eftersom olika klimatscenarier ger något olika resultat. Vid en ökad förekomst av
hård vind kan bl.a. elnät, vindkraft, biobränsleförsörjning och naturgasförsörjning påverkas negativt. De naturgasplattformar som förser Sverige
med naturgas har dock visat sig vara mycket robusta och vädertåliga. För
elnätet vidtas nu en rad åtgärder som ökar dess tålighet mot extrema väder.
En annan svårbedömd klimatvariabel är åska. De bedömningar som gjorts i
projektet tyder på att problemen med åsköverspänningar på elnätet kan
komma att öka. Ytterligare ett komplext område att bedöma är hur problem
med nedisning av elnät och vindkraftverk kan förändras i ett framtida klimat.
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Troligen kommer problemen att öka i vissa områden, medan de minskar i
andra.
På vissa platser i Sverige kan avdunstningen komma att överskrida nederbörden, varvid problem med vattenunderskott kan uppstå. Detta gäller särskilt de sydöstra delarna av Sverige, vilket kan påverka biobränsleförsörjningen och vattenkraften i dessa delar av landet. Ett motsatt problem avser
framtida översvämningar, som kan komma att öka särskilt vintertid och i mellersta och norra Sverige. Översvämningar har inte någon direkt koppling till
vattenkraften utöver att regleringen minskar förekomsten av översvämningar.
Vattenkraften påverkas dock indirekt av översvämningar eftersom allmänhetens uppmärksamhet ofta riktas mot branschen då det råder höga flöden.
Ett varmare klimat kommer att minska behovet av uppvärmning i landet med
ca 15 TWh. El för uppvärmning bedöms minska med ca 3 TWh till följd av
varmare klimat, men å andra sidan bör efterfrågan på komfortkyla öka vilket
kan ge viss ökning av elanvändning sommartid. Hur den framtida energianvändningen för uppvärmning och komfortkyla utvecklas är dock starkt beroende av andra faktorer än klimatet, t.ex. implementering av energieffektiviseringsåtgärder, beteendeförändringar, förekomst av värmealstrande apparater, befolkningstillväxt m.m. I projektet har grova uppskattningar gjorts av
hur både klimatrelaterade och icke klimatrelaterade faktorer kan komma att
påverka energianvändningen för uppvärmning i bostäder och lokaler (ej industrilokaler) på 20-25 års sikt.
Ett minskat energibehov för uppvärmning minskar även underlaget för kraftvärme. För att bibehålla kraftvärmeproduktionen krävs utvidgning av fjärrvärmen till områden som idag inte har fjärrvärme, konvertering från andra
uppvärmningssystem till fjärrvärme och/eller utnyttjande av nya affärsmöjligheter såsom absorptionskyla eller energikombinat med kraftvärme och t.ex.
biodrivmedel eller pellets.
Förändrad produktionspotential och energianvändningsmönster samt förekomst av klimatrelaterade problem kommer att påverka hela energisystemet.
Ökad produktionspotential för de norra vattenkraftstationerna särskilt i kombination med ökat inslag av svårreglerade kraftslag kan komma att öka behovet av elöverföringskapacitet från norr till söder. Detta gäller i ännu högre
grad om trenden med förflyttning från norr till söder fortgår samt om efterfrågan på el i övriga Europa ökar.
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Summary

The events of recent years clearly demonstrate the far-reaching consequences
of extreme weather situations on the energy system, particularly in the case
of severe damage to transmission lines in connection with violent storms.
Many climate researchers predict an increase in extreme weather events.
Against this background, in 2005 Elforsk initiated the “Possible consequences
of climate change on the Swedish energy sector – impacts, vulnerability and
adaptation” project where the aim has been to examine how climate change
can affect plant operation, production conditions and energy usage patterns,
how undesirable consequences can be predicted and what long-term measures may be necessary. Another central objective has been to bring about a
dialogue between climate researchers, energy consultants/engineers and buyers for the energy industry. The inclusion of both positive and negative consequences has been an important ambition of the project.
One key aspect of the project has been to develop climate scenarios for the
next 20-25 years that describe possible changes in climate variables with relevance for the energy system. Based on these and literature studies, contact
with experts and internal assessments, an analysis has been made of the possible impacts on hydropower, wind power, biofuel supply, natural gas supply,
the power transmission network and energy usage.
The project findings, which have also been discussed at a workshop with representatives from the energy industry, did not reveal any acute need for adaptation aside from those measures already being taken, for example to make
the transmission system less vulnerable to weather conditions.
Furthermore, the results indicate increased production potential for both hydropower and wind power. The production potential for hydropower stations
from the Dalälven River northwards would appear to increase by 2-10%. Estimates for the southern watercourses are less certain, but the production
potential may decrease. Since around 80% of the country’s hydropower is
produced in the northern watercourses, this indicates an increase in Sweden’s
overall production potential. For wind power, the growth potential is 5-20%
based on an installed capacity of 4000 MW. It is also a possible that the bioenergy potential will increase in view of the predicted 5-10% growth in production potential for forestry and agriculture. On the other hand, the extent to
which this potential will be used for bioenergy production is uncertain since is
it strongly dependent on the price of biomass and use of biomass for other
purposes.
Some of the climate-related problems that exist today may lessen in scope,
while others may increase and new problems arise in a future climate. It is
difficult to assess future wind conditions, since different climate scenarios
produce somewhat different results. Among other things, an increase in heavy
winds could have a negative impact on the electricity transmission network,
wind power, biofuel supply and natural gas supply. However, the natural gas
platforms that supply Sweden have proven highly robust and weatherresistant. For the transmission network, a number of measures are being taken to increase its robustness to extreme events.
Thunderstorms are another somewhat unpredictable climate variable. The
analyses made in the project indicate a possible increase in problems related
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to lightning overvoltage in the transmission network. An additional area that
is complex to assess is how problems with icing of transmission lines and wind
power plants can change in a future climate. It is probable that these problems will increase in certain areas, but decrease in others.
In certain parts of Sweden, evaporation may exceed precipitation and give
rise to a water shortage. This applies particularly to the southeastern part of
the country, which could affect the biofuel supply and hydropower generation
in these areas. An opposite problem is that of future floods, which may increase especially during the winter season and in central and northern Sweden. Flooding has no direct connection to hydropower other than the ability
for regulation to control water levels. However, hydropower is indirectly affected by flooding since public attention is often focused on the industry when
high flows occur.
A warmer climate will reduce the country’s heating requirement by approximately 15 TWh. While electricity usage for heating is estimated to decrease
by around 3 TWh as a result of a warmer climate, a probable rise in demand
for air conditioning could lead to increased electricity usage during the summer. However, future energy usage for heating and air conditioning will be
strongly dependent on factors other than the climate, such as the implementation of energy efficiency measures, changes in behaviour, the use of heatgenerating appliances, population growth, etc. The project has included a
rough assessment of how both climate-related and non climate-related factors
may affect energy usage for heating of homes and businesses (not industrial
facilities) in a 20- to 25-year perspective.
A lower energy requirement for heating would also reduce the production
base for CHP. To maintain production it will be necessary to expand district
heating to areas that are currently without, convert from other heating systems to district heating and/or utilise new business opportunities such as absorption cooling or energy combines with CHP utilising renewable fuels like
biomass or pellets.
Changes in production potential and energy usage patterns and the occurrence of climate-related problems will affect the entire energy system. Increased production potential for the northern hydropower stations, particularly in combination with a growing share of power types that are difficult to
regulate, may increase the need for power transmission capacity from north
to south. This is especially true if the north-to-south shift continues and in the
event of rising demand for electricity in the rest of Europe.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Extrema vädersituationer har visat sig innebära påfrestningar för bl.a. energiförsörjningen. Många klimatscenarier visar att förekomsten av extrema vädersituationer kommer att öka, vilket kan innebära allvarliga konsekvenser för
olika samhällssektorer. Mot denna bakgrund initierade Elforsk projektet
”Tänkbara konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar – effekter,
sårbarhet och anpassning”.
Klimatscenarier visar att klimatet redan har förändrats från perioden 19611990 t.o.m. 1991-2020. Kartor visar bl.a. på en ökning av årsmedeltemperaturen om ca 1°C och även en ökning av den årliga nederbörden [1].
Kanske har känslan av att klimatet redan förändras bidragit till det ökade intresset för klimat generellt och även anpassningsfrågor. Behovet av att parallellt med att vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan även arbeta med anpassning av samhället till klimatförändringar uppmärksammas allt oftare. Det
pågår också en hel del arbete på området, såväl internationellt som i Sverige.
Några exempel anges i efterföljande stycken.
Klimat- och sårbarhetsutredningen är en omfattande statlig utredning
som tillsattes 2005 för att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för klimatförändringar och hur sårbarheten kan minskas. Utredningen ska lämna
sitt slutbetänkande i oktober 2007 och Elforskprojektet representeras i en av
utredningens arbetsgrupper av Jenny Gode, IVL Svenska Miljöinstitutet. En av
Klimat- och sårbarhetsutredningens sekreterare, Christina Frost, har även
deltagit i Elforskprojektets referensgrupp. Energisektorn har varit representerad i utredningens arbete även genom bl.a. Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.
FN:s klimatpanel, IPCC, har en särskild arbetsgrupp för frågor avseende
påverkan, anpassning och sårbarhet för klimatförändringar. IPCC har regelbundet fram utvärderingsrapporter kring klimatfrågan (assessment reports),
där de olika arbetsgrupperna sammanfattar vetenskapen kring klimatfrågan.
Den senaste utvärderingsrapporten (IPCC Fourth Assessment Report, 4AR)
har utkommit under våren 2007. För mer information om 4AR och dess innehåll hänvisas till www.ipcc.ch.
Nordisk Energiforskning har drivit projektet ”Climate and Energy”, vilket
nyligen avslutats. Det övergripande målet har varit att utvärdera effekterna
av klimatförändringar på förnybara energikällor i Norden, dvs. påverkan på
vattenkraft, vindkraft, bioenergi och solenergi. En ny programperiod har just
startat, vilken kommer att löpa 2007-2010. Elforsk deltar i projektet huvudsakligen avseende frågor kring vattenkraften.
Naturvårdsverket finansierar forskningsprogrammet CLIMATOOLS, som syftar till att ge berörda aktörer en bättre grund för att ta fram strategier för
anpassning till klimatförändringar. Programmet drivs av FOI i samarbete med
KTH, Uppsala Universitet och Umeå Universitet. Naturvårdsverket har även
tidigare uppdragit åt SMHI att kartlägga pågående insatser för anpassning i
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Sverige. Uppdraget redovisades i mars 2005 och visade på att mycket lite
arbete då hade gjorts i Sverige kring anpassning till ett framtida klimat.
MISTRA håller på att starta upp ett nytt forskningsprogram kring klimatscenarier och anpassning till klimatförändringar. MISTRA driver även forskningsprogrammet CLIPORE (Climate Policy Research) med fokus på klimatpolitiska frågor. CLIPORE omfattar även aktiviteter som berör sårbarhets- och
anpassningsfrågor. Värd för programmet är IVL Svenska Miljöinstitutet.
SMHI driver klimatmodellering inom forskningsenheten Rossby Centre, som
tillkom i samband med det svenska regionala klimatmodelleringsprogrammet
SWECLIM 1996-2003. Forskningen fokuserar mot regional klimatmodellering
och omfattar modellutveckling, modellutvärdering, tillämpningar, klimatsystemstudier, forskning kring klimatförändringar och effektstudier.
Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Svensk Energi, Skogsstyrelsen
m.fl. arbetar med frågor kring påverkan på elnäten av bl.a. kraftiga stormar.

1.2

Projektets syfte och omfattning

Syftet med projektet har varit att dels förbereda energibranschen på hur större ändringar i klimatet kan påverka driften av anläggningar, produktionsförutsättningar och energianvändningsmönster, dels utreda hur fysiska förändringar i miljön kan förutses och vilka åtgärder som kan bli nödvändiga att
vidta på sikt. Ett annat viktigt syfte har varit att påbörja en dialog mellan klimatforskare, energikonsulter/energitekniker och avnämare i energibranschen
för att inleda en läroprocess om vilka klimatfrågor som är angelägna utifrån
energisystemsynpunkt och vad klimatforskarna faktiskt kan ta fram med i
sina modeller. När projektet startade hade branschen inte god kännedom om
vilka klimatparametrar och -index som var av intresse eller som var möjliga
att få fram.
Projektet har omfattat följande delprojekt:
•

Klimatscenarier för energisektorn (Rossby Centre, SMHI, medförfattare: Gunn Persson, Erik Kjellström)

•

Konsekvenser för vattenkraften (Vattenfall Utveckling, medförfattare:
Sara Eriksson, Per Larsson)

•

Konsekvenser för vindkraften (Hovsenius Konsult och Rossby Centre,
SMHI, medförfattare: Gunnar Hovsenius, Erik Kjellström)

•

Konsekvenser för biobränsle- och naturgasförsörjningen (IVL, medförfattare: Jenny Gode, Kristina Holmgren)

•

Konsekvenser för elnätet (Vattenfall Power Consultant AB, medförfattare: Love Lundström)

•

Konsekvenser för energianvändningen (Vattenfall Power Consultant
AB, medförfattare: Johan Axelsson)

•

Sammanfattande workshop med fokus på framtida behov av forskning
inom området (Vattenfall Power Consultant AB)

•

Analys och sammanställning (IVL, medförfattare: Jenny Gode)
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Varje delprojekt har genererat arbetsmaterial i form av underlagsrapporter,
vilka utgjort basen för denna sammanfattande rapport.

1.3

Avgränsningar

Urval av studieområden
Projektet har haft en begränsad budget och därmed har det varit nödvändigt
att göra vissa avgränsningar. Projektet har fokuserat mot konsekvenser för
den stationära energisektorn i Sverige, dvs. el- och värmesektorerna. Det
innebär att t.ex. transportsektorn inte har ingått i studien. Vidare har ett urval
av tänkbara konsekvenser studerats. Urvalet är baserat på en prioritering
som gjordes i projektets inledning, utifrån en bruttolista över tänkbara konsekvenser för energisektorn. Projektet skall alltså inte ses som heltäckande,
utan som analys av ett antal tårtbitar i ett helt energisystem. För att få en
heltäckande bild krävs analyser av kvarstående delar och då i första hand en
mer omfattande utredning av konsekvenser för hela energisystemet.
Tidsperspektiv
Projektet fokuserar mot tidsperspektivet 20-25 år från nu, vilket motsvarar
Rossby Centres klimatmodelleringsperiod 2011-2040 (se avsnitt 2.1). I första
hand har redan befintlig information studerats och i andra hand har nya analyser gjorts utifrån de klimatscenarier som Rossby Centre tagit fram på uppdrag av Elforsk [1]. I vissa fall har även underlag använts som Rossby Centre
tagit fram åt Klimat- och sårbarhetsutredningen.
Tänkbara konsekvenser
Klimatscenarier beskriver tänkbara utvecklingar och baseras på antaganden
om framtida utveckling, t.ex. vad gäller utsläpp av växthusgaser. Konsekvensanalyser som bygger på klimatscenarierna ger därmed per definition
också en bild över tänkbara konsekvenser. Det är även viktigt att betona att
klimatscenarierna inte är några prognoser och att det därför alltid är vanskligt
att uttala sig kvantitativt om sannolikheten för att ”tänkbara” konsekvenser
ska inträffa. De olika delstudierna har dessutom ibland valt att beakta olika
klimatscenarier vid bedömning av tänkbara konsekvenser för ett visst system.
Termen risk används inte i dess strikt vetenskapliga betydelse
Eftersom termen risk ofta definieras som sannolikhet multiplicerad med konsekvens innebär ovanstående avgränsningar att det inom projektet inte varit
möjligt att uttala sig om kvantitativa förändringar av risken för t.ex. en klimatrelaterad skada. Däremot används ordet risk på ett antal ställen i rapporten och med detta menas då inte den strikt vetenskapliga betydelsen av termen, utan det som avses är en förändrad möjlighet för att en viss händelse
inträffar, dvs. endast kvalitativa bedömningar görs.
Begränsat underlag
Globala klimatmodeller ger randvillkor till beräkningar som görs i regionala
modeller och påverkar därmed utfallet av de senare. I denna studie har emellertid de flesta regionala scenarierna endast baserats på en global modell.
Vidare bygger klimatscenarierna på de två utsläppsscenarierna (eller egentligen utsläppsscenariofamiljerna) A2 och B2, som tagits fram av IPCC 2001
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[2]. Dessa används ofta för att beskriva framtida utveckling, men är endast
två av ett 40-tal utsläppsscenariofamiljer som IPCC tagit fram (se [2] samt
avsnitt 2.1). I [2] anges frekvent att det är viktigt att alltid redovisa hela
spannet av utsläppsscenarier.

1.4

Osäkerheter

Vid bedömning av klimatets framtida påverkan på energisystemet förekommer osäkerheter både avseende såväl klimatets utveckling och utvecklingen av energisystemet. Det finns även osäkerheter i klimatmodellerna, vilka i sin tur har en inverkan på simulerade framtidsscenarier. Osäkerheter i
klimatscenarierna beror på osäkerheter både i utsläppsscenarier och i modellformulering. Dessutom finns en naturlig variabilitet i klimatsystemet som också ger upphov till en viss osäkerhet i uppskattningarna, framförallt på den
regionala skalan. Alla dessa faktorer gör att olika klimatscenarier kommer att
skilja sig åt. Genom att använda två globala klimatmodeller och två utsläppsscenarier erhålls ett spann över tänkbara utvecklingar. Dessutom ger detta en
uppfattning om hur stor osäkerheten som härstammar från att klimatsystemet förenklats till en modell är. Trots osäkerheten är trenderna i resultaten av simuleringarna ofta tydliga, även om det kan vara svårt att ge kvantitativa uppskattningar.
I vissa fall har linjär interpolation tillämpats, vilket i dessa sammanhang kan
vara en mycket grov och osäker metod.
En annan osäkerhet ligger i att scenarierna ofta beskrivs som medelvärden
inom ett rutnät (t.ex. om 50*50km) och med en tidsupplösning dels över en
tidsperiod (t.ex. 2011-2040) och dels över en tid på ett år (t.ex. en månad
eller ett kvartal). I många fall kan viktig information ändå utläsas, men ibland
skulle större upplösning vara önskvärd, t.ex. för att bättre kunna bedöma
extrema situationer.
Analyserna har gjorts utifrån ett begränsat material avseende indata till klimatscenarierna (t.ex. utsläppsscenarier och globala och regionala klimatmodeller). Osäkerheter förekommer givetvis, liksom i alla scenarier över
framtida klimat.
Bedömningarna av klimatets påverkan på framtida energianvändning för värme och kyla har i projektet begränsats till bebyggelsens energianvändning
medan industrin inte beaktats. Industrins framtida utveckling och energianvändning är dock av avgörande betydelse för såväl den framtida efterfrågan på energi då industrin är en betydande energianvändare, som för
energiproduktionspotentialen eftersom industrin även har en viktig betydelse
för produktion av el och värme. Osäkerheten om den faktiska energianvändningen i framtiden är således avsevärd.
En annan osäkerhet ligger i framtida energipriser, vilka kraftigt påverkar efterfrågan på energi, produktionssystemet, vilka åtgärder som blir lönsamma
att vidta m.m.
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1.5

Metod

Ett viktigt underlagsmaterial för projektet har varit de klimatscenarier, som
tagits fram vid Rossby Centre, SMHI [1] på uppdrag av Elforsk och Klimatoch sårbarhetsutredningen. Klimatscenarierna beskrivs i närmare detalj under
avsnitt 2.1. Litteraturstudier, kontakter med nyckelpersoner, egna analyser,
bedömningar och tolkningar har också utgjort viktiga moment i projektet som
helhet och varje delstudie.
I vissa fall har beräkningar endast funnits för ett längre tidsperspektiv (20712100) än det för projektet aktuella tidsperspektivet (2011-2040). För att få en
uppfattning om förväntad utveckling i ett kortare perspektiv har ibland linjär
interpolation tillämpats, främst inom vattenkraftsavsnittet. Interpolationen
har då gjorts mellan 1961-1990 (antaget år 19751) och 2071-2100 (antaget
år 2085)2, med målperspektivet 2011-2040 (antaget år 20253). Siffror framtagna med linjär interpolation ska därför inte tolkas kvantitativt, utan bör ses
som en indikation om tänkbar utveckling.

1
2
3

1975 är mitt i referensperioden 1961-1990
2085 är mitt i perioden 2071-2100
2025 ä mitt i perioden 2011-2040
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2

Klimatscenarier för energisektorn

I detta avsnitt beskrivs resultaten från de klimatscenarier som Rossby Centre
vid SMHI har tagit fram på uppdrag av Elforsk. Först beskrivs klimatscenarierna generellt, sedan följer en sammanfattning av de klimatvariabler och -index
som bedöms ha stor betydelse för energisektorn och slutligen görs något mer
detaljerade beskrivningar av några särskilt viktiga klimatvariabler. Tolkning av
klimatscenarierna görs i relation till energisektorn. Ibland illustreras förändringarna med kartor och ibland endast med text.

2.1

Klimatscenarier framtagna vid Rossby Centre, SMHI

Rossby Centre vid SMHI har tagit fram ett omfattande material till Elforsk,
Klimat- och sårbarhetsutredningen respektive SGU. Materialet är huvudsakligen presenterat i form av kartor, men för vissa klimatvariabler förekommer även redogörelser i annat format. Informationen finns att hämta på
SMHI:s hemsida [1].

2.1.1 Tidsperspektiv
Klimatscenarierna bygger på beräkningar som beskriver klimatet under referensperioden 1961-1990 samt dess möjliga utveckling i olika framtidsperspektiv (t.ex. 2001-2030, 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100). Eftersom
detta projekt fokuserar mot tidsperspektivet 20-25 år från nu har analyserna
baserats på perioden 2011-2040. Detta innebär att redogörelser för klimatscenarierna som görs i denna rapport huvudsakligen avser jämförelser mellan
2011-2040 och 1961-19904. Rossby Centre har även tagit fram kartor som
illustrerar differensen mellan dessa två tidsperioder5. Kartorna är i de flesta
fall presenterade på års- och säsongsbasis där DJF (december, januari, februari) motsvarar vintern, MAM (mars, april, maj) representerar våren, JJA (juni,
juli, augusti) motsvarar sommaren och slutligen SON (september, oktober,
november) representerar hösten.

2.1.2 Regionala och globala klimatmodeller
Beräkningarna har Rossby Centre gjort med de regionala klimatmodellerna
RCA3 och RCAO, nedan kallade RCA. RCA3 är en regional klimatmodell som
beskriver atmosfären och dess energiutbyte med landytan. RCAO består av
två delar, RCA2 som är föregångaren till RCA3 och RCO som är en regional
klimatmodell för Östersjön och Kattegatt. RCA3 beskrivs i [3] och RCAO i [4].
Fortsättningsvis används benämningen RCA för RCA2 och RCA3. RCA har sitt
4

Visst underlag finns även för perioderna 1991-2020, 2001-2030 samt 2071-2100 och
i några fall har dessa tidsperioder använts.
5
Rossby Centre har även tagit fram kartor över differensen mellan de senare tidsperioderna (2041-2070 respektive 2071-2100) och referensperioden (1961-1990).
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ursprung i den numeriska väderprognosmodellen HIRLAM som används operationellt vid SMHI. Både HIRLAM och RCA är hydrostatiska modeller där alla
beräkningar görs på ett diskret rutnät över ett område. I de modellkörningar
som gjorts på uppdrag av Elforsk har rutnätet haft en upplösning på ca 50*50
km. Detta bedöms vara tillräckligt för att kunna dra generella slutsatser om
tänkbara lokala framtidsklimat, men kan inte användas för att göra detaljerade kvantitativa bedömningar på lokal nivå.
Scenarierna för tidsperspektivet 2011-2040 har tagits fram med RCA3, vilken
har drivits med randvillkor från en tysk global cirkulationsmodell framtagen
vid DKRZ (Deutsches Klimarechenzentrum GmbH) och Max Planckinstitutet för
meteorologi i Hamburg (ECHAM4/OPYC3). Dessutom har två olika utsläppsscenarier använts (A2 och B2), se vidare i avsnitt 2.1.3 nedan. Det innebär
att det finns två kartor för respektive klimatvariabel. Som komplettering har
Rossby Centre även tagit fram kartor för ett längre perspektiv (2071-2100)
med två globala modeller och två utsläppsscenarier, dvs. totalt fyra kartor per
klimatvariabel. Som global modell har då, förutom ECHAM4/OPYC3, även en
engelsk global modell från Hadley Centre vid Meteorological Office använts
(HadAM3H). En del klimatscenarier för framtida vindar har även drivits med
en tredje global modell (ECHAM5)6, även den från Max Planckinstitutet i Hamburg. Det bör nämnas att de globala modellerna har alltför låg upplösning för
att kunna användas för bedömningar om klimatet på mer regional/lokal nivå.
De är däremot nödvändiga som randvillkor för regional klimatmodellering.
Utvärdering av de regionala klimatmodellerna görs främst med så kallade
återanalyser, som inkluderar modellresultat och olika sorters väderobservationer. Resultaten från RCA kan då jämföras direkt mot observerat klimat. När
RCA tar randvärden från en global klimatmodell kan inte jämförelser göras
direkt mot observationer för någon särskild tidpunkt eller geografisk punkt,
utan då undersöks istället klimatologiska medelvärden och variabiliteten kring
dessa. Utvärderingarna av RCA visar att den med realistiska randvärden kan
återskapa huvuddragen i det observerade klimatet i Europa under de senaste
decennierna med hög tillförlitlighet. Detta gäller både långtidsmedelvärden,
säsongsvariationer och mellanårsvariabilitet. En del problem finns dock, och
bl.a. överskattas vintertemperatur i norra Skandinavien, norra Finland och
norra Ryssland med ca 1-4oC. I övrigt simuleras säsongstemperaturerna i stora drag inom ± 1oC med en viss underskattning under sommarmånaderna. En
tendens finns också till att dessa fel accentueras för de riktigt kalla vinterdagarna och för de varmaste sommardagarna [5].

2.1.3 Utsläppsscenarier
De två utsläppsscenarier som används är A2 och B2 från IPCC:s Special Report on Emission Scenarios (SRES) [2]. I SRES har ett 40-tal utsläppsscenarier
tagits fram utifrån olika antaganden om global utveckling under 2000-talet.
Utsläppsscenarierna har indelats i de fyra scenariofamiljerna A1, A2, B1, B2.
6

De två versionerna av ECHAM har mycket gemensamt, men det finns också fundamentala skillnader. De använder t.ex. olika cirkulationsmodeller för haven. Simuleringarna med de två globala modellerna startar inte heller från exakt samma tillstånd,
vilket ger olika klimatutveckling oavsett modellformulering. Det här är ett utslag av
den naturliga variabiliteten i klimatsystemet och uttrycks på så sätt att ECHAM4 visar
på en snabb övergång till ett mer zonalt klimat i norra Europa än i ECHAM5 [5].
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A1-familjen har i sin tur indelats i tre underfamiljer. De totalt sex familjernas
utsläpp av koldioxid, uttryckt som kol, visas i Figur 2-1 för att få en uppfattning om skillnaden mellan de olika scenarierna. De färgade emissionsfälten
visar omfånget för de scenarier som ingår i respektive scenariofamilj.

Figur 2-1. Globala CO2-utsläpp (uttryckt i Gt C) från alla utsläppskällor 19902100 för de sex scenariofamiljerna (A1FI, A1T, A1B, A2, B1, B2). Varje färgat
emissionsfält visar omfånget för de scenarier som ingår i respektive scenariofamilj. Kvoten mellan koldioxid och kol är 3,67. [2]

A2 kännetecknas av kraftig befolkningsökning, måttlig BNP-ökning, regional
utveckling och kraftig ökning av växthusgasutsläppen. Även i B2-scenariet är
BNP-ökningen måttlig och utvecklingen främst regional. I övrigt är B2 ett
mindre extremt scenario som kännetecknas av måttlig befolkningstillväxt
fram till 2040 och därefter stagnering samt endast liten ökning av växthusgasutsläppen. Generellt innebär detta att utsläppen är kraftigare i A2 än i B2.
I det korta perspektivet fram till 2011-2040 är skillnaden mellan A2 och B2
liten. För mer information om klimatmodeller, se t.ex. [1] och [3] och för utsläppsscenarier, se [2]. För vindanalyserna har även utsläppsscenariot A1B
använts, vilket t.o.m. 2040 är mycket likt A2.

2.2

Klimatvariabler av betydelse för energisektorn

Ett urval av klimatfaktorer som i första hand bedömts ha betydelse för energisektorn sammanfattas i Tabell 1 och Tabell 2. En del av klimatfaktorerna beskrivs också mer detaljerat i de efterföljande styckena. Det bör betonas att
resultaten kan skilja sig väsentligt mellan olika klimatscenarier. Detta gäller
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särskilt för vissa klimatvariabler, såsom vind. I Tabell 2 visas resultat från de
klimatscenarier som projektet har haft tillgång till.
Tabell 1. Klimatvariabler av betydelse för energisektorn och de olika delstudier som ingått i projektet.
Klimatvariabler av intresse
Vattenkraft

Nederbörd, tillrinning, vattentillgång (P-E)7

Vindkraft

Vindstyrka, vindriktning, byvind, nedisning

Elnät

Vindstyrka, vindriktning, byvind, nedisning, åska, vattentillgång (P-E)

Energianvändning

Solinstrålning, temperatur, HDD, CDD, vind

Biobränslen

Temperatur, vegetationsperiod, nederbörd, vattentillgång (P-E), CO2halt, vind, tjäle

Naturgas

Vind i Nordsjön, byvind

Tabell 2. Urval av klimatfaktorer av betydelse för energisektorn. Med trend
avses trenden från referensperioden 1961-1990 t.o.m. 2011-2041 enligt de
scenarier som projektet haft tillgång till [1], alternativt egna bedömningar
som gjorts inom projektet. Under kommentarer anges inom parentes vilka
effekter som påverkar försörjningen av biobränslen resp. naturgas.
Klimatfaktor

Trend

Kommentar

Temperatur

Ökad temperatur i hela landet
under alla årstider.

Energianvändning: minskar uppvärmningsbehovet, ökar kylbehovet
Biobränsle: generellt positivt för tillväxten
så länge risken för torka inte ökar

Solinstrålning

Vår: minskning i hela landet
Sommar: minskning i norr, små
förändringar i söder
Höst & vinter: små förändringar i
hela landet

Energianvändning: förstärker minskat
uppvärmningsbehov i norr, motverkar
minskat uppvärmningsbehov i söder, motverkar ökat kylbehov i norr, förstärker
ökat kylbehov i söder.

Graddagar

Minskat antal värmegraddagar
(HDD), ökat antal kylgraddagar
(CDD)

Energianvändning: minskat uppvärmningsbehov, ökat kylbehov

Nederbörd

Ökad nederbörd alla årstider i hela
landet med undantag för sommartid i södra Sverige då nederbörden
minskar.

Vattenkraft: ökar vattentillrinningen till
magasinen (så länge nederbörden överstiger avdunstningen)
Biobränsle: kan vara både positivt och
negativt för tillväxten av biomassa, risk för
skador till följd av skyfall

Snö

Minskad förekomst av snö i hela
landet och minskad utbredning av
snötäcket.

Vattenkraft: nederbördens karaktär
(snö/regn) påverkar flödesmönstren
Elnät: blötsnö på ledningar kan vara problematiskt
Biobränsle: minskar skador till följd av
tung snö på grenar etc., skadesvampen
snöskytte8 hämmas

Avrinning,
vattentillgång
(nederbörd
minus avdunstning)

Ökning under hela året i hela landet med undantag för sommartid i
södra Sverige där vattentillgången
minskar.

Vattenkraft: påverkar tillrinningen till magasinen, ökad vattentillgång ökar produktionspotentialen, förändrade flödesmönster
påverkar hur anläggningarna körs över
året

7
8

P = precipitation, nederbörd, E = evaporation, avdunstning
Snöskytte (Phacidium infestans).
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Elnät: risk för vattenträd i markkablar
Biobränsle: både positivt och negativt för
tillväxten av biomassa, om avdunstningen
överstiger nederbörden föreligger risk för
torka
Vegetationsperiod

Förlängd vegetationsperiod i hela
landet. Tidigarelagd start i hela
landet.

Biobränslen: förlängd och tidigarelagd
vegetationsperiod är vanligtvis positivt för
tillväxten

Vind

Svårbedömt eftersom olika
scenarier ger olika resultat. De
scenarier som projektet har haft
tillgång till visar på ökad medelvind, medan det finns andra
scenarier som endast ger små
förändringar. Möjligen ökad förekomst av extremvindar.

Vindkraft: ökad vindstyrka kan upp till viss
nivå öka produktionspotentialen, ökade
byvindar och ökad förekomst av hård
vind/stormar kan orsaka driftstopp
Elnät: ökade byvindar och ökad förekomst
av stormar kan orsaka problem för elnätet
Biobränslen: ökade byvindar och ökad
förekomst av stormar kan leda till stormfällning av träd
Naturgas: ökade byvindar och ökad förekomst av stormar kan orsaka driftstopp vid
naturgasfält i Nordsjön

Vindriktning

Ökat inslag av sydvästvindar vintertid enligt de scenarier som projektet har haft tillgång till.

Elnät: ökat inslag av vindar från havet kan
öka förekomsten av saltstänk i kustnära
områden

Tjäle

Information saknas. Samspel mellan temperatur, tjäle och snöförhållanden är komplicerat. Trots
stigande temperatur kan det bli
mer tjäle om snötäcket samtidigt
minskar.

Biobränsle: minskad förekomst av tjäle
kan göra träden mer känsliga för stormfällning och kan försvåra avverkningen

Nedisning

Svårbedömt. Varierar beroende på
typ av nedisning. Troligen sker
geografisk omfördelning av problem med nedisning.

Elnät: nedisning kan ge problem för elnätet
Vindkraft: nedisning kan orsaka produktionsbortfall och driftstopp

Åska

Elnät: kan orsaka kortslutning i kraftledMöjligen ökat antal nedslag per år
ningar.
och möjligen fler kraftiga blixtar
(eget resonemang inom projektet).

CO2-halt

Ökad CO2-halt.

Biobränsle: positivt för tillväxten

Klimatzoner

Förflyttning av klimatzonerna
norrut.

Biobränsle: gynnsamt för vissa växter
medan andra missgynnas

Östersjön

Minskad salthalt, minskad isläggning, ökad temperatur, förändrad
havsnivå (varierar beroende på
scenario)

Östersjöns förhållanden har betydelse
även för klimatet över land. Direkt koppling till energisystemet finns bl.a. avseende kylvatten till termiska energianläggningar (temperatur) och vattenkraften
(nivån).

2.2.1 Temperatur
Årsmedeltemperaturen ökar med 1-2°C i hela landet, vilket framgår av Figur
2-2. Temperaturen ökar under alla årstider, men störst är ökningen längs
kusterna och vintertid i norra Sverige. Vintertid gäller även att temperaturökningen är som störst under de kallaste dagarna. Minst är temperaturökningen i genomsnitt sommartid, men generellt kan sägas att ökningen
sommartid är störst under de varmaste dagarna (Rossby Centre, SMHI,
2007).
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Av figuren framgår tydligt att skillnaderna i temperatur mellan klimatscenarier
drivna med utsläppsscenarierna A2 respektive B2 inte skiljer sig nämnvärt i
det korta tidsperspektivet 2011-2040.

1961-1990

2011-2040, A2

2011-2040, B2

Figur 2-2. Årsmedeltemperatur för referensperioden 1961-1990 och differensen mellan 2011-2040 och 1961-1990. Källa: Rossby Centre, SMHI (2007) [1]

2.2.2 Vegetationsperiod
Figur 2-3 visar vegetationsperiodens längd under referensperioden (19611990) samt i framtidsperspektivet 2011-2040 (Rossby Centre, SMHI, 2007).
Vegetationsperiodens längd är här definierat som antalet dagar mellan sluten
på första och sista sammanhängande 4-dygnsperioderna med dygnsmedeltemperatur över 5ºC under ett år. Som framgår av kartorna i Figur 2-3 ökar
vegetationsperiodens längd i hela landet. Störst blir ökningen sydöstra Sverige där vegetationsperioden kan förlängas med upp till 70 dagar. I allra sydligaste Sverige kommer vegetationsperioden att täcka nästan hela året. Vegetationsperioden kommer även att starta tidigare på året i ett förändrat klimat.

1961-1990

2011-2040, A2

2011-2040, B2
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2011-2040, A2

2011-2040, B2

Figur 2-3. Vegetationsperiodens längd (övre tre figurerna) under referensperioden 1961-1990 samt 2011-2040 samt differenser jämfört med 19611990 (undre två figurerna). Källa: Rossby Centre, SMHI (2007) [1]

2.2.3 Nederbörd
Enligt de klimatscenarier som framtagits vid Rossby Centre, SMHI (2007) ökar
årsnederbörden i hela landet, med störst ökning vintertid i sydvästra Sverige.
Under våren och hösten sker inga större förändringar, men i de flesta delarna
av landet sker en viss ökning av nederbörden. Sommartid minskar nederbörden i söder medan den är oförändrad eller något ökad i norra Sverige. Den
långsiktiga tendensen är att extremnederbörden ökar, vilket innebär att det
regnar mer vid varje nederbördstillfälle. Signalen är dock inte så stark i det
korta tidsperspektivet (2011-2040).
Den ökade temperaturen gör att nederbörd i form av regn blir vanligare. Sett
över ett helt år minskar snönederbörden i hela landet. Vintertid ökar dock
snönederbörden i norra Sverige.

2.2.4 Index för torka och nederbördsöverskott/-underskott (nederbörd
minus avdunstning)
Rossby Centre vid SMHI har även tagit fram kartor över nederbörd minus avdunstning. Kartorna ger en uppfattning om vattentillgången och det kan konstateras att nederbördsöverskott kommer att föreligga under vinter, vår och
höst (nederbörden kommer att överstiga avdunstningen). Sommartid kan
däremot nederbördsunderskott förekomma längs kusterna särskilt i södra
Sverige. Detta framgår av Figur 2-4 där de gröna fälten längs kusten indikerar
att avdunstningen överstiger nederbörden med risk för torka. Torka kan vara
negativt för bl.a. vattenkraften och biobränsleförsörjningen (jord- och skogsbruk). Utöver detta kan givetvis även dricksvattenförsörjningen påverkas negativt.
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1961-1990

2011-2040, A2

2011-2040, B2

Figur 2-4. Nederbörd minus avdunstning sommartid (juni, juli, augusti) under
referensperioden 1961-1990 samt 2011-2040. Samtliga siffror i mm/säsong.
Källa: Rossby Centre, SMHI (2007) [1]

2.2.5 Vind
Det är svårt att ge någon generell bild över förändring av vindar i Östersjöområdet, bl.a. beroende på att olika globala klimatmodeller ger varierande
resultat. Det innebär även att regionala modellkörningar med olika globala
modeller som randvillkor ger stor spridning. Detta beskrivs mer detaljerat i
[6] där 17 globala klimatmodeller jämförts avseende framtida vindsituation
för Östersjöregionen vid fördubblad växthusgashalt i atmosfären (om ca 70
år). Resultaten visas i Figur 2-5 där det tydligt framgår att olika modeller ger
vitt spridda utfall där resultaten sträcker sig från ökad till minskad vindhastighet, såväl för olika årstider som för hela året. Det är dock en övervikt av modeller som tyder på ökade vindhastigheter. På årsbasis finns en knapp statistik signifikant skillnad9 till fördel för ökad vindhastighet.

9

Skillnaden överstiger en standardavvikelse
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Figur 2-5. Beräknad förändring av geostrofisk vind10 (delta w) i Östersjöregionen om atmosfärens växthusgashalt har fördubblats om 70 år. De olika
symbolerna representerar olika globala klimatmodeller. Ringen och den vertikala linjen visar på medelvärde och standardavvikelse. DJF = december, januari, februari. MAM = mars, april, maj. JJA = juni, juli, augusti. SON = september, oktober, november. ANN = årsmedelvärde. Källa: Chen et al 2006 [6]

Vindändring i norra Europa enligt en regional klimatmodell
I [7] har vinden på 10 meters höjd i norra Europa beräknats för perioden
2071-2100 med RCAO-modellen med A2- och B2-scenarierna respektive
ECHAM4/OPYC3 och HadAM3H som randvillkor. Resultaten kan sammanfattas
enligt följande:
•

Resultaten från ECHAM4/OPYC3 visar på ökning av vindens energiinnehåll i förhållande till kontrollperioden med större skillnader för A2
än B2. För HadAM3H är förändringarna små över norra Europa och försumbara över landområdena i Skandinavien, men ger ändå en ökning
av vindhastigheten över delar av Östersjön11.

•

För de simuleringar som utgår från ECHAM4/OPYC3 ökar vindens energiinnehåll, särskilt under vintermånaderna. Hur den rumsliga fördelningen av vindenergin förändras är dock osäkert.

10

Geostrofisk vind = den vindhastighet som råder då det är balans mellan den av
jordrotationen orsakade corioliskraften och den kraft som beror på horisontella tryckskillnader. Den geostrofiska vinden representerar en höjd över marken där förhållandena är opåverkade av friktionen från jordytan.
11
Detta till följd av ändrade stabilitetsförhållanden i atmosfären, vilket förklaras av att
havsisen till stor del beräknas försvinna [76].
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Beräknad förändring av vindens energiinnehåll
När det gäller utvärdering av framtida vindars påverkan på vindkraften är det
intressant att känna till vindar i navhöjden för vindkraftverk. De har här antagits till 70 meter över marknivå för landförlagda vindkraftverk och 80 meter
över havet för havsförlagda. Rossby Centre, SMHI, har därför gjort modelleringar över vindsituationen på 70 meters höjd och tagit fram kartor över förändringar i vindenergiinnehåll på denna nivå. Kartorna finns redovisade i [5].
Körningarna har gjorts med ECHAM4 (utsläppsscenarierna A2 och B2) och
ECHAM5 (utsläppsscenariet A1B). De båda scenarierna med ECHAM4 som
randvillkor visar att vindens energiinnehåll kommer att öka – i scenariot A2
med 10-20 % fram till år 2030 och i B2-scenariet med upp till 25 %. A1Bscenariot visar däremot att energiinnehållet endast ökar marginellt (upp till 5
%). De stora skillnaderna mellan de tre simuleringarna kan till stor del kopplas till hur modellerna beskriver den naturliga variabiliteten i klimatsystemet,
se avsnitt 2.1.
Medelvindhastighet
Marginella förändringar i medelvinden förväntas under vår (viss ökning),
sommar (viss minskning) och höst (viss ökning), medan relativt stor ökning
kan förekomma under vintern (upp till 10% i Sydsverige) [1]12.
Byvind
Byvinden ökar något under de kommande 20-25 åren, se Figur 2-6. Kraftigast
ökning förväntas i de nordvästligaste fjällkedjorna och över Östersjön där de
maximala byvindshastigheterna idag redan är som störst.

Figur 2-6. Årlig maximal byvindhastiget under referensperioden 1961-1990
(t.h.) samt förväntad förändring till perioden 2011-2040 (t.v.) [1]. Exemplet
avser B2-scenariet. A2 ger samma trend, men kraftigare förändring.
12

Baseras på tillgängliga klimatscenarier för perioden 2011-2040, dvs. endast klimatscenarier drivna med den tyska ECHAM4/OPYC3-modellen. För det länge tidsperspektivet 2071-2100 finns även kartor framtagna med den engelska HadAM3H-modellen. Vid
jämförelse av dessa kan konstateras att trenden sommartid är densamma för samtliga
klimatscenarier, medan skillnader förekommer under övriga säsonger. Skillnader kan
således förekomma även i det kortare tidsperspektivet.
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Hård vind
Rossby Centre, SMHI har tagit fram kartor som beskriver förekomsten av
hård vind (>21 respektive >25 m/s) på 70 meters höjd, se exempel i Figur
2-713, som avser vndhastigheter >25 m/s [1]. Figuren visar förekomst i % av
tiden av vindar över 25 m/s under referensperioden (1961-1990) samt absoluta förändringen för tidsperspektivet 2011-2040 jämfört med 1961-1990 för
tre olika scenarier. De tre scenarierna baseras dels på olika utsläppssenarier
(A2, B2, A1B) och dels på olika globala klimatmodeller (ECHAM4 och
ECHAM5). Då skillnaden mellan A1B och A2 är liten fram till ca 2050 bör det
som främst orsakar skillnaden mellan dessa två kartor vara den globala modell som använts. Skillnaden kan också vara genererad av naturlig variabilitet
eftersom de två globala modellerna inte utgår från identiska förhållanden.
Höjden 70 meter har valts utifrån en navhöjd, som var vanlig för stora vindkraftverk i början av 2000-talet. Kartorna är därför inte fullt tillämpbara för
andra vindkraftsystem, men bör kunna användas för att få en uppfattning om
tänkbar utveckling även på lägre höjder, t.ex. för analys av konsekvenser för
biobränsleförsörjning och elnät. Kartorna visar på en marginell ökning både i
landet som helhet, vilket kan ha betydelse för vindkraften och möjligen även
biobränsleförsörjningen och elnätet14, och i Nordsjön, vilket kan ha betydelse
för utvinningen av naturgas15.

13
Informationen är baserad på modellkörningar gjorda av Rossby Centre vid SMHI
med ECHAM4/OPYC3 som randvillkor. Rossby Centre använder ofta även den engelska
HadAM3H som randvillkor, och denna ger mer måttliga resultat avseende vind än
ECHAM4/OPYC3.
14
Se dock resonemanget ovan om att kartorna inte är direkt tillämpbara för andra
system än de som befinner sig på 70 meters höjd, men att trenden kan antas vara
densamma även på andra höjder.
15
Se fotnot ovan.
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1961-1990

2011-2040, A2

2011-2040, B2

2011-2040, A1B

Figur 2-7. Förekomst i % av tiden av vindar >25 m/s under referensperioden
(1961-1990) samt absolut förändring i % för tidsperspektivet 2011-2040
jämfört med 1961-1990 för scenarier drivna med A2/ECHAM4, B2/ECHAM4
och A1B/ECHAM5 [5],[1].

Vindriktning
Vindriktningen är av intresse t.ex. vid analys av saltstänk på kustnära elledningar och stationer på Västkusten. Rossby Centre vid SMHI har tagit fram en
mängd s.k. vindrosor som beskriver förväntad förändring i vindriktning för ett
antal orter. Med tanke på att problem orsakade av saltstänk främst förekommer på västkusten, är det intressant att studera hur vindriktningarna i detta
område kan komma att förändras. Kartorna visar att vindriktningen vintertid
oftare kommer att komma från havet i sydväst under perioden 2011-2040
jämfört med perioden 1961-1990. Även övriga årstider gäller en ökad frekvens av vind från sydväst eller väst. Detta skulle alltså kunna innebära att
problemen med saltstänk på kraftledningar kan komma att öka.

2.2.6 Avrinning
Klimatförändringar kan komma att innebära minskade vårflöden i norra Sverige på grund av att avsmältningen sker vid flera tillfällen under vintern, till
följd av ökad vintermedeltemperatur. Tidigare smälte all snö under våren och
gav upphov till en stor vårflod i norra Sverige. På hösten och vintern förväntas ökad nederbörd i form av regn och snö. I de avrinningsområden som befinner sig allra längst norrut i Sverige förväntas dock avrinningen förbli i
samma storleksordning som idag, då snölagringen under vintern inte för-
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väntas påverkas i lika hög utsträckning där. Tidpunkten för när avsmältningen
inträffar kommer dock att påverkas [8]. Simuleringsresultat för södra Sverige
visar på en rejäl minskning av vårflödena medan resultat för andra säsonger
visar på både ökande och minskande trender [8]. De oklara resultaten illustrerar till viss del osäkerheterna i simuleringar och scenarier [8].
Hydrologiska forskningsenheten på SMHI har till Klimat- och sårbarhetsutredningen levererat kartmaterial över möjliga flödesändringar för tre 30årsperioder (2011-2040, 2041-2070 och 2071-2100) jämfört med 1961-2100
[9]. För perioden 2011-2040 ökar avrinningen med upp till 20 % i de mellersta delarna av östra Norrland. Sett som ett medel över hela Norrland ligger
ökningen på 10-15 %. Avrinningen ökar även i västra Sverige med upp till 10
% men i medeltal ca 5 %. I de östra delarna av Götaland och Svealand sker
det däremot en minskning med upp till 15 % men i medeltal ca 5-10 %.
Längre fram i tiden ökar avrinningen ännu mer i norra och västra Sverige medan den minskar i de sydöstra delarna. Ovanstående resultat gäller simuleringar med RCA3, den globala modellen ECHAM4/OPYC3 och utsläppsscenariot
B2 (RCA3-E/B2). ECHAM4/OPYC3 ger betydligt mer nederbörd än t.ex. HadAM3H, vilket påverkar avrinningen. SMHI (Andréasson et al, [8]) har simulerat den årliga medelavrinningen för perioden 2071-2100 med båda ovan
nämnda modeller samt utsläppsscenarierna A2 och B2. Resultaten visar att
ECHAM4/OPYC3-simuleringar ger en ökning sett över hela landet på ca 20 %
medan motsvarande värde för HadAM3H-simuleringarna är ca 5 %. Valet av
modell spelar med andra ord stor roll för utfallet. Skillnaderna mellan A2 och
B2 med samma globala modell är däremot små.
Förutom en volymförändring kommer avrinningens årsdynamik att ändras.
Detta illustreras bl.a. för Vänern och Mälaren i en SMHI-rapport [10]. För
båda sjöarna ökar tillrinningen under höst och vinter medan den minskar under vår och sommar. Tillrinningsvolymen ökar något för Vänern medan den är
i stort sett oförändrad för Mälaren. För Mälaren minskar även de mest extrema tillrinningarna. I rapporten redovisas även motsvarande grafer för tidsperioden 2071-2100 [10]. Av dessa framgår att de tendenser som noteras under
tidsperioden 2011-2040 förstärks som en följd av en ökande klimatförändringar.

2.2.7 Åska
Med ett förändrat klimat kommer åskmönstret med all sannolikhet att förändras. Hur är dock mycket svårt att förutse och projektet har inte haft tillgång
till några scenarier för åska. Vattenfall Power Consultant AB har dock i sin
underlagsrapport avseende konsekvenser för elnätet studerat andra klimatfaktorer som kan ha en inverkan på förekomsten av åska och utifrån detta
fört ett generellt resonemang kring vilken riktning åskmönstret kan förväntas
gå mot. Resonemanget innebär att åskintensiteten i dagens klimat är störst
under varma månader och att denna situation sannolikt även fortsättningsvis
kommer att kvarstå. Generellt gäller även att ökad medeltemperatur i atmosfären troligtvis även ökar strömamplituden i åskan, vilket innebär att åsknedslagen i medeltal skulle bli kraftigare. Förändring i åskintensitet är också
mycket svårt att förutsäga. Under ett åskoväder kan antalet åsknedslag möjligtvis komma att öka då energimängden i åskovädret med en ökad medeltemperatur troligtvis kommer att vara högre och då också ge ifrån sig mer
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energi. Sammanfattningsvis skulle möjligen följande två fenomen uppstå i ett
förändrat klimat.
•
•

Antalet nedslag per ytenhet ökar från dagens 0.1–0.6 nedslag/km2 och
år. Uppgifter om hur stor ökningen förväntas bli finns inte.
Fördelningen av strömamplituden kan ändras vilket betyder att fler
kraftiga blixtar kan förekomma.

2.2.8 Atmosfärisk nedisning och blötsnö
Nedisning kan innebära problem främst för kraftledningar och vindkraftverk.
Det är svårt att bedöma förekomst av nedisning i ett framtida klimat och inga
klimatscenarier för nedisning har tagits fram vid Rossby Centre, SMHI. Vattenfall Power Consultant AB respektive Hovsenius et al har dock beskrivit problematiken i sina underlagsrapporter avseende elnätet respektive vindkraften
och nedanstående information är baserad på dessa underlagsrapporter. Beskrivningen är något mer detaljerad än för övriga klimatparametrar för att
underlätta förståelsen av de slutsatser som dras i avsnitten kring elnät respektive vindkraft.
Två huvudtyper av nedisning förekommer beroende på bildningssätt; molnnedisning och nederbördsnedisning, vilka gemensamt brukar kallas atmosfärisk nedisning. Nederbördsnedisning indelas ibland i underkyld nederbörd
och blötsnö, men ofta särskiljs blötsnö från begreppet nedisning. Nedan beskrivs därför blötsnö separat från molnnedisning och nederbördsnedisning.
En sammanställning av olika istyper och dess karakteristika återfinns i Tabell
3. I naturen har atmosfäriska isdensiteter från 100 kg/m3 upp till 900 kg/m3
mätts upp. Ofta är det en blandning av olika typer av is och mixen uppkommer på grund av variationer i väder under tiden för ispåväxten. Allra närmast
objektsytan är det vanligt med blankis och i ytterkanterna är isbark dominerande. Några typiska meteorologiska förhållanden för olika typer av nedisning
visas i Tabell 4.
Tabell 3. Nedisning, några fysikaliska parametrar
Istyp

Densitet (kg/m3)

Adhesion

Kohesion

Färg

Hård isbark

600-900

Stark

Stark

Mjölkvit

Mjuk isbark

200-600

Medium

Låg-medium

Vit

Blankis

900

Stark

Stark

Transparent

Blötsnö

300-600

Svag (bildning)
Stark (fruset)

Svag

vit

Tabell 4. Några meteorologiska förhållanden som styr förekomst av nedisning
Istyp

Hård isbark

Lufttemperatur
(oC)

Vindhastighet
(m/s)

Droppstorlek

-15 - 0

0-10

Varaktighet
oväder

(µm)

Vatteninnehåll
(kg/m3)

15

0,0002

Dagar
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Mjuk isbark

-20 - 0

0-10

15

0,0002

dagar

Blankis (nederbörd)

-10 – 0

alla

100-1000

<0,0002

timmar

Blankis (moln) -15 - 0

0-10

15

0,0002

timmar

Blötsnö

alla

flingor

< 0,005

timmar

-4 - +3

Atmosfärisk nedisning
Både moln- och nederbördsnedisning kan ge upphov till s.k. isbark och blankis. Isbark växer till under torra förhållanden, det vill säga allt vatten fryser
vid sammanstötning med t.ex. kraftledningen, medan blankis växer under
våta förhållanden (endast en del av det tillgängliga vattnet fryser till direkt).
Molnnedisning uppkommer då luftens vattenånga övergår till iskristaller vid
temperaturer under 0oC. Det kan även vara så att en konstruktion befinner
sig inne i ett moln. Molnnedisning ger upphov till de typer av is som kallas
isbark, klaris eller dimfrost.
Nederbördsnedisning uppkommer då nederbördsdroppar fryser fast vid kollision med en konstruktion. Förutsättningarna för detta är underkylt regn, underkylt duggregn eller regn/duggregn och en daggpunktstemperatur samt
yttemperatur på 0oC eller lägre. SMHI har tidigare publicerat en rapport där
det genomsnittliga antalet timmar med underkylt regn eller duggregn under
perioden 1961-1990 angivits16. Resultaten antyder att underkylt regn/duggregn mest frekvent skulle förekomma längs nordostkusten samt i delar av
sydvästra Sverige.
Blötsnö
Förutsättningen för att snöflingor ska fastna på ett objekt är att det finns ett
visst vatteninnehåll, därav namnet blötsnö. Blötsnöhändelser associeras vanligtvis till väderförhållanden med ett instabilt gränslager, snöpartiklar faller
från ett kallt luftområde ner i en varmare luftmassa vid jordytan. Snön värms
upp, börjar smälta och snöflingorna blir blöta på ytan. Resultaten från studier
av under vilka väderförhållanden blötsnö tillväxer är mycket skiljaktiga. Shoda
[11] och Sadowski [12] visade att blötsnötillväxt kan förekomma både vid
lufttemperaturer över och under 0oC medan Gland et al. [13] hävdar att blötsnötillväxt endast är möjlig vid temperaturer över 0oC. Kemp [14] föreslår att
blötsnö endast kan byggas upp då daggpunktstemperaturen är under men
nära 0oC. Då Strauss [15] arbetade med skador på grund av blötsnö uteslöt
han fall då lufttemperaturen var under 0,1oC och relativa fuktigheten var
utanför intervallet 92-98 %. Även när det gäller vindhastighet vid blötsnötillväxt råder det delade meningar, vissa hävdar att tillväxt endast sker vid
låga hastigheter och andra har rapporterat tillväxt vid mycket höga vindhastigheter. Svårigheterna med att fastställa de meteorologiska kriterierna för
blötsnötillväxt har hindrat utvecklingen inom detta område. Det är dock känt
att stora laster på grund av blötsnö kan byggas upp mycket snabbt på t.ex.
kraftledningar, varvid det är mycket väsentligt att bestämma starttid och varaktighet för tillväxten.

16

Vedin H. ”Distribution of Freezing Rain and Drizzle in Sweden During the Period
1961-1990”, L 1998-1839, SMHI, 1998
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Nedisning i ett förändrat klimat
Som nämnts ovan är det mycket svårt att bedöma förekomst av nedisning i
ett framtida klimat. Vattenfall Power Consultant AB har dock fört ett resonemang kring nederbördsnedisning och blötsnö utifrån faktorer i de klimatscenarier som tagits fram vid Rossby Centre, SMHI [1]. Molnnedisning i ett
förändrat klimat har undersökts i en finsk studie [16], som refereras av Hovsenius et al [5]. Den finska studien är baserad på modellering utförd vid
Rossby Centre, SMHI och kriterier för molnnedisning har ansetts vara temperaturer under 0°C samt en relativ luftfuktighet om minst 95 %.
Resultaten för samtliga typer av nedisning/blötsnö sammanfattas i följande
resonemang, som endast ska ses som beskrivningar av möjlig framtida utveckling:
•

regnnederbörden vintertid förväntas öka i norra Sverige, vilket indikerar ökad förekomst av nederbördsnedisning

•

extremnederbörden (uttryckt som mängden nederbörd under ett dygn)
förväntas öka, vilket möjligtvis medför snabbare och mer svårhanterliga nedisningsförlopp

•

vintertemperaturen förväntas öka, vilket kan ge problem med nederbördsnedisning och blötsnö på andra platser än idag

•

förekomst av molnnedisning förefaller minska i hela Skandinavien och i
framtiden verkar det osannolikt att nedisning skall uppkomma utefter
Östersjöns kuster
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3

Konsekvenser för vattenkraften

De resultat över konsekvenser för vattenkraften av klimatförändringar bygger
på en underlagsrapport som Sara Eriksson och Per Larsson, Vattenfall Research and Development, tagit fram på uppdrag av Elforsk. De resultat som
presenteras är till stor del baserade på underlag som SMHI och Rossby Centre
vid SMHI tagit fram på uppdrag av Elforsk, SGU samt Klimat- och sårbarhetsutredningen, se avsnitt 2. Utöver detta har relevanta rapporter från Elforsk,
SMHI, Klimat- och sårbarhetsutredningen, CCE (Climate Change and Energy),
CE (Climate and energy) m.fl. använts. Många av de studier som refereras till
gäller tidsperspektivet 2071-2100. Genom att anta att förändringen kommer
att ske successivt och därmed tillämpa linjär interpolation mellan referensperioden (1961-1990) och resultaten för perioden 2071-2100 har en uppfattning kunnat erhållas om tänkbara konsekvenser i det tidsperspektiv som varit
fokus för denna studie (20-25 år från nu), se även avsnitt 1.5. Metoden är
givetvis förknippad med osäkerheter och bör inte användas för noggranna
kvantifieringar, men bedöms som en rimlig metod för att ge en kvalitativ uppfattning om tänkbar utveckling.

3.1

Inledning

Vattenkraften är en mycket viktig energikälla i Sverige och står för knappt
hälften av den totala elproduktionen. Vattenkraften är dessutom viktig för
momentan och långsam reglering. Förändringar i den hydrologiska cykeln kan
få stora konsekvenser för dagens vattenkraftssystem. Dimensioneringsberäkningarna för vattenkraftanläggningarna bygger på klimatologisk och
hydrologisk statistik. Förändringar i klimatet kan därmed leda till att förutsättningarna för vattenkraftsystemet förändras.
Huvuddelen av utbyggnad och investeringar inom svensk vattenkraft skedde
1940-1980 och hade sin topp omkring 1960. Vattenkraftutbyggnaden har
skett utifrån vad som betraktats som stabila hydrologiska data 30-40 år bakåt
i tiden. Vattenkraftutbyggnad innebär ofta lång tid från idé till färdig anläggning, bl.a. beroende på tillståndsprocessen. Detta innebär att de hydrologiska
data som legat till grund för vattenkraftutbyggnaden kan sträcka sig tillbaka
till tidigt 1900-tal. 1990 kom Flödeskommittén med nya riktlinjer för hur dimensionerande flöden skall beräknas (se vidare avsnitt 3.3.2) och till följd av
detta har anpassningar av anläggningarna genomförts. Även om bedömningar
skulle göras att flödena om 20-25 år förändras på så sätt som motiverar ytterligare investeringar i vattenkraften, är det ändå inte sannolikt att sådana
faktiska investeringsbeslut tas förrän flödesändringarna redan verifierats under ett antal år för att stärka ett ekonomiskt osäkert beslutsunderlag. Sedan
dröjer det ytterligare ett antal år innan anläggningarna är i drift. Investeringar
som kan motiveras säkerhetsmässigt genomförs sannolikt snabbare.
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3.2

Klimatfaktorer som påverkar vattenkraften

De klimatfaktorer som främst bedöms ha betydelse för vattenkraften är avrinning/tillrinning, temperatur och nederbörd (mängd samt egenskap). Klimatfaktorerna beskrivs översiktligt i avsnitt 2. Nedan görs en mer detaljerad
beskrivning av tillrinning och flödesförändringar.

3.2.1 Flödesförändringar av relevans för vattenkraften
Avrinningens årsdynamik kommer att ändras, se vidare i avsnitt 2. I den
känslighetsanalys av Flödeskommitténs riktlinjer som utförts av SMHI på uppdrag av Elforsk [11] presenteras förändringar i tillrinningsdynamiken för fem
svenska testområden – från norr till söder; Suorva, Torpshammar, Trängslet,
Vänern och Torsebro. Beräkningar har gjorts både med HadAM3H och
ECHAM4/OPYC3 och de båda utsläppsscenarierna A2 och B2. I beräkningarna
ändrades det dimensionerande snötäcket, medelklimatet samt de dimensionerande nederbördssekvenserna i enlighet med respektive klimatscenario.
I Torsebro i södra Sverige kommer den totala tillrinningsvolymen att minska
enligt två av scenarierna. I övriga fall kommer tillrinningsvolymerna att öka.
För att få en uppfattning om vilken ökning man kan förvänta sig i ett kortare
perspektiv har, i föreliggande projekt, linjär interpolation gjorts mellan det
antagna ”noll-läget” (år 197517) och de för 2071-210018 redovisade värdena,
se metodbeskrivning i avsnitt 1.5. Resultaten från 2071-2100 [11] samt erhållna värden genom interpolation för 2011-2040 redovisas i Tabell 5. Siffrorna bör endast användas för att ge en uppfattning om tänkbar utveckling om
20-25 år från nu. Det är känt att förändringen i avrinningen inte är linjär,
utan simuleringar i 30-års-perioder visar att avrinningen först ökar i hela Sverige för att sedan minska i de sydöstra delarna och därefter öka igen [17].
Som nämnts i avsnitt 1.5 är utsläppsscenariot B2 mer linjärt än A2 avseende
framtida växthusgasutsläpp. B2 bör därför lämpa sig bäst för linjärinterpolation och ger antagligen en bättre uppskattning av förändringen i ett 25-årsperspektiv än A2.
Tabell 5. Förändring i medeltillrinning ( %) från 1961-1990 till 2071-2100
enligt [11], samt beräknad förändring i medeltillrinning ( %) från 1961-1990
till 2011-2040 (värden framtagna genom linjär interpolation, se avsnitt 1.5).

Förändring i medeltillrinning ( %) från 1961-1990 till 2071-2100 [10]
Suorva

Torpshammar

Trängslet

Vänern

Torsebro

RCAO-H/A2*

12

9

13

1

-6

RCAO-H/B2*

8

10

12

3

-2

RCAO-E/A2*

53

22

18

22

17

RCAO-E/B2*

35

17

15

16

12

17

1975 är mitt i referensperioden 1961-1990
2085 är mitt i perioden 2071-2100 och ursprungsvärdena enligt [10] har antagits
representera 2085.
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Förändring i medeltillrinning ( %) från 1961-1990 till 2011-2040 genom
linjär interpolation
Suorva

Torpshammar

Trängslet

Vänern

Torsebro

RCAO-H/A2*

5,5

4,1

5,9

0,5

-2,7

RCAO-H/B2*

3,6

4,5

5,5

1,4

-0,9

RCAO-E/A2*

24,1

10,0

8,2

10,0

7,7

RCAO-E/B2*

15,9

7,7

6,8

7,3

5,5

Medel A2, B2

12,3

6,6

6,6

4,8

2,4

Medel A2

14,8

7,0

7,0

5,2

2,5

Medel B2

9,8

6,1

6,1

4,3

2,3

* H = HadAM3H, E = ECHAM4/OPYC3

När det gäller årstidsvariationer i flöden visar SMHI:s rapport åt Elforsk att
höst- och vintertillrinningarna ökar för alla områden fram till 2071-2100 [18].
De nordliga områdena kommer även i fortsättningen att ha en tydlig vårflod
även om den kommer att infalla något tidigare och dess maximala tillrinningar
kommer att minska. I söder kommer tillrinningsmönstret att ändras dramatiskt. Dagens vårflod, där snösmältning under kort tid orsakar stora flöden,
kommer på sikt att ersättas av ökade flöden vintertid (snön kommer troligen
att smälta av vid flera tillfällen under vintern) med maximala tillrinningar som
överstiger dagens. Tillrinningarna under sommarmånaderna kommer att
minska betydligt.

3.3

Konsekvenser för vattenkraften av klimatförändringar

I detta avsnitt presenteras tänkbara konsekvenser för vattenkraften av klimatförändringar med inriktning mot:
•

förändrad produktionspotential

•

förändrade förutsättningar för vattenkraften

Utöver detta kan det även förekomma andra konsekvenser som indirekt har
en koppling till vattenkraften, såsom:
•

effekter på samhälle och infrastruktur i närområdet till reglerade vattendrag

•

effekter för miljö och ekosystem

•

effekter på energisystemet

I uppdraget till Vattenfall Utveckling ingick att analysera samtliga av ovan
nämnda tänkbara konsekvenser, såväl de direkta som de indirekta. De redovisas därför gemensamt i detta avsnitt även om vissa tänkbara konsekvenser
alltså snarare har indirekt koppling till vattenkraften.
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3.3.1 Förändrad produktionspotential
En ökad årsavrinning och vattenföring kan ge en högre vattenkraftpotential.
Störst förväntas ökningen bli för norra Sverige där många av Sveriges största
vattenkraftverk är belägna [19]19. Carlsson et al. har simulerat avrinning i
Luleälvens avrinningsområde i norra Sverige, samt grovt beräknat förändringen i vattenkraftspotential för 2071-2100, jämfört med referensperioden 19611990 [20]. Simuleringarna visar på en ökning av nederbörd och avrinning
under hela året, framförallt under höst- och vinterhalvåret. Vårflodstoppen
inträffade en hel månad tidigare än i dagens klimat. Simuleringarna visar också på en medelökning av vattenkraftpotentialen med omkring 34 % jämfört
med dagens förhållanden. Om man använder sig av det linjärinterpolationsförfarande som beskrivs i avsnitt 1.5 motsvarar detta en ökning på ca 15 %
för tidsperioden 2011-2040.
Vid SMHI har man nyligen tagit fram en vattenkraftsmodell som för alla Sveriges större älvar beräknar tillrinningen uttryckt i energi. Andréasson uppskattar hur ett förändrat framtida klimat kan komma att påverka vattenkraftpotentialen [21]. För fyra olika klimatscenarier framtagna med RCAO (A2 och
B2 med HadAM3H och ECHAM4/OPYC3) redovisas både årlig och månatlig
förändring i tillrinning för perioden 2071-2100 jämfört med perioden 19611990. Enligt simuleringarna kommer produktionspotentialen att öka med 7-32
%20 (för kartor hänvisas till [21]). Omräknat till 2011-2040 motsvarar detta
3-15 % ökning av produktionspotentialen. För B2-scenarierna, som bedöms
som mest lämplig för linjär interpolation, blir intervallet 3-10 %. De största
ökningarna kommer att ske i de nordligaste älvarna. I Luleälven kan produktionspotentialen öka med 14-48 % (alla scenarier) vilket motsvarar 6-22 %
för tidsperioden 2011-2040.
I [21] visas också att vattenkraftpotentialen enligt de två scenarierna med
HadAM3H som randvillkor kan komma att minska i Göta älv, Klarälven, Ätran
och eventuellt Dalälven och Indalsälven till perioden 2071-2100. Eftersom
avrinningen förväntas minska i de östra delarna av Götaland och Svealand (se
vidare i avsnitt 2.2.6) finns det anledning att misstänka att produktionspotentialen kan komma att minska även här.
Alla scenarier pekar på en förändrad tillrinningscykel med mer tillrinning under de kalla månaderna och mindre under de varma [21].
Mo et al. [22] har i likhet med Andréasson [21] beräknat förändringen i tillrinning uttryckt i energi för perioden 2071-2100 jämfört med referensperioden 1961-1990. Beräkningarna är gjorda med EMPS-modellen som simulerar driften av ett givet kraftsystem för ett val av historiska väderår21. Det är
med modellen möjligt att beräkna hur mycket av en ökad tillrinning som kan
utnyttjas för vattenkraftsproduktion. Modellen kördes med förväntad kraftsystemkonfiguration för år 2010, dvs. nuvarande kraftsystem (2005) och kända
planer för utbyggnad och avveckling. Körningar gjordes dels med observerade
data för perioden 1961-1990, dels med klimatscenarier från HadAM-B2 och
19

Vattenkraftverken i Norrland står idag för ca 80 % av vattenkraftproduktionen, varav enbart Lule älv står för drygt 20 %.
20
7-22 % för B2-scenarierna och 10-32 % för A2-scenarierna
21
EMPS-modellen används av en majoritet av de stora aktörerna på NordPoolmarknaden för marknadsanalys, drifts- och investeringsplanering för produktion och
transmission.
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ECHAM-B2 för perioden 2071-2100. Resultaten redovisas i Tabell 6. Tillrinningsökningen är enligt simuleringarna större i norr än i söder.
Sett över hela året ökar tillrinningen med ca 8-24 % jämfört med referensperioden. Dessa värden stämmer väl överens med Andréassons resultat för
motsvarande klimatscenarier (7-22 %) [21]. Även dessa simuleringar visar
att tillrinningen kommer att öka under vintern och minska under sommaren.
Ökningen i produktion (6-20 %) är inte lika stor som tillrinningsökningen vilket kan antyda ett ökat spill. Större delen av produktionsökningen kommer
enligt simuleringarna att ske under sommaren. Om man räknar om produktionsökningarna till 2011-2040 på samma sätt som tidigare, erhålls 2-9 %
ökning. Detta intervall är med största sannolikhet något i underkant eftersom
nuvarande vattenkraftssystem bör kunna ta tillvara en större andel av en liten
än en stor tillrinningsökning. Förhållandet mellan ökad tillrinning och ökad
produktion är inte linjärt. Den relativa produktionsökningen kommer att avta
med ökande tillrinning. Till slut kommer inte mer vatten att kunna utnyttjas
om kraftverkens kapaciteter inte byggs ut.
Tabell 6. Förändrad tillrinning och produktion enligt beräkningar med EMPSmodellen [22].

Referens
1960-1991
vinter sommar

år

HadAM-B2
2071-2100
vinter sommar

år

ECHAM-B2
2071-2100
vinter sommar

år

Tillrinning
(TWh)

12,5

53,5

66,0

21,5

49,8

71,3

30,4

51,2

81,6

Produktion
(TWh)

34,2

28,1

62,3

34,8

31,5

66,3

39,4

35,1

74,5

I de vattendrag där flödena kommer att minska kan kraven om minimivattenföringar och mindämning medföra att produktionsminskningen kommer att bli
större än bara minskningen i tillrinning. Sett till Sveriges totala vattenkraftproduktion och dess ökning bedöms emellertid denna effekt vara försumbar
även om lokala vattenkraftproducenter kan påverkas.
Det finns även nutida exempel som visar på hur förändringar i klimatet kan ha
återverkningar på kraftproduktionen. En så kallad jökulhlaup, då en glaciärdämd sjö plötsligt får ett annat utlopp på grund av att isen som dämmer ger
med sig, kan ge upphov till stora vattenflöden i helt andra riktningar än sjöns
normala utlopp. En sådan händelse inträffade 6 september 2001, då en glaciärdämd sjö vid glaciären Blåmannsisen i norra Norge sökte sig ett annat utlopp då den dämmande isen gav vika [23]. Under 40 år hade glaciären dragit
sig tillbaka allt mer och den dämmande isen förtunnats till dess att sjöns fördämningar inte längre höll. 40 miljoner m3 vatten sökte sig då en ny väg,
med en flödestopp på 900 m3/s, in i det norska vattenkraftsmagasinet Sisovatn, istället för in i Sverige via det tidigare utloppet. Det vatten som rann in i
Norge ledde till att ytterligare 60 GWh vattenkraft kunde produceras.
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3.3.2 Förändrade förutsättningar
Ett förändrat klimat med ökade flöden och ändrad hydrologisk cykel kan
komma att påverka dammsäkerheten om inte anpassningar sker. Många beräkningar pekar på att höstflödena kommer att öka. Eftersom magasinen,
såsom de regleras idag, ofta har hög fyllnadsgrad på hösten är det vid många
av de större kraftverksmagasinen höstflödena som är dimensionerande även
om vårflödena är betydligt större. Förhöjda flöden i kombination med välfyllda
magasin skulle kunna påverka dammsäkerheten. I de vattendrag där vårfloden är dimensionerande kan man istället vänta sig en minskad sannolikhet
för höga flöden, vilket dock kan motverkas av den generellt större sannolikheten för höga flöden i samband med nederbörd [24].
I kraftindustrins dammsäkerhetsarbete används benämningen ”riskklass”,
som härstammar från Flödeskommitténs riktlinjer [25] och som beaktar konsekvenserna av ett dammbrott i samband med höga flöden, för att avgöra
vilket dimensionerande flöde dammarna säkert skall kunna hantera. Konsekvensklassificeringen enligt RIDAS (Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet) beaktar konsekvenserna av ett dammbrott oavsett vad som orsakar
dammbrottet [26]. Flödeskommitténs riktlinjer för hur riskklass I- respektive
II-tillrinning skall beräknas utkom 1990. Innebörden av de olika klassificeringarna redovisas i Tabell 7 nedan [27].
Tabell 7. Klassificering enligt flödeskommitténs riktlinjer [27].
Riskklass I

• Icke försumbar risk för människoliv eller annan personskada;
eller
• beaktansvärd risk för allvarlig skada på viktig trafikled, dammbyggnad eller
därmed jämförlig anläggning eller på betydande miljövärde;
eller
• uppenbar risk för stor ekonomisk skadegörelse.

Riskklass II

• Icke försumbar risk för skada på trafikled, dammbyggnad eller därmed jämförlig anläggning, miljövärde eller annan än dammägaren tillhörig egendom
i andra fall än som angetts vid riskklass I.

Just nu pågår ett arbete med att anpassa befintliga dammar till extrema flöden enligt kraven i Flödeskommitténs riktlinjer och under dagens klimatförhållanden, dvs. inte kopplat till förändringar i klimatet. Inom vattenkraftsbranschen bevakas klimatfrågan noga och i ett utkast [28] till Klimat- och
sårbarhetsutredningen daterat 2007-01-12 skriver en arbetsgrupp för dammsäkerhet att tänkbara anpassningsåtgärder till ett förändrat klimat med största sannolikhet kommer att ske på dammägarnas eget initiativ, på samma sätt
som den pågående anpassningen till extrema flöden i dagens klimat. Arbetsgruppen skriver vidare att känslighetsanalysen av flödeskommitténs riktlinjer
[11] visat på stora osäkerheter avseende klimatets påverkan på dimensionerande flöden och fortsatta studier på området rekommenderas. Vidare framgår att en ny studie, som beräknas pågå 2007-2010, har beställts. Syftet är
att mer detaljerat utreda hur dimensionerande nivåer för klass I- och klass IIdammar kommer att påverkas i ett tidsperspektiv fram till 2050. Arbetsgruppen skriver också att vattenkraftsbranschens ständiga bevakning av klimatfrågan innebär att vidare anpassningsåtgärder kan vidtas om behov identifieras, i form av såväl ombyggnadsåtgärder som revidering av riktlinjer. Därmed
anses att risken för överraskningar av klimateffekter minimeras.
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Klass I-tillrinning
Vid bestämning av klass I-flöden används en hydrologisk modell med vilken
ogynnsamma meteorologiska och hydrologiska förhållanden kombineras. En
dimensionerande nederbördsserie för aktuell region, som korrigerats för årstid, höjd över havet, avrinningsområdets storlek och ett maximalt snötäcke
med 30 års återkomsttid tas fram och används som indata till modellkörningarna. I ett förändrat klimat kan ett flertal av de ingående parametrarna komma att ändras. Frågan om hur ett förändrat klimat kan påverka
dimensioneringen av reglerade system är dock mycket komplex. I känslighetsanalysen av flödeskommitténs riktlinjer [11] har Andréasson et al. visat
att dimensioneringsberäkningarna är känsliga för ett ändrat klimat [11] [29].
Det dimensionerande snötäcket kommer att minska i hela landet, extrem nederbörd kommer att öka enligt de flesta scenarier och dimensionerande flöden
kan både öka och minska beroende på klimatscenario och plats. Kommittén
för komplettering av Flödeskommitténs riktlinjer [24] slog fast redan 2005:
”Arbetet med tillämpning av Flödeskommitténs riktlinjer för dimensionerande
flöden har pågått sedan 1990 och innebär en angelägen uppgradering av
svensk dammsäkerhet, vad avser att klara extrema flöden. Klimatfrågan har
tillfört ytterligare en dimension till detta arbete”.
Klass II-tillrinning
Enligt det tillägg [30] som 1995 gjordes till Flödeskommitténs riktlinjer är det
bara frekvensanalys som skall ligga till grund för bestämning av klass IItillrinning. Det föreskrivs inte i detalj hur beräkningar skall genomföras men
generellt gäller att dammbyggnader både i riskklass I och II skall kunna avbörda ett 100-års flöde vid dämningsgränsen.
För att få fram 100-års flöden har SMHI på uppdrag av Klimat- och sårbarhetsutredningen gjort en frekvensanalys utifrån beräkningar av flödesförändringar [8]. Analyserna har jämförts med resultat för perioden 1961-1990 och
den procentuella förändringen i 100-årsflöden gällande lokal tillrinning har
beräknats [8]. Resultaten visar att det är troligt att 100-årstillriningarna kan
komma att minska i områden där de högsta flödena traditionellt kommer i
samband med kraftig snösmältning. I de nordligaste delarna av Norrland där
snösmältningen inte heller i framtiden kommer att ske vid flera tillfällen under
vintern samt i de västra delarna av landet där vårfloden kommer att ersättas
av en ”vinterflod” (jämför avsnitt 2.2.6) kan 100-årstillrinningarna komma att
öka. En ökning i 100-årstillrinningen innebär att dagens 100-årstillrinningar
och nivåer kommer att inträffa oftare i ett framtida klimat. Resultaten bygger
på beräkningar med den s.k. Delta-metoden. Denna tar inte hänsyn till att
extremer kan ändras på ett annat sätt än medelvärden (ändrad variabilitet),
varvid framtida extremer kan underskattas. Resultat som visar på minskning
av 100-årstillrinningen skall därför tolkas med försiktighet [8].

3.3.3 Effekter på samhälle och infrastruktur i närområdet till reglerade
vattendrag
Återkommande översvämningar är ett naturligt inslag i ett oreglerat vattensystem. Då många vattendrag idag är reglerade har förekomsten av översvämningar minskat. Även reglerade vattendrag svämmar dock över vid rikliga flöden, även om det sker mer sällan. Samtidigt kan konstateras att hus
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och infrastruktur byggts allt närmare vattnet vid såväl reglerade som oreglerade vattendrag.
Framtida varmare vinterförhållandena kommer att medföra en mer utspridd
snöavsmältning och ökad nederbörd i form av regn. Antalet tillfällen med stor
och plötslig tillrinning till magasinen vid tidpunkter när magasinen kan vara
fyllda kan därmed förväntas öka. En ökad avbördning kan leda till ändrade
förutsättningar för vattenvägarna, då det är troligt att dessa kommer att behöva användas allt oftare och under längre tidsperioder på vintrarna. Belastningen ökar också på vattenvägar i dammens närhet.
Vid höga vårflöden tar regleringsmagasinen, som tömts eller delvis tömts under vintern, hand om stora delar av vattnet. På sommaren och hösten är magasinen ofta välfyllda, och stora flöden som då inträffar måste istället avbördas av dammsäkerhetsskäl. Om nivån stiger till dämningsgräns måste ytterligare tillrinning som kommer till magasinet tappas av [31]. Ett skifte i norra
Sverige från höga flöden under våren till ökade flöden och översvämningsrisker under resten av året kan ha stora effekter på vattenmagasin i reglerade älvar. Under våren kan tömda magasin skapa möjlighet att ta hand
om stora flöden. På sommaren, hösten och vintern förväntas dock vattenmagasinens förmåga att ta emot och dämpa höga flöden minska. Många större städer och samhällen i Sverige är belägna längs reglerade vattendrag, och
låglänt bebyggelse kan förväntas löpa större risk att översvämmas i framtiden, jämfört med idag. Effekter på rör och ledningar kan göra att följderna av
översvämningarna kan sprida sig även bortanför översvämmade områden.
Senaste åren har det inträffat ett antal större översvämningar, bl.a. december
2006 i Göteborgsområdet till följd av riklig nederbörd och höga flöden. År
2000 i juli inträffade kraftiga översvämningar i södra Norrland och norra
Svealand. Konsekvenserna av dessa översvämningar blev mycket omfattande
[32]. Vänern översvämmades 2000-2001, vilket resulterade i stora skador på
bl.a. vägar, avloppsnät och jordbruksmark. Översvämningarna 2000 och 2001
drabbade både reglerade och oreglerade vattendrag. Händelserna visar på en
konflikt mellan fysisk planering och naturliga flödesvariationer. Många av de
problem som uppstår vid översvämningar kan undvikas om bebyggelse och
infrastruktur planeras med hänsyn till översvämningsrisker.
Det bör även omnämnas att det ingår i Klimat- och sårbarhetsutredningens
uppdrag att redovisa översvämningsrisker. Bl.a. har ett delbetänkande publicerats i november 2006 [33], där översvämningsrisker och avtappningsmöjligheter för huvudsakligen Mälaren, Hjälmaren och Vänern utreddes. Resultaten redovisas inte närmare här eftersom Mälaren, Hjälmaren och Vänern
inte kan betraktas som typiska vattenkraftmagasin, även om de fungerar som
sådana. För resultat hänvisas istället till delbetänkandet [33] och det slutbetänkande som Klimat- och sårbarhetsutredningen ska utkomma med i oktober
2007.

3.3.4 Effekter på ekosystem i närområdet till reglerade vattendrag
Händelser till följd av ett förändrat väder såsom översvämningar, torka och
erosion förväntas öka i både frekvens och magnitud i ett förändrat klimat.
Fysikaliska processer, både i reglerade och oreglerade vattendrag, är tätt
kopplade till det akvatiska ekosystemet. Ändrade miljö- och ekosystem-
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förutsättningar kan leda till behov av andra typer av åtgärder för att minimera
en eventuell negativ miljöpåverkan från vattenkraften. Förändrade regleringsmönster kan också påverka ekosystemet. Små förändringar i regleringsregimen kan till exempel ha stor påverkan på älvarnas istäcke, vilket i sin tur
påverkar ekosystemet. Det är viktigt att ekologiska hänsyn tas om regleringen av kraftverksmagasinen förändras, så att perioder med sämre betingelser
för ekosystem och arter minimeras.
I en studie av klimatförändringseffekter på laxen i den reglerade norska älven
Orkla [34], konstateras att förändrade fysiska förhållanden kan ge stora effekter på laxens tillväxt och överlevnad. Minskat istäcke på älvarna som följd
av ändrad reglering kan leda till högre vinterdödlighet för laxen, eftersom den
negativa energibalans som uppstår då frånvaron av isolerande istäcke på älven leder till att vattnet kyls ner till kallare temperaturer än tidigare. Resultat
från simuleringar visar att den relativa vinteröverlevnaden kan minska med
drygt 8 % för perioden 2020-2049 jämfört med 1980-2009.
Laxens tillväxt är starkt kopplad till vattentemperaturen – högre temperatur
under tillväxtperioden ger ökad populationstillväxt – och enligt simuleringar
av den norska älven Orkla kan populationstillväxten öka med så mycket som
20 % för ovan nämnda period [34]. Simuleringar gjordes också av förändringar i lämpliga vattenförhållanden för lax (strömmar, djup etc.) och det konstaterades att frekvensen av tillfällen med lämpliga vattenförhållanden kommer
att öka, medan den totala tiden med lämpliga habitat förväntas minska [34].
Smoltvandringen22 förväntas också komma igång några dagar tidigare på
grund av den tidigare våren [34]. Den ökade tillväxten under sommaren
kommer att ha en positiv inverkan på laxens tillväxt, och det är sannolikt att
detta kan kompensera för sämre vinterförhållanden [34]. Det är också möjligt
att anpassa regleringen så att perioder med sämre levnadsbetingelser för laxen minimeras.
Klimatförändringen förväntas ge större variationer i vattenståndet än vad som
är fallet idag, och minskad islyftning på grund av att isförekomsten minskar
och isläggningen oftare sker vid höga vattenstånd. Ändringar i vattenståndets
fluktuationer till följd av ändrade tappningsstrategier kan påverka tillväxten
av vass och den biologiska mångfalden, vilken gynnas av variationer i vattenståndet. Sedan början av 1900-talet har en minskad årsamplitud av vattenstånden och minskade översvämningar p.g.a. regleringen lett till att igenväxning av strandängar och andra öppna områden i strandzonen. Det beror
på att den naturliga bekämpningen av buskar och vegetation i strandlinjen i
samband med islossning minskat, samt att ett varierande vattenstånd stör
vegetationen. Minskade vattenståndsfluktuationer kan därför leda till ökad
vasstillväxt och inverka negativt på den biologiska mångfalden, medan ökade
fluktuationer hämmar vassens tillväxt och igenväxning och gynnar den biologiska mångfalden [33]. Lägre vattenstånd på sommaren och minskad islyftning är dock gynnsamt inverkande faktorer, och dessa har troligen större inverkan på utbredningen än den ökade nivåamplituden [33]. Uteblivna översvämningar på våren innebär också en förlorad konkurrensfördel för lövträd
över barrträd, och granträd tar nu över många av de strandnära lövskogarna.
Även fåglar – bl.a. ett flertal rödlistade arter – har påverkats av minskade
översvämningar i samband med reglering, då det uppstår en brist på lämpliga
22

Smolt = efterstadium till yngel hos lax (längd ca 15-25 cm)
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rast- och födosökslokaler [33]. Ökade översvämningar i framtida klimat är
troligen gynnsamt för många fågelarter, då översvämningarna skapar grunda
områden med gott om föda [33].
Vårfloden förväntas också komma tidigare, men de mest extrema tillrinningarna under våren minskar. Dessa förändringar förväntas leda till förändringar
i artsammansättning och obalanser i ekosystemen.
Översvämningar av områden med förorenad mark kan leda till att föroreningar kommer ut i mark och vatten, vilket kan påverka ekosystemet negativt. Översvämningar kan också leda till driftstörningar i avloppsreningssystem, varvid orenat avloppsvatten kan släppas ut i älvar, sjöar och hav.

3.4

Diskussion om anpassningsåtgärder

En ny flödesregim orsakad av klimatförändringar förväntas innebära ett ökat
behov av åtgärder för att anpassa energisystemet och samhället till de nya
förhållandena. Vid samhällsplanering bör hänsyn tas till tänkbar ökad risk för
översvämningar.

3.4.1 Förändrad dimensionering
Förutsättningarna för att kunna utnyttja en ökad tillrinning för vattenkraftsproduktion kommer att variera mellan olika anläggningar. Anpassningar av
vattenkraftsanläggningar kan komma att behövas i framtiden för att kunna
tillgodogöra sig en ökad tillrinning och säkerställa dammsäkerheten. Enligt
kommittén för komplettering av Flödeskommitténs riktlinjer [24] är det inte
realistiskt att tro att klimatforskningen skall göra så snabba framsteg att man
inom en nära framtid kan ange hur en dimensioneringsberäkning skall utformas för att med tillräcklig säkerhet även omfatta förhållanden som kan orsakas av ett förändrat klimat. I dagsläget finns inget påvisat anpassningsbehov
avseende dammsäkerhet. Kommittén rekommenderar fortsatt bevakning av
klimatforskningen [24]. Osäkerheterna kring klimatfrågan får dock inte ses
om ett hinder för att vidta de dammsäkerhetshöjande åtgärder som idag är
nödvändiga.
Vid beräkning av dimensionerande flöden används data för nederbörd, snömagasin och årstidsväxlingar, vilka alla kommer att ändras i ett förändrat
klimat [11][25][29]. Det är dock svårt att i det här skedet uttala sig om dimensioneringsnivåerna kommer att öka eller minska, på grund av den komplexa kombinationen av snömagasinet och nederbörden som används i beräkningarna. Beräkningar gjorda för fem avrinningsområden ([11][29]) visar på
både ökande och minskande dimensioneringsflöden och vattennivåer, beroende på avrinningsområde och val av scenario.
För klass II-dammar används 100-årsflödet som dimensionerande flöde. Modellresultat indikerar att en ökning av 100-årsflödet kommer att ske, framförallt i fjälltrakterna och i Västsverige (se avsnitt 3.3.2), vilket möjligen skulle
kunna tyda på att risken för dammbrott vid riskklass II-dammar ökar.
Genomförda analyser är emellertid inte framtagna med tanke på dammar. Till
exempel är beräknade flöden baserade på mindre avrinningsområden än vad
som normalt är aktuellt för dimensionering av dammar.
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3.4.2 Förändrad reglering och anpassningsåtgärder i samhället
Framtida högre flöden och därmed ökade översvämningsrisker leder till att
behovet av åtgärder för att skydda samhället mot översvämningar utefter
reglerade och oreglerade vattendrag kan förväntas öka. Förändrade flöden
kan också komma att påverka regleringen av kraftverksmagasin. Ändringar i
regleringen kan potentiellt syfta till att öka kraftproduktionen, minska eventuell negativ miljöpåverkan eller dämpa stora flöden. Frågan om förändringar i
regleringsregimen till följd av ett ändrat klimat med ändrade flöden är dock
mycket komplex. Hur ska samhället anpassas för att minska framtida översvämningsrisker och vilken är vattenkraftens roll?
Anpassningar av magasinens vattennivåer för att öka säkerhetsmarginalerna
och möjligheterna att kunna ta emot höga flöden är exempel på åtgärder som
potentiellt kan minska risken för översvämningar. En sänkning av till exempel
fyllnadsnivåerna skulle dock ge negativa konsekvenser för nyttjandet av sjöar
och magasin, samt innebära förluster i vattenkraftsproduktionen och påverkan på samhälle och miljö. Förändringar i flödesregleringen och överenskommelser med kraftbolagen (till exempel sänkt dämningsgräns eller ändrad
tappningsstrategi) är åtgärder som föreslås av Klimat- och sårbarhetsutredningen för att minska risken för översvämningar nedströms Vänern [33].
Vattenkraftsystemet av idag är konstruerat för att producera elkraft. En följd
av att vattendrag regleras är att översvämningsfrekvensen är lägre än i oreglerade vattendrag. Högre flöden i ett framtida klimat kan leda till ökade
översvämningsrisker i såväl oreglerade som reglerade vattendrag. Många områden som är attraktiva på grund av sin närhet till vattnet har exploaterats,
utan att större hänsyn tagits till översvämningsrisken. Om vattenkraftsystemet används för flödesreglering kommer sannolikt elkraftproduktionen
att minska, då regleringen ej längre är optimerad för enbart kraftproduktion.
Det kan även nämnas att de vattendomar som finns idag ofta är gamla, och
baserade på andra samhällsförhållanden än vad som gäller idag. Vid flera situationer med höga flöden har vattendomarna dock visat sig vara mycket bra.
Efter översvämningar i Ångermanälven och Ljusnan 1998 gav SMHI ut en
rapport för att klarlägga sambanden mellan höga flöden och reglering av vattendrag [35]. En av rapportens slutsatser var att om målen med vattenkraftsystemet ändras, från att bara vara inriktat mot elkraftproduktion till att även
vara ett medel för att dämpa höga flöden, så måste en omfattande analys av
konsekvenserna göras för att åtgärderna inte ska göra mer skada än nytta.
Det finns många intressen som ställs mot varandra (kraftproduktion, markägare, miljökonsekvenser etc.) och det finns även en risk för att man vid höga
flöden frestas att utnyttja magasinens sista dämpningskapacitet innan kulmen
på flödet nåtts, vilket i sin tur kan påverka dammsäkerheten. Att använda
vattenkraftsystemet för flödesdämpning på ett säkert och effektivt sätt skulle
kräva stora säkerhetsmarginaler och goda kunskaper om åtgärder och effekter [35]. Den utredning som gjordes av Svenska Kraftnät efter översvämningarna 2000-2001 ([32]) pekar på att det skulle krävas väldigt stora buffertmagasin för att minska översvämningsskador genom flödesdämpning, och
att det ändå inte är någon garanti för att översvämningar kan undvikas. Det
kompliceras vidare av att det är svårt att planera hur stor buffert som behövs
då flödesprognoser är svåra att göra mer än några dagar i förväg [32].
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Miljöbalkskommittén skriver i ett betänkande till Miljödepartementet [31] att
det inte är möjligt att med avtappade, utvidgade eller nya magasin undanröja
risken för betydande översvämningar. Åtgärder skulle kunna minska antalet
mindre översvämningar något, men kostnaderna skulle vara för höga med
avseende på minskad elproduktion och påverkan på bebyggelse och naturmiljö. En slutsats är att man inte genom omprövning av vattendomar generellt
kan minska framtida översvämningsproblem, utan att andra typer av anpassningsåtgärder måste komma ifråga.
Åtgärder kan göras i form av anpassningar av samhället till nya klimatförutsättningar. Samhällsplaneringen måste anpassas efter de nya förhållandena,
såsom ändrade byggnadsstandarder och nya krav på dragningar av rör och
ledningar. Skyddsvallar och förstärkningar kan behöva byggas för att skydda
och bevara känsliga områden eller objekt, såsom viktiga samhällsfunktioner,
kulturhistoriskt viktiga platser och byggnader och utsatta bostadshus. Man
kan komma att behöva vara mer restriktiv vad gäller ny bebyggelse på låglänt
mark. Klimat- och sårbarhetsutredningen förordar till exempel att nybyggnation i områdena kring Mälaren, Hjälmaren och Vänern bör undvikas under den
dimensionerande nivån. Under 100-års-nivån bör endast enklare byggnader,
såsom uthus, tillåtas [33].

3.5

Sammanfattande slutsatser

3.5.1 Förändrade förutsättningar för vattenkraftproduktion till följd av
ändrade klimatförhållanden – norra Sverige
Norra Sverige kommer att få minskade vårflöden på grund av att mindre
mängd snö smälter av på våren. På hösten och vintern förväntas ökad nederbörd i form av regn och snö, vilket ger ökad avrinning. Nordligaste Sverige
kommer även i fortsättningen att ha en tydlig vårflod även om den kommer
att infalla något tidigare och de högsta flödena kan komma att minska något.
För perioden 2011-2040 visar modellsimuleringar (ECHAM4/OPYC3-scenarierna) att årsavrinningen i norra Sverige kommer att öka med 10-15 % i medeltal och upp till 20 % i de mellersta delarna av östra Norrland.
Den ökade tillrinningen förväntas ge en ökad potential för vattenkraftproduktion. Den största tillrinningsökningen är modellerad för de norra fjälltrakterna,
där de största vattenkraftverken i Sverige ligger. Förutsatt att anläggningarna
anpassas till en ökad tillrinning skapar detta gynnsamma förutsättningar för
vattenkraftindustrin. Tillrinningarna kommer att öka under höst och vinter. I
norra Sverige är det ofta höstflödena som är dimensionerande eftersom magasinen då är välfyllda och saknar eller har minskad kapacitet att hantera och
dämpa stora tillrinningar. I framtiden kan regleringsmagasin komma att hanteras annorlunda jämfört med idag.
Andelen högintensiva spillsituationer kan komma att minska medan de mer
lågintensiva kan komma att öka till följd av en förändrad tillrinningsdynamik.
Simuleringsstudier [20][21] visar på en ökad vattenkraftpotential i norra Sverige. Simuleringar för Luleälven visar på ökningar mellan 14-48 % för perio-
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den 2071-2100. Om man räknar om med linjär interpolation (se avsnitt 3.3.1)
ger det en ökning på 5-17 % för tidsperioden 2001-2030.
Ökningen i tillrinning kommer att ske successivt, varför man kan förvänta sig
att även produktionsökningen kommer att ske successivt. Förhållandet mellan
ökad tillrinning och ökad produktion är dock inte linjärt, såsom antagits i de
grova beräkningarna ovan. Spillet kan förväntas öka, då allt inte kan tas till
vara i dagens vattenkraftsystem. För att undvika att spilla vatten och för att
skapa marginaler kan det bli nödvändigt att till viss del bygga om kraftverk
och regleringsmagasin. Den relativa produktionsökningen kan också förväntas
avta med ökande tillrinning om inte anpassningar sker.
För att kunna utnyttja och eventuellt exportera en ökad vattenkraftproduktion
i norra Sverige krävs att elnätet klarar av att överföra kraftproduktionen söderut, så att inte s.k. flaskhalsar uppstår.

3.5.2 Förändrade förutsättningar för vattenkraftproduktion till följd av
ändrade klimatförhållanden – södra Sverige
I södra Sverige förväntas stora förändringar i tillrinningsmönstret, då vårfloden successivt kommer att ersättas av en ”vinterflod” med maximala tillrinningar som överstiger dagens. Tillrinningen under sommarmånaderna kommer att minska. I sydöstra Sverige är det ibland även under nuvarande förhållanden problem med vattenbrist under sommaren. Dessa problem kommer
sannolikt att öka i framtiden.
Avrinningen förväntas, enligt ECHAM4/OPYC3-scenarierna, öka i sydvästra
Sverige med upp till 5-10 %, simulerat för perioden 2011-2040. I de östra
delarna av Götaland och Svealand sker däremot en minskning av avrinningen
med i medeltal ca 5-10 %, men lokalt med upp till 15 %.
Simuleringar av förändringen i vattenkraftpotential för Sveriges största älvar
visar att potentialen (enligt RCA0-H-scenarierna) kommer att minska i Göta
älv, Klarälven och Ätran. Det är också troligt att produktionspotentialen kommer att minska i de östra delarna av Götaland och Svealand.

3.5.3 Behov av åtgärder för att skydda samhället mot översvämningar
Återkommande översvämningar är ett naturligt inslag i ett oreglerat vattensystem. Översvämningar inträffar även i reglerade vattendrag, men betydligt
mer sällan. Samtidigt kan konstateras att hus och infrastruktur byggts allt
närmare vattnet vid såväl reglerade som oreglerade vattendrag. På grund av
detta blir konsekvenserna av översvämningar större när de väl inträffar. Ökade flöden i ett framtida klimat kan komma att innebära förhöjda översvämningsrisker i redan utsatta områden.
Klimatförändringen förväntas leda till ett ökat behov av åtgärder för att skydda samhället mot översvämningar utefter reglerade vattendrag. Samhällsplaneringen måste anpassas efter de nya förhållandena. Anpassningar av vattenkraften, såsom ändrad reglering, skulle kunna minska antalet mindre översvämningar något, men kostnaderna skulle vara för höga med avseende på
minskad elproduktion och påverkan på bebyggelse och naturmiljö [31]. Anpassningar av samhället och samhällsplaneringen är därför ett bättre alter-
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nativ. Exempel på anpassningsåtgärder är ändrade byggnadsstandarder, byggande av skyddsvallar och förstärkningar och nya krav på dragningar av rör
och ledningar. Så långt det är möjligt bör bebyggelse och infrastruktur lokaliseras så att de inte riskerar drabbas av översvämningar.

3.6

Behov av vidare forskning

En målsättning med denna studie har varit att besvara hur förändringar i tillrinningen orsakade av förändringar i klimatet kan komma att påverka produktionen av vattenkraft. För att besvara frågeställningen mer i detalj behöver
djupare studier och modelleringar göras. Förutsättningarna för att eventuellt
anpassa vattenkraftproduktionen och regleringen i syfte att öka produktionen
alternativt minska förluster behöver utredas vidare. Beräkningar med EMPSmodellen kan till exempel göras för 2001-2030 för att få en bättre uppfattning
om produktionsökning för denna tidsperiod. Att använda sig av linjär interpolation är, som diskuterats i rapporten, behäftat med stora osäkerheter.
Förutsättningen för vattenkraften att verka som reglerkraft i ett framtida
energisystem där andelen intermittenta energikällor är större, i och med satsningar på och bättre förutsättningar för förnyelsebara energislag, behöver
också utredas vidare. För att en ökad vattenkraftproduktion i norra Sverige
ska kunna användas som reglerkraft och eventuellt exporteras söderut krävs
att nätet klarar den ökade belastningen, en fråga som kräver vidare utredning.
Om vattenmagasinens spillperioder ändras kommer också slitaget på de yttre
vattenvägarna att förändras. Frågan behöver analyseras vidare.
Det krävs också ytterligare studier av hur ekosystemen i reglerade vattendrag
kommer att påverkas till följd av ett ändrat klimat. Större andel översvämningar kan leda till ökad näringstransport, och förändrade vattentemperaturer
och isförhållanden kan påverka fiskpopulationen i reglerade vattendrag. Högre
flöden leder till ökad erosion, och sedimentation i lugnare vatten, vilket också
kan påverka ekosystemet.
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4

Konsekvenser för vindkraften

Detta avsnitt baseras på en underlagsrapport som framtagits av Gunnar Hovsenius, Hovsenius Konsult AB och Erik Kjellström, SMHI på uppdrag av Energimyndigheten och Elforsk. Underlagsrapporten har även publicerats som en
separat Elforskrapport, se referens nr [5]. Målet för studien var att beskriva
om och hur en klimatförändring på 20-30 års sikt påverkar vindarna över
Sverige och därmed förutsättningarna för vindkraft. De faktorer som har belysts är tänkbara förändringar dels för årsproduktionen, dels för riskerna för
driftavbrott i form av hård vind samt nedisning.

4.1

Inledning

Riksdagens etappmål för vindkraft är att elproduktionen år 2015 ska kunna
uppgå till 10 TWh el. I början av år 2007 fanns det cirka 780 vindkraftverk i
Sverige [36]. Enligt den senast tillgängliga driftstatistiken producerade dessa
verk på årsbasis cirka 0,99 TWh [36].
De anläggningar som hittills byggts har i betydande grad lokaliserats till södra
Sverige och kustområdena. Detta framgår av Figur 4-1 och förklaras dels av
att vindarna där ofta har ett högre energiinnehåll än inne i landet, dels av att
elförbrukningen har sin tyngdpunkt i Götaland och Svealand.

Figur 4-1. Vindkraften i Sverige har hittills koncentrerats till södra Sverige
och dess kustområden.

I Elforsks rapport 04:34 [37] definieras ett huvudscenario för vindkraftens
utbyggnad till en installerad effekt av 4000 MW. I scenariot ingår 56 större
anläggningar, definierade som en stor grupp eller flera mindre närbelägna
grupper av vindkraftverk. Den fördelning av installerad effekt på olika regioner som ingår i huvudscenariot framgår av Figur 4-2. Omkring 40 % av an-
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läggningarna är havslokaliserade med en installerad effekt på 50-300 MW
vardera och svarar i scenariot för 75 % av den totalt installerade effekten. I
lokaliseringen har förutom tillgång på vindenergi också hänsyn tagits till de
tre nationella överföringssnitten för överföring av elektrisk effekt.
I nämnda studie [37] har det antagits att vindkraftanläggningarnas navhöjd
är 70 m för landbaserade anläggningar och 80 m för havsbaserade. De beräkningar som gjordes i [37] för huvudscenariot visade att man kan producera
cirka 10 TWh el per år; d.v.s. uppfylla de politiska målen för år 2015.

Figur 4-2. Den fortsatta vindkraftutbyggnaden kommer enligt ett huvudscenario i rapporten 04:34 från Elforsk att i huvudsak växa till i södra Sverige
och dess kustområden.

De jämförelser som gjorts i [5] över vindkraftens eventuella förändringar till
följd av ett annat klimat utgår från [37] och dess huvudscenario enligt Figur
4-2.
Att inkopplingen av vindkraftanläggningarna sker mot ett regionnät har varit
en förutsättning för denna studie, som således inte innehåller några analyser
över hur en förändrad vindkraftsituation påverkar stabiliteten för mindre nät
och vilka konsekvenser detta kan få.

4.2

Beräknad nutidsproduktion vid 4000 MW

I [37] har vindens energiinnehåll på olika platser beräknats med en databas
som framtagits av SMHI och som täcker åren 1992 – 2001. Den rumsliga
upplösningen är 11x11 km och tidsupplösningen 1 timma. Osäkerheten i en-
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skilda värden av vindhastigheten har av SMHI bedömts vara ca ± 10 %. I
databasen har vindens hastighet beräknats för vindkraftanläggningarnas navhöjd, som antagits vara 70 m för landbaserade anläggningar och 80 m för
havsbaserade. I [37] har beräkningar gjorts av vindkraftproduktionen som
skulle uppnås vid en installerad effekt om 4000 MW i de ovan angivna anläggningslägena. Metoden beskrivs mer detaljerat i [37] och [5]. Den hypotetiska produktion som uppnåddes varierar mellan ca 8,5-11,5 TWh under 10årsperioden (1992-2001) med ett medeltal på knappt 10 TWh och med en
beräknad osäkerhet av ±5 %. Produktionen under olika år samt dess medelvärde redovisas i [37]. Vid jämförelse mellan beräknad och uppmätt produktion för olika anläggningar har det visat sig att beräkningarna ger en underskattning med cirka 5 % för hela perioden.
Varaktigheten för den producerade effekten för hela Sverige har beräknats till
i medeltal 1140 MW av installerade 4000 MW för perioden 1992-2001.
Den beräknade produktionen är störst under senhösten och vintern, då vindkrafteffekten nästan är en faktor tre högre än under lågproduktionen (försommaren) [37]. Detta årstidsmönster uppvisas vid samtliga fyra kontrollplatser för vilka beräkningar gjorts (Kriegers Flak till havs i södra Sverige,
Värmland, Finngrundet utanför Sveriges ostkust och Jämtlands kalfjäll) [37].
Beräkningarna visar vidare att den producerade effekten under dygnet uppvisar mycket små variationer under hösten och vintern medan den under sommaren har en mer varierad bild [37].
De effektändringar som beräknats på timbasis är generellt sett något större
för minskning än för ökning. Detta beror på att aggregaten stängs av vid
vindstyrkor på 25 m/s, då effekten går från maxproduktion till noll. Sådana
situationer kan enligt [37] förekomma vid storm med relativt stor geografisk
omfattning. De största effektminskningarna beräknas förekomma i södra och
mellersta Sverige. Effektökningarna kan också bli betydande men absolutvärdet av en sådan variation är, som nämnts ovan, mindre än vid effektminskningar.
Under den studerade 10-årsperioden förekom i december 1999 en storm över
södra Sverige med vindstyrkor på över 25 m/s, vilken innebar att flera av
vindkraftanläggningarna slogs ut och att effektvariationerna både där och för
Sverige sammantaget blev påtagliga. För norra Sverige var dock påverkan av
den hårda vinden mycket begränsad.

4.3

Variationer i vindens energiinnehåll

Förändringar i vindhastigheter är inte så entydiga som förändringar i temperatur och därigenom svårare att upptäcka och fastlägga. Dessutom är vindobservationer i regel mindre tillförlitliga och sträcker sig inte heller lika långt
tillbaka i tiden som temperaturobservationer. När det gäller vindklimatet så
rapporterar IPCC i sin tredje utvärderingsrapport om generellt ökande
västvindar på mellanbreddgraderna sedan 1960-talet [38]. För Nordatlanten,
inklusive svenska farvatten, finns det studier som visar på att den signifikanta
våghöjden ökat de senaste 50 åren, något som är förknippat med ökade
vindhastigheter [39]. Stor variabilitet i lågtrycksbanorna, både för intensitet
och frekvens hos lågtrycken, gör det svårt att slå fast några trender i vindhastigheterna då det blåser mycket.
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Data från danska vindkraftanläggningar visar på att vindens energiinnehåll
har minskat från början av 1990-talet och att den år 2003 bara var 80 % av
medeltalet under 1980-talet. Data från anläggningar och mätmaster i södra
Sverige visar på liknande samband, men att nedgången inte varit lika tydlig
som i Danmark [40]. I Figur 4-3 visas hur vindens energiinnehåll varierat under 1900-talet i Danmark och Sverige. Av figuren framgår att många av de
studerade områdena under 1980-talet upplevde en period med relativt högt
vindenergiinnehåll och att 1990-talets produktionspotential inte varit unikt låg
utan snarare ganska normal.

Figur 4-3. Årsmedelvärde av vindens relativa energiinnehåll jämfört med perioden 1961-1990 för fyra områden i Sverige (A-D från norr till söder) och ett
område i Danmark (E). [37]

4.4

Klimatfaktorer som påverkar vindkraften

Olika faktorer kopplade till vinden är givetvis de faktorer som främst påverkar
vindkraften. Det gäller både vindens energiinnehåll, som påverkar produktionsförutsättningarna, men även förekomsten av hård vind, som kan orsaka
driftstopp och skador. En annan faktor som kan påverka driften är nedisning.

4.5

Konsekvenser av klimatförändringar för vindkraften

4.5.1 Beräknad risk för driftavbrott på grund av hård vind
När vinden når en hastighet av 25 m/s vid en anläggning stängs driften av
och effekten går då från maximal produktion till noll. Rossby Centre vid SMHI
har gjort beräkningar av förekomsten av vindhastigheter över 25 m/s respektive 21 m/s vid navhöjden 70 meter [5]. Utifrån dessa kartor dras följande
slutsatser [5]23:

23

Slutsatserna gäller för samtliga scenarier som undersökts och är inte kopplat till
vilken global klimatmodell som de regionala beräkningarna utgår från.
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1. Vindstyrkor på 21-25 m/s eller däröver förekommer enligt beräkningarna i upp till 0,1 % av årets timmar för jämförelseperioden 19611990.
2. För åren fram till 2030-2040 tyder beräkningarna på att förekomsten
av vindstyrkor på 25 m/s eller däröver ökar marginellt, men att de
fortfarande befinner sig i intervallet 0-0,1 % av årets timmar. För vindar på upp till 21 m/s syns däremot inga tendenser till ökad förekomst.

4.5.2 Nedisning
Begreppet nedisning har generellt beskrivits i avsnitt 2.2.8. Nedisning av
vindkraftverk har även noggrant behandlats i en Elforskrapport från 2004
[41]. Rapporten behandlar såväl de grundläggande orsakerna till nedisning,
vilka problem som nedisning kan leda till för vindkraftverk, erfarenheter från
Sverige och Finland samt hur problemen med nedisning tekniskt kan minskas.
Nedisning av rotorbladen minskar vanligtvis lyftkraften och ökar motståndet,
vilket minskar det drivande momentet och därmed också effekten. Om nedisningen orsakas av underkylt regn kring 0°C (nederbördsnedisnig) finns det
dock en möjlighet att isen lägger sig som en jämn hinna runt framkanten på
vingen, vilket inte orsakar några plötsliga störningar. Det finns exempel på
nedisning av vindkraftverk som varat i nästan två månader (Äppelbo, vintern
2002/2003). Så långa nedisningsperioder förutsätter upprepade perioder av
nedisning. För havsförlagda vindkraftverk kan nedisning innebära problem att
sköta underhållsarbetet [41]. En allmänt känd olägenhet med nedisning är
risken för så kallade iskast, som innebär att isbitar slits loss och kan kastas
iväg och orsaka person- och sakskador.
Nedisning i dagens klimat
I Elforsks rapport 04:13 kring erfarenheter av vindkraft i kallt klimat [41] refereras till arbeten utförda vid SMHI [42] där det genomsnittliga antalet timmar med underkylt regn eller duggregn (nederbördsnedisning) under perioden
1961-1990 anges samt till en finsk studie där antalet dygn/år när det förekommer nedisning presenteras [43], se Figur 4-4. Det kan konstateras att det
inte förefaller finnas något samband mellan de två kartorna. Den vänstra antyder att underkylt regn eller duggregn mest frekvent skulle förekomma längs
nordostkusten samt i delar av sydvästra Sverige, medan den högra kartan
visar på förekomst av nedisning främst längs fjällkedjan. Diskrepansen skulle
kunna bero på att olika typer av nedisning studerats, se vidare i avsnitt 2.2.8.
I [41] har en sammanställning gjorts över var nedisning enligt Elforsks årliga
driftstatistik för vindkraftverk har rapporterats och det kan konstateras att
nedisning förekommit främst i nordvästra Sverige, vilket alltså stämmer överens med den högra kartan (b) i Figur 4-4.
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(a)

(b)

Figur 4-4. (a) antal timmar med underkylt duggregn under perioden 19611990, (b) antal dygn/år när nedisning förekommer. Förtydliganden av färgskalor i (b): vit = ingen nedisning, turkos = nedisning < 1 dag/år, ljusblå =
lätt nedisning 2-7 dygn/år, medelblå = moderat nedisning 8-14 dygn/år, grön
= kraftig nedisning 15-30 dygn/år, mörkblå = kraftig nedisning mer än 30
dygn/år. Röda punkter visar placering av väderstationer. Data ur [41] som
bygger på [42] och [43].

Nedisning i ett förändrat klimat
Betydelsen av vad ett ändrat klimat betyder för förekomsten av olika typer av
nedisningsfenomen har beskrivits i avsnitt 2.2.8. Där konstateras att det är
svårt att dra några slutsatser kring nedisning i ett framtida klimat, att det
troligen kommer att vara olika för olika typer av nedisning samt att kan vara
så att nedisningsproblemen ökar på vissa platser för att minska på andra. När
det gäller just problem med molnnedisning för vindkraftverk drar Timo Laakso
et al [16] slutsatsen att molnnedisning bör minska påtagligt i hela Skandinavien.
Åtgärder för att förhindra problem med nedisning för vindkraftverk
Det finns redan idag möjligheter att installera rotorblad med elektrisk uppvärmning. Detta har prövats vid prototypanläggningar för nordliga vindkraftverk såväl i Sverige som i Finland. Vid två aggregat vid Sourva har 0,82 % av
den på årsbasis producerade elen använts för uppvärmning av bladen. Vid en
anläggning i Jämtland har motsvarande siffra varit 2,3 %. Från en högt belägen anläggning i norra Finland rapporteras att den elektriska effekten för
uppvärmning är cirka 5 % av märkeffekten medan energibehovet på årsbasis
är 1-3 %.
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4.6

Slutsatser vindkraften

De lärdomar som [5] bidragit till kan sammanfattas i följande punkter:
1. Om den installerade vindkrafteffekten blir så stor som 4000 MW med
anläggningar, som är placerade enligt huvudscenariot i [37], kan den
producerade elenergin på årsbasis bli 5 – 20 % högre om 20 – 30 år
än den som beräknats för åren 1992 – 2001; d.v.s. öka från cirka 10
upp mot 12 TWh per år. Ett långsiktigt ökande energiinnehåll i vinden i
Östersjöregionen förefaller vara en trend i flertalet av de globala klimatmodeller som fått stor vetenskaplig betydelse. Man måste dock
komma ihåg att det finns modeller som istället ger minskade vindhastigheter i framtiden.
2. Vindens energiinehåll har under 1900-talet varierat med ungefär ±10
% runt medelvärdet för Sverige och för Östersjöregionen. Åren 19922001 utgörs av en period där vindens energiinnehåll minskat. Om den
beräknade relativa ökningen om 20-30 år kan hänföras till en följd av
klimatutvecklingen eller till naturliga variationer i vädret är svårt att
uttala sig om. Att de flesta globala modeller kommer till att vindens
energiinnehåll i Östersjöregionen långsiktigt kan komma att öka får,
tillsammans med den här gjorda studien, tas som en indikation på att
vindens energiinnehåll snarare kommer att öka än att minska.
3. Förekomsten av så höga vindstyrkor att vindkraftanläggningar behöver
stängas av (25 m/s eller däröver) har för kontrollperioden 1961-1990
beräknats till storleksordningen 0,1 % av årets timmar. De beräkningar som gjorts i denna studie ger ett osäkert underlag när det gäller
att bedöma risken för hård vind. Det kan vara så att frekvensen av
vindar på över 25 m/s om 20-30 år är ungefär densamma som idag,
men det kan också vara så att den är ända upp till fördubblad.
De effektbortfall som kan uppkomma på grund av hård vind har i en
tidigare studie för Elforsk [37] beräknats till mellan 400 och 750 MW
och är i princip förutsägbara med några timmars framförhållning.
4. Nedisning av vindkraftanläggningar är svårbedömt, bl.a. för att det förekommer olika typer av nedisning. Ett troligt scenario är att problemen ökar på vissa platser i Sverige medan de minskar på andra. Förekomst av just molnnedisning förefaller dock minska.
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5

Konsekvenser för biobränsleförsörjningen

Avsnittet baseras på en underlagsrapport framtagen av Jenny Gode och Kristina Holmgren, IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Elforsk, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

5.1

Inledning

Bioenergianvändningen i Sverige uppgick år 2005 till 18 % av den totala
energitillförseln [44][45]. Utvecklingen har varit kraftfull de senaste 25 åren
och mycket tyder på att efterfrågan på biomassa kommer att fortsätta att öka
kraftigt. Av den totala bioenergianvändningen om 112 TWh år 2005 tillfördes
46 TWh biobränslen24 till storskalig el- och värmeproduktion, varav 10 TWh
användes för elproduktion i kraftvärmeverk och i industriella mottrycksanläggningar och 36 TWh för värmeproduktion i fjärrvärmeverk [44] [45]. Av
detta utgjorde skogsbränslen ca 75 %. Huvuddelen av det biobränsle som
används för el- och värmeproduktion i Sverige är av inhemsk härkomst, men
en icke försumbar andel importeras även. Storleken på importen är osäker,
men den uppskattas vara mellan 5-9 TWh och till största delen utgörs biobränsleimporten av etanol och pellets [44].
Generellt sett kan man säga att handel med biobränslen i Europa ökar. Traditionellt sett har biobränsle använts i den region där den producerats, något
som på senare år har ändrats åtminstone i norra Europa. Den stora utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige, Danmark och Finland har drivit fram en import
av biobränsle från Europa, USA och Kanada. Från Baltikum och Finland är intresset särskilt stort att exportera biobränsle. Båttransporter av stora volymer
kan ske till låg kostnad.

5.2

Klimatfaktorer som påverkar biobränsleförsörjningen

Klimatfaktorer som kan påverka biobränsleförsörjningen är främst temperatur, vegetationsperiod, nederbörd, vattentillgång och vindförhållanden, vilket
beskrivs närmare i avsnitt 2.2.

5.3

Konsekvenser för biobränsleförsörjningen av klimatförändringar

Viljan att genomföra åtgärder som reducerar utsläppen av klimatpåverkande
gaser, politik för ökad självförsörjning och behov av jordbruksomställning är
exempel på drivkrafter som ökar efterfrågan på bioenergi för olika ändamål.
Klimatförändringar kan dessutom ha en betydande påverkan på möjligheterna
24

Siffrorna för biobränslen omfattar även torv och avfall. Siffran exklusive torv och
avfall uppgår till 34,5 TWh.
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att producera biobränslen, bl.a. på grund av ökad temperatur, förändrat klimat i övrigt och ökad halt av koldioxid i atmosfären.
Syftet med denna del av studien är att beskriva hur försörjningen av biobränsle kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar. Tanken är
att beskriva konsekvenser och åtgärder för energisektorn, men då biobränsleförsörjningen är starkt kopplad främst till skogssektorn och många effekter
kommer att ha större inverkan på denna sektor, behandlas även detta. De
faktorer som främst har identifierats är:
•

konsekvenser för skogsbruket

•

påverkan på konkurrensen om skogsråvaran

•

konsekvenser för jordbruket samt

•

konsekvenser på leveransmöjligheterna

5.4

Konsekvenser för skogsbruket

Idag begränsas tillväxten i de boreala barrskogarna25 i Sverige främst av låg
temperatur och låg kvävetillgång medan tillväxten i de svenska tempererade
lövskogarna26 främst anses begränsas av vattentillgången [46]. I ett framtida
klimat där både luft- och marktemperatur (och därmed också mineraliseringen och tillgången på näringsämnen) ökar, och där nederbördsmönstren
förändras tillsammans med en rad andra faktorer kommer också tillväxten i
skogarna att förändras.

5.4.1 Skogsekosystemens produktion i ett framtida förändrat klimat
Det finns en rad studier gjorda på hur skogsekosystemens produktion i Sverige och Norden kan komma att påverkas av ett framtida varmare klimat. En
litteratursammanställning angående klimatförändringarnas inverkan på
skogsbruket i Sverige, gjord av Sonesson m.fl., beskriver en rad olika faktorer
som påverkas och vilka konsekvenser klimatförändringarna får för det svenska skogsbruket i ett 20-100 års perspektiv, se sammanfattning i Tabell 8
[47]. Fortfarande är dock kunskaperna om effekterna på skogen av en klimatförändring ofullständig.

25
26

Norr om 60:e breddgraden
Söder om 60:e breddgraden
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Tabell 8. Bedömda effekter av klimatförändring på skogsproduktivitet
och hälsa i ett 20-100 års perspektiv. + = ökning, - = minskning. [47]
Förändring i
Södra Sverige Mellersta Sveri- Norra Sverige
ge
Trädslagsdiversitet ++
+++
+
Skogsproduktion
+++
+++
+++
Skador orsakade
av:
Vind
+
+
+
Snö
Brand
+
+
±
Vårfrost
±
±
±
Höstfrost
Vintertorka
+
±
±
Diffusa lövträdssyn+
+
±
drom
Torka
++
+
±
Vattensjuk mark
+
+
++
Ryggradslösa djur
+
+
+
Ryggradsdjur
±
+
+
Mikroorganismer och
±
±
±
svampar
Markvegetation
+
+
+
Antalet trädslag ökar i hela landet, mest i mellersta Sverige och minst i
norra Sverige, se Tabell 8. Idag är gran det vanligaste trädslaget vid plantering i södra Sverige. I och med klimatförändringarna förväntas den sydliga
gränsen för granens naturliga utbredning att dra sig norrut, se Figur 5-1. Figuren visar granens faktiska utbredning idag, samt simulerad naturlig utbredning idag och i ett klimat med fördubblad CO2-halt jämfört med förindustriell
tid [48]27. Av figuren framgår dels att granen idag förekommer utanför sitt
naturliga utbredningsområde, dels att en fördubbling av CO2-halten skulle
innebära att granen försvinner från de kustnära områdena i södra och mellersta Sverige. Det finns även äldre bilder som visar på betydligt mer drastiska förändringar. Anledningen till den stora skillnaden i resultat är bl.a. att
klimatscenarierna har utvecklats efter 1995. Bradshaw m.fl. har dessutom
validerat sina resultat på utbredningsområde mot data på historiska utbredningsområden och klimat [48].
Om gran även i framtiden kommer att vara lämplig att odla i södra Sverige är
svårt att förutse. Granen kommer förmodligen precis som idag att kunna odlas även utanför sitt naturliga spridningsområde, men andra trädslag kan
komma att vara mer lönsamma. I efterspelet av stormen Gudrun som drabbade främst södra Sverige i januari 2005 har man dock diskuterat granens
lämplighet i dessa områden. Regeringens beslut om stöd för återplantering
efter Gudrun innebär att minst 90 % av arealen kommer att återplanteras
27

Resultaten har tagits fram med bioklimatmodellen STASH. Fördubblad CO2-halt jämfört med förindustriell tid inträffar vid olika tidpunkt beroende på utsläppsscenario. I
A2-scenariet inträffar detta runt mitten på seklet, medan det dröjer till slutet på seklet
i B2-scenariet.
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med ny barrskog. Exakt hur återplanteringen har gjorts hittills är svårt att
utvärdera eftersom det saknas fullständiga data28. Granskogen drabbades
betydligt hårdare än bland- och lövskogsbestånd i stormen. En av anledningarna var att marken i det drabbade området inte var tjälad och granens rotsystem inte stod emot den kraftiga vinden, med många rotfällen som följd.
Forskare framhåller att skog med högre artdiversitet bättre står emot olika
typer av katastrofer och att man därför bör satsa mer på ökad artrikedom.
Vidare bör nämnas att träd som redan är utsatta för stress (t.ex. på grund av
att den befinner sig utanför sitt naturliga spridningsområde) står emot ytterligare stress än sämre. Artsammansättningen i skogen påverkas dock starkt av
vårt skogsbruk och vad vi väljer att plantera. I framtiden kommer det åtminstone i södra Sverige förmodligen finnas en rad nya arter som är intressanta
ur ekonomisk synvinkel att plantera.

Figur 5-1. Längst upp till vänster: Granens faktiska utbredning idag (både
inom och utanför det naturliga utbredningsområdet). Längst upp till höger:
Simulering av granens naturliga utbredningsområde i dagens klimat. Nedre
bilden: Simulering av granens naturliga utbredningsområde i ett klimat med
fördubblad förindustriell CO2-halt [48]. Bilden visas med tillstånd av författaren.

Skogsproduktionen förväntas öka till följd av både ökad temperatur och
ökad CO2-halt. Ett varmare och fuktigare klimat kan dock gynna skadeinsekter och patogener. En anledning till detta är att den frostfria säsongen
under vilken träden är mer utsatta för skadeangrepp förlängs [49]. Enligt
Lundahl (1995) förväntas den årliga ökningen i tillväxten i den svenska sko28

Bl.a. enligt muntliga uppgifter från Skogsstyrelsen.
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gen bli ca 50 % i norr och 25 % i söder [50]. Detta gäller i ett framtida klimatscenario där medeltemperaturen i Sverige stigit med ca 3˚C (vilket enligt
en del klimatscenarier skulle kunna bli fallet redan till 2030 i vissa delar av
landet). Enligt [47] kan dock den förväntade minskade nederbörden under
sommaren i de södra delarna av Sverige komma att motverka den högre tillväxt som tidigare studier har förutspått. Man påpekar också att i norr där vatten inte är en begränsande faktor idag kan komma att bli det om temperaturen ökar utan att också nederbörden gör det.
Enligt [46] så kommer produktionsökningen att vara störst i de mellersta boreala skogarna29. I södra delarna av Skandinavien, med större förekomst av
sommartorka, blir dock den förväntade produktionsökningen inte lika stor.
Generellt kan man förvänta sig att biomassaproduktionen i de nordiska och
baltiska ländernas skogsekosystem ökar med i genomsnitt 10-20 %30 till perioden 2071-2100 (enligt B2-scenariot) och om hela denna ökning skulle användas fullt ut för energiproduktion innebär det en ökning motsvarande 116
TWh/år [46]. Det bör dock påpekas att en viktig faktor för att tillväxten verkligen skall öka vid en förhöjd temperatur är att det finns tillräckligt med näring. Dessutom är det inte säkert att hela denna potential kommer att användas för energiändamål. Översatt till det kortare tidsperspektivet, skulle det
kunna innebära en ökning av skogens produktionspotential om uppskattningsvis 5-10 % eller omkring 50 TWh31. Produktionspotentialen kan inte enkelt översättas till bioenergipotential, då dess storlek är starkt beroende av
hur stort uttag från skogen som görs samt till vilka andra ändamål som biomassan används.
Baserat på klimatscenarier från SWECLIM har man inom forskningsprogrammet Heureka genomfört simuleringar av möjliga effekter på tillväxten för
gran och tallbestånd av olika ålder utgående från IPCC:s utsläppsscenarier B2
och A2 och till perioden 2071-2100. Generellt visar resultaten på en förväntad
ökning av NPP (nettoprimärproduktion) för gran och tall på 0-50 % beroende
på ståndort och ålder på beståndet. Andra trädslag kan förväntas svara på
liknande sätt. Vattenbrist kan begränsa tillväxten särskilt för medelålders bestånd i södra Sverige [47]. Man kan notera att dessa uppskattningar är gjorda
för lite längre sikt än fokus för denna rapport men det är samtidigt troligt att
det kommer att ske en gradvis förändring och man kan därmed säga något
om trenden även för en mer närliggande period.

5.4.2 Påverkan på trädbiomassans egenskaper
När man talar om en ökad tillväxt så talar man om en ökad volymstillväxt.
Enligt Karnosky (2003) så har försök som utvärderat påverkan på trä- och
massakvaliteten från träd som växer i en miljö med högre CO2-halt visat att
trädensiteten minskar [51]. På samma sätt har försök med gödning av skog
visat att en ökad volymstillväxt ofta leder till lägre densiteter.

29

Skogarna i mellersta Sverige och Finland.
Den uppskattade tillväxtökningen inkluderar risken för torka samt klimat- och väderdata (ökad temperatur, ökad halt CO2, ökad/minskad nederbörd etc). Dock inkluderas inte andra faktorer såsom bränder, sjukdomar/skadedjur, risken för ökad stormfälling etc. (Bergh et al, 2000).
31
Antaget linjär utveckling med referensnivån 1961-1990.
30
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Rhén (2004) har undersökt påverkan av gödning på kemiska och förbränningstekniska egenskaper hos gran [52]. I försöken har gödningen inneburit att granen växer tre gånger snabbare än träden på kontrollytorna. Även
vid en ökad temperatur förväntar man sig en snabbare tillväxt. Rhéns resultat
visar att värmevärdet i träden som gödslats sjunker obetydligt (<3 %). Askhalten tenderade att vara något lägre i de gödslade bestånden och Rhén drar
därför slutsatsen att man kan rekommendera gödsling av skogsmarker avsedda för energiproduktion. Också Lundgren (2003) som huvudsakligen undersökt biomassans egenskaper för pappers- och massaproduktion drar slutsatsen att tillväxten ökar mer än egenskaperna förändras [53].

5.4.3 Skador
Vindskador kan komma att öka om förekomsten av extremvindar ökar. Olika
klimatscenarier visar dock olika resultat, vilket tyder på svårigheten att uppskatta framtida vindar. Som beskrivs i avsnitt 2.2.5, visar klimatscenarier
framtagna vid Rossby Centre, SMHI (2007) på en marginell ökning av extremvindar [1]. Utöver vindstyrkan finns också en rad andra omständigheter
som påverkar skogens känslighet för vindskador. En förlängning av den frostfria säsongen kan t.ex. innebära ökade problem med vindskador. En anpassningsåtgärd kan vara att försöka välja mindre vindkänsliga trädarter. Ökad
skogstillväxt kommer vidare att öka biomassaförrådet i våra skogar och därmed kan omfattningen av vindskador öka.
Snöskador kan antas minska eftersom snödjupet förväntas bli mindre och
perioden med snötäcke kortare. Dock varierar frekvensen av snöskador kraftigt både i tid och rum och i dagsläget finns för lite information för att kunna
dra ytterligare slutsatser.
Risken för skogsbrand antas öka något i södra och mellersta Sverige, främst
beroende på ökade sommartemperaturer ibland kombinerat med minskad
nederbörd och ökade vindar. Brandrisken kan också öka om det finns områden med mycket död ved, t.ex. till följd av stormskador eller skadeangrepp.
Effekterna av klimatförändringar på skadedjur och deras angrepp är svåra
att förutse. Olika effekter motverkar delvis varandra. När det gäller skadeinsekter kan man säga att ett varmare klimat gör att vissa arter kan överleva
längre norrut. Studier visar också att angrepp av granbarkborren kan komma
att öka till följd av varma somrar. Den insekt som orsakar de största skadorna
på svenskt skogsbruk idag är snytbagge (Hylobius abietis) och enligt Sonesson et al finns inga studier publicerade som visar på huruvida denna insekt
gynnas eller missgynnas av ett förändrat klimat. Idag är den dock vanligare i
områden med varma och torra somrar.
Hela systemet för hur skadeinsekter sprider sig är komplicerat. För det första
förväntas värdträden inte sprida sig lika snabbt som skadeinsekterna, vilket
kan göra att insekterna delvis hittar nya värdar och att skadorna därmed blir
mindre. När värdträden hunnit sprida sig till de nya områden som skadeinsekterna redan hittat till kan skadorna komma att öka igen. Skadeinsekternas
fiender kan också påverkas av klimatförändringarna.
Den sjukdom som orsakar störst ekonomisk skada på svensk skog är rotröta
orsakad av rotticka (Heterobasidion annosum). Den gynnas av både varmare
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och torrare väder och dess spridningsområden – idag främst kustnära områden – kan förväntas öka och kanske även omfatta inre delarna av landet.
Snöskytte som orsakar skador främst på tall är vanlig i norra Sverige men
kräver ett snötäcke för att klara sig och mildare vintrar med mindre snö
kommer troligen att minska skadorna från denna sjukdom. Det finns också en
del patogener som lättare angriper träd som redan är nedsatta på grund av
någon annan stressfaktor, t.ex. torka. Sådana sjukdomar kommer troligtvis
också att öka på grund av klimatförändringarna.
Bland de större skadedjuren anses älg vara det största problemet i Sverige
idag. Vid ett varmare klimat kommer älgen troligen dra sig norrut [47], vilket
kan minska skadorna i södra Sverige. Samtidigt är det troligt att rådjur sprids
norrut och ökar populationen norröver. Hur mycket dessa djurarter betar på
träd är dock beroende på hur övrig vegetation ser ut. Populationsutvecklingen
för dessa djur är också starkt beroende av jakt och predatorer.

5.4.4 Skogsekosystemens känslighet för klimatförändringar
Enligt Juday (2004) är norra Sveriges skogar speciellt känsliga för klimatförändringar [54]. Detta till följd av den kraftiga förändring som skett i det
svenska skogslandskapet under de senaste 150 åren. Under denna tid har
ambitiösa skogsvårdsplaner/skogsproduktionsplaner förvandlat landskapet till
att i stort sett utgöras av kommersiella bestånd av tall med i stort sett samma
ålder och struktur. Detta är fallet i den större delen av skogen i norra Sverige.
Volymen av stående död trädbiomassa har minskat med över 90 % under det
senaste århundradet och antalet barrträd med stor diameter (>30cm vid
brösthöjd) har minskat med över 80 %. Alla svenska hotade skogsarter inkluderar element som är starkt beroende av gammal skog. Många av dessa
arter tillhör funktionella grupper så som insektspredatorer som utgör vitala
funktioner för hälsotillståndet och produktiviteten i skogsekosystemet som
helhet.
Man bör också komma ihåg att de svenska skogarna är starkt påverkade av
andra miljöproblem än just klimatförändringen. Surt regn (på grund av utsläpp av svavel och kväve) har resulterat i en utlakning av näringsämnen.
Lundahl 1995) varnar för att snabba klimatförändringar tillsammans med effekter från luftföroreningar och ökade ozonhalter kan leda till omfattande
skogsdöd [50]. Många forskare tror att multipel stress på ekosystemen kan
verka synergistiskt vilket skulle kunna resultera i en accelererad förändring.
Ekosystem som är försvagade av klimatstress kan åsamkas större förluster
genom vindfällen. Om frekvensen och intensiteten av skogsbränder ökar som
ett resultat av torka, vind och ackumulering av bränsle genom skogsdöd skulle detta kunna minska timmerlagret i boreala regioner tillgängligt för skogsindustrin [49].

5.5

Konkurrensen om biobränsle och skogsråvara

Till följd av ett ökat medvetande om de negativa effekterna av användandet
av fossila bränslen ökar efterfrågan på alternativ såsom biobränslen. Samtidigt ökar också efterfrågan på andra produkter med en mer miljövänlig profil
(mer energisnålt tillverkade). Detta innebär för t.ex. skogsnäringen som leve-
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rerar råvara till flertalet olika industrier att efterfrågan på biomassa ökar. Ersättningen av fossila drivmedel inom transportsektorn förväntas leda till en
kraftigt ökad efterfrågan, men efterfrågan på biomassa även för andra ändamål kommer med stor sannolikhet att öka. Det gäller t.ex. för el- och värmeproduktion och trä som t.ex. byggmaterial för att ersätta mer kolintensiva
material. Den generella tillväxten i världen innebär också att efterfrågan på
papper och massa ökar samtidigt som konkurrensen om returfiber ökar eftersom de också kan användas inom energiproduktionen (förbränning i värme
och kraftvärmeanläggningar). Denna generella ökade efterfrågan på skogsprodukter innebär t.ex. att det kan bli lönsamt att gallra mer skog eftersom
det blir möjligt att sälja lågvärdiga produkter som det tidigare inte funnits
någon efterfrågan på. Detta ökar också de ekonomiska incitamenten för energigrödor som kan odlas på åkermark specifikt för energiändamål [55].
Det är högst troligt att biobränslen kommer att bli en alltmer internationell
produkt som handlas och prissätts över nationsgränserna. Problemområdet
med ökad konkurrens om biomassa är inte direkt kopplat till fysiska effekter
av klimatförändringar utan snarare till åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Konsekvens av ökad efterfrågan på biomassa utreds
bl.a. i ett separat Elforskprojekt som påbörjades i februari 2007.

5.6

Konsekvenser för jordbrukets möjligheter

Idag utnyttjar det svenska jordbruket en areal på ca 3,1 Mha. Denna areal
kan på sikt komma att minska och marken istället användas för skogsproduktion [56]. För att få en tryggare energiförsörjning i Europa och minska
beroendet av fossila bränslen från Ryssland och mellanöstern så kan man behöva ställa om det Europeiska jordbruket från att producera mat till att producera energigrödor av olika slag. Enligt Porter (2006) är en möjlighet att
utnyttja åkermark för att producera biomassa för framställning av biodrivmedel till fordon [56]. Det är också tänkbart att en del av dagens åkerareal används för att producera andra typer av energigrödor att användas direkt i
kraft- och kraftvärmeverk.
Klimatförändringarna kan förmodligen också förbättra det svenska jordbrukets
möjligheter till produktion av biomassa. Till skillnad från skogsbruket så är
behovet av riktigt långsiktig planering betydligt mindre i jordbruket då omloppstiden för grödor är betydligt kortare än för skogsträd. Lundahl (1995)
påpekar att energigrödor så som t.ex. Salix som har en omloppstid på ett eller ett par år är betydligt mindre känslig för klimatförändringar än t.ex.
skogsbruk för timmer eller pappers- och massaproduktion med väsentligt
längre omloppstider [50].

5.7

Övriga konsekvenser

Risken för brand i bränslestackar är störst om materialet innehåller vatten
som är fritt tillgängligt för mikrobiell aktivitet (fukthalt > 20 %). Speciellt riskfyllt kan det vara att blanda material med olika fukthalter. Kompaktion och
lagringtid är också viktiga faktorer; kortare lagringstid innebär mindre risk för
brand [57].
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Högre sommartemperaturer i kombination med stora biobränslelager och
långa lagringstider kan innebära en ökad risk för bränder i biobränslestackar. Det är främst för mindre bränslestackar som omgivningstemperaturen anses ha betydelse. Vi har i denna studie inte kunna hitta några uppgifter som tyder på att lagringstiderna ökar, men en ökad frekvens av
stormfällningar skulle kunna innebära att lagringstiden periodvis ökar. Ett
fuktigare framtida klimat, som de regionala klimatscenarierna för västra Sverige pekar på, kan där orsaka större risk för mögel i biobränslelager. Däremot förutspås endast ringa förändringar i relativa luftfuktigheten [58].
Ett varmare klimat skulle kunna försvåra uttaget av biomassa, både från
skogs- och jordbrukmarker och därmed påverka leveranserna. Högre temperaturer innebär kortare period då marken är tjälad. Detta leder till en situation där den tidsperiod då timmer kan tas ut från hyggen till sågar blir kortare. En aspekt är också att ökad frekvens av extrema väderhändelser kan öka
skadorna på olika produktionssystem och vägar [49].
I projektet har inte ingått att studera effekter på utvinning av torv, men här
görs ändå en kort sammanfattning. Torv är inget biobränsle men används för
sameldning både i Sverige och framförallt Finland. Enligt Kellomäki & Leinonen (2006) finns det i och med klimatförändringarna också en ökad potential till utvinning av torv i Sverige motsvarande 16 % (480 GWh) [59]. Också Kirkinen m. fl. (2005) uppskattar att torvutvinningen skulle kunna öka i
och med klimatförändringarna i Norden [49]. Också för torvproduktionen anses dock försämrade vägar kunna utgöra ett problem.

5.8

Annan påverkan på energisektorn

Det finns en rad andra faktorer än just försörjningen av biobränsle som kommer att påverkas av klimatförändringarna och som kommer innebära behov
av anpassning av energisektorn. Ett flertal av dessa har utretts inom ramen
för andra delstudier inom Elforsks klimatkonsekvensprojekt. Konsekvenser för
naturgasförsörjningen behandlas senare i denna rapport.

5.9

Behov av anpassningsåtgärder

Rummukainen m.fl. (2005) presenterar effekterna av ett förändrat klimat och
gör en analys av anpassningsbehov för energiproduktion och energiförsörjning
[60]. Inget specifikt nämns om anpassningsbehov för energisektorn på grund
av en förändring i tillgång på, eller kvalitet för, biobränslen mer än det arbete
vad gäller påverkan på potentialen för förnyelsebar energi som studerades
inom projektet Climate and Energy. Många effekter påverkar dock skogsägarna i större utsträckning än energisektorn. De största anpassningsbehoven
finns därmed inom skogssektorn. Exempel på sådana behov är t.ex.:
•

planering av skogsplanteringar krävs redan idag
o

trädslagens utbredningsområde i ett framtida klimat måste beaktas

o

tålighet mot de skadeinsekter som kan komma att gynnas, mot
hård vind, torka m.m. bör tas i beaktande redan idag
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•

leveranser och uttag av biomassa kan försvåras och metoder för att
komma tillrätta med dessa problem bör utredas

Även om de anpassningsåtgärder som berör energisektorn direkt inte är av
samma betydelse som för skogssektorn är det ändå av stor vikt att energisektorn känner till effekterna och eventuellt upprättar samverkan med skogssektorn för att säkra tillgången på biobränslen av god kvalitet till energianläggningarna. Tänkbara anpassningsåtgärder för energisektorn kan vara:
•

Övergång till att använda bränslen från grödor som är mindre känsliga
för klimatförändringar, t.ex. jordbruksgrödor

•

Diversitet både vad gäller lokalisering och mix av energiförsörjningen
totalt sett kan bidra till att minska sårbarheten för klimatförändringar

•

Åtgärder för att minska risken för bränder i bränslestackar under
sommartid

•

Behov av ökad lagringskapacitet för biobränslen vid ev. kraftiga stormfällningar

Utöver detta finns det för produktion av biobränslen i ett förändrat klimat fortfarande en hel del frågetecken att utreda och som kan resultera i att ytterligare anpassningsåtgärder uppmärksammas.

5.10 Slutsatser – biobränsleförsörjning
•

Produktionspotential för biomassa inom både skogsbruk och jordbruk i
Sverige kan förväntas öka i och med ökad temperatur och CO2-halt.
Det kommer dock att krävas vissa anpassningsåtgärder inom produktionssystemen, bl.a. långsiktig planering av vilka trädslag som planteras och var; både utifrån trädslagens känslighet för extrema väder och
deras framtida utbredningsområden.

•

Den ökade produktionen kommer att innebära viss förändring i egenskaperna hos biomassan (lägre densitet, lägre värmevärde, lägre askhalt, etc) men dessa förändringar kommer att vara relativt små <3 %
och troligtvis av liten betydelse för energisektorn. Produktionen kommer att öka mer än biomassans egenskaper förändras.

•

Konkurrensen om biomassan kommer att öka och efterfrågan förväntas öka både nationellt och internationellt. Att öka användningen av
biomassa producerad på åkermark kan minska den direkta konkurrensen med papper/massa och annan industri. Däremot kan konkurrensen
med transportsektorn, som också är intresserad av biomassa från bl.a.
jordbruket, komma att öka. Konkurrensen och ökade priser kommer
generellt också att öka lönsamheten i produktionen.

•

Uttaget av och leveranser av biomassa både från skogs- och jordbruk
kan komma att försvåras till följd av försämrade vägar och sämre
markförhållanden. Även här finns anpassningsåtgärder att vidta, som
huvudsakligen berör skogsindustrin.
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5.11 Behov av fortsatt forskning
Det finns fortfarande ett stort behov av forskning för att få bättre kunskap om
framtidens produktionssystem för biobränslen och biomassa. I [61] listas en
rad områden inom vilka fortsatt forskning behövs för att kunna ta fram beslutsstöd avseende anpassning av skogsproduktionen till ett framtida klimat.
Där listar man bl. a. följande områden som också vi anser viktiga för fortsatt
forskning:
•

Ta fram bättre kunskaper om skogsbruket och konsekvenser av olika
skötselbeslut

•

Utveckla scenarier för framtidens skogsskötsel och markanvändning

•

Utveckla modeller för samband mellan klimatförändringar och skogens
produktion av biomassa

•

Ta fram sannolikheter för förändrade skaderisker till följd av troliga
framtida klimatscenarier. Detta kan göras genom att ta fram samband
mellan förändringar i olika klimatvariabler och enskilda biotiska och
abiotiska skadefaktorer. Integrera klimatmodeller och indirekta effekter (t.ex. skadedjur/insektsangrepp, etc)

•

Öka den grundläggande förståelsen av det regionala klimatsystemets
kopplingar till skogen

•

Skapa nya verktyg, mer omfattande klimatdata och klimatscenarier
som speglar en större del av osäkerheterna.

•

Bättre underlag för osäkerhets- och riskbedömningar

Både i Sverige och i andra länder ses dock åkerarealen som en stor potential för framtida produktion av biomassa och hur denna produktion kommer att påverkas är också mycket viktig. I detta projekt har vi främst fokuserat på skogsbruket, eftersom den största delen av de biobränslen som
används inom den svenska energisektorn idag kommer från skogssektorn.
Dock kan det se annorlunda ut i framtiden och jordbruksmarken kan spela
en allt större roll i produktionen av biomassa, också för energiändamål.
Man bör därför också titta på hur denna produktion påverkas av de framtida klimatförändringarna.
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6

Konsekvenser för naturgasförsörjningen

Avsnittet baseras på en underlagsrapport framtagen av Jenny Gode och Kristina Holmgren, IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Elforsk, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.
I projektet har endast ingått att studera tänkbara konsekvenser för utvinning
av naturgas i de danska naturgasfält från vilka Sverige idag erhåller sin naturgas. Det har således inte undersökts konsekvenser för naturgasfält som i
framtiden kan komma att leverera naturgas till Sverige, t.ex. ryska eller norska fält. Inte heller har konsekvenser för distribution av naturgas eller LNG
studeras.

6.1

Inledning

Naturgasen introducerades på den svenska marknaden år 1985. År 2004 var
användningen av naturgas 9,3 TWh (927 miljoner m3), vilket är relativt lite
jämfört med övriga Europa [62]. Av detta används 45 % i industrin, 32 % i
el- och värmeverk, 18 % i bostadssektorn, 3 % i gas- och koksverk32 och ca 2
% för fordon [62].
Naturgasnätet finns endast i sydvästra Sverige från Trelleborg upp till Stenungsund. År 2004 fanns 650 km transmissionsledning från Malmö upp till Göteborg med 50-65 bars tryck och en kapacitet om ca 2 miljarder Nm3 per år
[63]. Detta motsvarar en kapacitet om ca 22 TWh, men användningen är,
som framgår av ovan, knappt hälften av den maximala kapaciteten. Vid driftsättningen av de två planerade naturgasdrivna kraftvärmeverken i Göteborg
och Malmö bedöms efterfrågan öka med ca 8,5 TWh, vilket fortfarande innebär att befintlig transmissionskapacitet är tillräcklig för denna försörjning.
Från transmissionsledningarna transporteras naturgasen i distributionsledningar till kunderna33. År 2004 fanns 3000 km distributionsledningar med 430 bars tryck beroende på kundernas behov [63].
Svenska Kraftnät är systemansvarig myndighet på naturgasmarknaden, vilket
innebär att de har övergripande ansvar för att säkerställa att uttaget av naturgas från det svenska naturgasnätet i tillräcklig utsträckning balanseras av
motsvarande tillförsel. Dess danska motsvarighet är Energinet.dk och ett väl
fungerande samarbete är upprättat mellan de två instanserna. Eftersom det
svenska naturgasnätet har en större kapacitet än efterfrågan och möjligheter
att genom tryckförändringar lagra gas i nätet är behovet av aktiva regleråtgärder begränsat. Svenska Kraftnät köper också in en mängd reglergas, vilket
år 2006 uppgick till endast 8 GWh. För att upprätthålla balansen har Svenska

32

Inkluderar förluster
En del kunder som behöver höga tryck på naturgasen är direkt kopplade på transmissionsnätet.

33
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Kraftnät enligt Naturgaslagen även möjlighet att som sista åtgärd beordra att
överföringen av naturgas avbryts eller begränsas.
De största aktörerna på den svenska naturgasmarknaden är Nova Naturgas
som äger stora delar av det svenska transmissionsnätet och E.ON Gas Sverige
AB som ansvarar för grenledningarna i södra Sverige. Aktörer som erbjuder
leveranser av naturgas är Dong Energy A/S, E.ON Sverige, Göteborg Energi,
Lunds Energi, Varbergs Energi, Ängelholms Energi samt Öresundskraft.

6.1.1 Lagringsmöjligheter för naturgas
Lagring av naturgas i Sverige sker främst genom tryckförändringar i transmissionsnätet (s.k. ”linepack”) som har högre kapacitet än efterfrågan. Utöver
ett demonstrationslager i ett bergrum i Halmstad finns i Sverige inga andra
särskilda lagringsutrymmen för naturgas. De naturliga förutsättningarna är
inte heller särskilt goda, då Sverige saknar kända naturliga saltgruvor eller
akvifärer [63]. Som nämnts överstiger dock kapaciteten i transmissionsledningarna efterfrågan, varvid naturgasleveranserna kan säkerställas åtminstone vid inte alltför långvariga driftsavbrott.

6.1.2 Regelverk kring naturgas
Regelverk som påverkar naturgasförsörjningen i Sverige är huvudsakligen två
EU-direktiv samt den svenska naturgaslagen med tillhörande förordningar.
Ett första europeiskt naturgasdirektiv antogs 1998 och syftade till att öka
konkurrensen på de europeiska naturgasmarknaderna. 2003 antogs dock ett
nytt naturgasdirektiv för att påskynda avregleringen av naturgasmarknaderna
[64]. Direktivet har implementerats i den nya svenska naturgaslagen från
2005 (SFS, 2005). Viktiga budskap i naturgasdirektivet och därmed även naturgaslagen är att transport och försäljning av naturgas inte får utföras av
samma juridiska person, att tredje part skall ges tillträde till transmissionsoch distributionsnätet samt att naturgasmarknaden ska öppnas helt under
2007, dvs att alla kunder fritt ska kunna välja gasleverantör. På samtliga dessa punkter kan paralleller dras med elmarknaden.
2004 upprättades EU-direktivet (2004/67/EG) om åtgärder för att säkerställa
en tryggad naturgasförsörjning, det s.k. gasförsörjningsdirektivet [65]. Enligt
direktivet ska normer utarbetas för försörjningstrygghet och ansvarsfördelning mellan marknadsaktörerna vid krissituationer ska upprättas. På så sätt
skapas en krisplan vid betydande försörjningsavbrott. Bl.a. fastslås att hushållskunder prioriteras framför industrikunder vid en kris. Även gasförsörjningsdirektivet har implementerats i den svenska naturgaslagen från 2005.
Energimyndigheten har utarbetat en strategi för hur Sverige ska leva upp till
EU-direktivet [66]. Det kan konstateras att de svenska förutsättningarna skiljer sig kraftigt från andra europeiska länder eftersom naturgas endast marginellt bidrar till energiförsörjningen, att naturgasnätet är begränsat till en liten
del av landet, att endast en tillförselledning finns samt att andra lagringsmöjligheter än tryckförändringar i transmissionsledningarna är högst begränsade. Vid tänkbar ökad sammankoppling av naturgasnät i Europa och/eller
utbyggnad av fler tillförselledningar till Sverige kommer försörjningstryggheten att öka. Mer information om Sveriges strategi finns i [66].
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6.2

Klimatfaktorer som påverkar naturgasförsörjningen

Den naturgas som används i Sverige kommer huvudsakligen från danska gasfältet Tyra i Nordsjön (se Figur 6-1) och levereras via Danmark över till Sverige. Vid sårbarhetsbedömning av den svenska naturgasförsörjningen är det
alltså aktuellt att beakta klimatets effekter på utvinningen av naturgas i Nordsjön (driftsstopp p.g.a. hårt väder, fartygskollisioner etc.) och på rörledningar
för distribution av naturgasen. Enligt de prioriteringar som gjorts för projektet
ingår endast konsekvenserna för utvinningen av naturgas, medan effekterna
på rörledningarna inte behandlas. Inte heller ingår att studera tänkbara effekter för leveranser av LNG. Vindsituationen i danska Nordsjön har således varit
den viktigaste klimatfaktor att beakta. En annan klimatfaktor som möjligen
skulle kunna påverka naturgasutvinningen är våghöjden, men detta har inte
beaktats i projektet.

Figur 6-1. Karta över danska gaslicenser i Nordsjön. Den svarta pilen markerar ungefärlig position för gasfältet Tyra [67].

6.3

Konsekvenser för naturgasförsörjningen av klimatförändringar

De danska naturgasplattformarna är idag mycket robusta och dimensioneras
för att klara en s.k. 100-årsstorm34 [68]. Den mycket kraftiga storm som
drabbade Danmark och södra Sverige och 3-4 december 1999 var i Danmark
troligen den kraftigaste stormen under hela 1900-talet med medelvindar på
38 m/s och vindbyar på upp till 50 m/s. Enligt uppgifter från Energinet.dk,
34

Ett mått på de högsta vindstyrkor som statistiskt sätt inträffar på 100 år. Det har
varit svårt att hitta sifferuppgifter för Danmark, men det kan uppskattas att en 100årsstorm motsvarar vindstyrkor på över 40 m/s.
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som har systemansvar för den danska naturgasen påverkades naturgasplattformarna vid de danska naturgasfälten inte av den kraftiga decemberstormen
1999 [68].
Energinet.dk bedömer inte att naturgasutvinningen vid de danska naturgasplattformarna kommer att påverkas av klimatförändringar [68], vilket överensstämmer med uppgifter som erhållits från det norska klimatforskningscentret CICERO [69].

6.3.1 Klimatscenarier för Nordsjön
Aktuella klimatbilder för denna analys är vindkartor för Nordsjön framtagna
vid Rossby Centre, SMHI [1]. Som framgår av avsnitt 2 är det svårt att dra
några generella slutsatser om hur vindarna kan komma att förändras i framtiden eftersom olika klimatscenarier ger ganska vitt skilda resultat. Enligt Rossby Centrets klimatscenarier förefaller dock förekomsten av starka vindar (>25
m/s) öka marginellt över danska Nordsjön. Det är alltså inga större förändringar att förvänta sig avseende möjligheten att utvinna naturgas vid de
danska naturgasfälten. Det bör dock upprepas att bedömningarna om framtida vindar är behäftade med stora osäkerheter.

6.3.2 Erfarenheter från orkaner i USA
Orkanerna Katrina, Rita och Wilma som drabbade USA hårt hösten 2005 orsakade omfattande driftstopp vid naturgasplattformarna i Mexikanska golfen,
varav de två förstnämnda orsakade störst problem, se Figur 6-2. Samtliga
dessa tre orkaner hade vindstyrkor på upp till ca 80 m/s. Som framgår av
figuren sjönk produktionen av naturgas redan innan orkanerna Rita och Wilma
kom, vilket kan tyda på att förberedande åtgärder på förhand vidtogs för att
lindra konsekvenserna. Figurens upplösning är dock inte så hög att motsvarande slutsatser kan dras beträffande orkanen Katrina.
Oavsett om åtgärder vidtogs eller inte kan konstateras att orkanerna orsakade mycket stora skador. Över hundra olje- och gasplattformar förstördes eller
skadades och närmare två hundra pipelines skadades.
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Figur 6-2. Illustration av effekterna på naturgasproduktionen i Mexikanska
Golfen (GOM) av orkanerna Katrina, Rita och Wilma [70].

6.3.3 Historiska händelser
Sedan introduktionen av naturgas i Sverige 1985 har inget större ickeplanerat avbrott inträffat i det svenska naturgasnätet [63]. Inga störningar
som påverkat den svenska naturgasförsörjningen har heller förekommit i
Danmark. Kraftiga oväder har förekommit i Danmark, men hittills har inga
stormar orsakat några driftsavbrott vid de danska naturgasplattformarna sedan utvinningen påbörjades för ca 25 år sedan [68]. Som nämnts tidigare var
den kraftigaste storm som förekommit sedan utvinningen påbörjades decemberstormen 1999, då medelvindar på 38 m/s uppmättes och byvindar på upp
till 50 m/s.

6.4

Andra faktorer som kan påverka naturgasförsörjningen

Klimatförändringar bedöms ha begränsad påverkan på den svenska naturgasförsörjningen, men det finns andra faktorer som kan påverka. Energimyndigheten har gjort en översikt av tänkbara hot mot den svenska och europeiska
naturgasförsörjningen och bedömt att tekniska skador och konflikter är tänkbara orsaker till leveransavbrott [63]. Tekniska skador kan t.ex. vara yttre
åverkan på naturgasledningar, korrosion eller fel på konstruktioner och material. Statistik från European Gas pipeline Incident data Group sammanfattar
enligt Energimyndighetens rapport att den årliga frekvensen av ickeplanerade driftavbrott endast uppgår till 0,42 tillbud per tusen kilometer
transmissionsledning. Samma statistik visar att inga olyckor har skett under
perioden 1976-2003 som orsakat allvarliga personskador. Däremot inträffade
år 2004 en olycka i Belgien som orsakade flera dödsfall när ett naturgasläckage skedde med antändning som följd.
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Konflikter som skulle kunna drabba försörjningen av naturgas är t.ex. internationella konflikter, blockader, strejker eller sabotage/terrorattacker. Inga
sådana incidenter har hittills drabbat den svenska naturgasförsörjningen, men
en omdebatterad händelse som drabbade östra Europa inträffade i januari
2006 då ryska Gazprom minskade leveranserna till Ukraina efter misslyckade
förhandlingar om prisökningar samt anklagelser om stöld av gas från det ryska nätet. Händelsen påverkade ett flertal östeuropeiska länder kraftigt och
t.ex. Ungern fick se sina gasleveranser minska med 40 %.

6.5

Behov av anpassningsåtgärder

Vid en kris som skulle påverka naturgasförsörjningen kan Sverige idag endast
använda befintlig naturgas som lagras i transmissionsnätet och den begränsade resurs som lagras i naturgaslagret i Halmstad. Även om driftstopp
på grund av framtida klimatförändringar inte förefaller bli vanligare ställs krav
i naturgasförsörjningsdirektivet på tryggad försörjning och att en krisplan ska
finnas. I denna bör tänkbara effekter av klimatförändringar även beaktas.

6.6

Slutsatser – naturgasförsörjning

De danska naturgasplattformar där den naturgas som används i Sverige utvinns är idag mycket robusta och dimensionerade för att klara mycket hårda
väderbelastningar. Decemberstormen 1999 var troligen den kraftigaste stormen som drabbade Danmark under 1900-talet, men trots medelvindar på 38
m/s och byvindar upp till 50 m/s så orsakade stormen inga driftsavbrott vid
naturgasplattformarna.
Hur förekomsten och magnituden av stormar kan komma att utvecklas vid
framtida klimatförändringar är idag svårt att dra exakta slutsatser kring. Det
beror på att olika klimatscenarier ger relativt skilda resultat kring framtida
vindar. I projektet har det funnits tillgång till resultat från klimatscenarier
framtagna vid Rossby Centre [1]. Dessa klimatscenarier visar att förekomsten
av starka vindar (>25 m/s) förändras (ökar) marginellt över den del av Nordsjön där naturgasen som levereras till Sverige utvinns. Framtida klimatförändringar bör således inte påverka naturgasutvinningen nämnvärt. Dessa uppgifter bekräftas av både danska och norska källor [63]. Erfarenheter från USA
visar dock på starka samband mellan extrema väder (orkaner) och allvarliga
skador på olje- och naturgasplattformar, med försämrad naturgasförsörjning
som följd. Många av de amerikanska plattformarna är dock äldre än de danska och kanske inte heller dimensionerade att klara kraftiga oväder.
Fartyg som kolliderar med naturgasplattformar kan även orsaka skador. Huruvida sannolikheten för allvarliga kollisioner skulle öka om förekomsten av
extrema vindar skulle öka har inte utretts inom projektet.
Det finns andra faktorer än klimatförändringar som kan påverka naturgasförsörjningen. Det kan t.ex. vara tekniska skador på rörledningar eller internationella konflikter, strejker, blockader och terrorattacker. Tekniska skador
kan bl.a. orsaka läckage från rörledningar. Några sådana incidenter som påverkat naturgasförsörjningen till Sverige har inte förekommit under de 22 år
som det svenska naturgasnätet funnits. I projektet har heller inte ingått att
analysera konsekvenser av klimatförändringar på naturgasledningar eller
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transporter av LNG. När det gäller transporter av LNG till Sverige kan konstateras att sårbarhetsanalys då skulle omfatta klimatförändringars påverkan
på transportsystem troligen via fartyg, järnväg och vägtransporter.

6.7

Behov av fortsatt forskning

De litteratursökningar som gjorts och kontakter som tagits i projektet tyder
inte på att analyser utförts kring möjliga effekter av klimatförändringar på
utvinning av naturgas i Nordsjön. Kraftiga stormar som förekommit har bekräftat att naturgasplattformarna i Nordsjön är robusta. Erfarenheter från USA
visar dock att kraftiga oväder kan orsaka väsentliga skador på naturgasplattformar och det finns därmed anledning att rekommendera att sårbarhetsanalyser ändå utförs. Dessa bör troligen i första hand utföras av berörda
länder, men med anledning av den svenska utvecklingen mot ökad naturgasanvändning finns det stor anledning för svenska naturgasaktörer att påskynda
dessa analyser och att följa utvecklingen.
Konsekvenser av klimatförändringar på transmission och distribution av naturgas samt transporter av LNG bör utredas vidare.
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7

Konsekvenser för elnätet

Detta avsnitt baseras på resultat redovisade i en underlagsrapport framtagen
av Love Lundström, Vattenfall Power Consultant AB, på uppdrag av Elforsk
och Energimyndigheten.

7.1

Inledning

Det Svenska elnätet påverkas idag av klimatet i varierande omfattning beroende på typen av nät. Elnätet kan delas in i olika kategorier beroende på med
vilken spänning strömöverföringen sker.
•

Stamnät: 220 kV och 400 kV

•

Regionnät: 130 kV

•

Mellanspänningsnät: 70 kV

•

Distributionsnät: 45 kV och lägre

För stamnätets del påverkar de kraftiga vindarna näten i mindre omfattning
och även regionnätet påverkas i lägre grad. Detta beror på att både stamoch regionnätet är trädsäkrat, dvs. kraftledningsgatan har en bredd på minst
24 meter så att inga träd kan falla på ledningar. Mellanspänningsnätet och
distributionsnätet drabbas däremot i större utsträckning av kraftiga vindar då
dessa ledningar oftast inte är trädsäkrade, dvs. att träd befinner sig så nära
kraftledningarna att de riskerar att falla över ledningarna.
För att kunna fastställa hur elnätet kommer att påverkas av ett framtida klimat är det nödvändigt att uppskatta hur elnätet kommer att vara uppbyggt
den period som studien omfattar, dvs. i tidsperspektivet 20-25 år från nu. För
detta ändamål har följande två uppskattningar använts, vilka stämmer relativt
väl överens:
•

Elforsks ansvariga för elöverföring och distribution gjorde i projektets
inledningsskede bedömningen att distributionsnätet (10,20 kV) norr
om Dalälven huvudsakligen kommer att bestå av isolerade luftledningar, medan det i södra Sverige till största delen kommer att bestå
av markkablar. Stam- och regionnätet bedöms fortfarande främst bestå av luftledningar i hela landet.

•

Vattenfall har gjort bedömningen att Vattenfalls svenska nät huvudsakligen kommer att vara kablifierat. Lågspänningsnätet uppskattas till
ca 75 % vara kablifierat, mellanspänningsnätet förväntas bestå till 60
% av markkablar och till 30 % av isolerad luftledning medan regionnätet uppskattas vara helt luftburet (regionnätet är dock mindre väderkänsligt).
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7.2

Klimatfaktorer som påverkar elnätet

De klimatfaktorer som påverkar elnätet är främst vind, nederbörd och åska.
Följande tänkbara konsekvenser för elnätet beaktas i denna rapport:
•

Vind
o
o

•

Atmosfärisk nedisning och blötsnö

•

Nederbörd
o Vattenträd i kraftkablar
o Korrosion

•

Åska
o

Vindens påverkan på kraftledningar, extremvindar
Saltstänk

Åskstörningar

Några av klimatfaktorerna beskrivs närmare i avsnitt 2.2.

7.3

Konsekvenser för elnätet av klimatförändringar

7.3.1 Vind
De höst- och vinterstormar som frekvent drabbar främst södra Sverige orsakar idag stora skador på elnätet i form av knäckta kraftledningsstolpar och
skadade elledningar på grund av nedfallna träd. Elnätet är särskilt känsligt för
höga byvindar. Nätabonnenter i stormdrabbade områden drabbas ofta av
långa elavbrott då elnätsreparatörer inte kan reparera näten under stormen
då det är direkt farligt att vistas i skogen på grund av träd som faller. Dessa
stormar orsakar mycket stora kostnader för nätägarna varje år i form av reparationskostnader och uteblivna försäljningsintäkter. Idag pågår dock arbete
med att bygga ett mer stormsäkert nät – luftledningar byts ut till markkabel
och oisolerad luftledning byts ut till isolerad luftledning. I takt med att kunskapen om framtida klimatförändringar ökar måste nätägarna, för att uppfylla
de krav som ställs på dem, bygga ett mer robust nät som klarar ändrade förutsättningar.
Extrema vindhastigheter
Vindar ställer till med stora problem för distributionsnätet idag. De största
problemen uppkommer vid de höst- och vinterstormar som drar in över Sverige. Vinden blir till problem när byvindarna, vilka är betydligt högre än medelvinden för stormen, slår till. Dessa höga vindhastigheter gör att kraftledningsstolpar kan knäckas eller vika sig. Distributionsnätet drabbas också
mycket hårt av de träd som har blåsts omkull av stormvindarna och som faller
på elledningar och kraftledningsstolpar.
Anledningen till att distributionsnätet främst drabbas är att ledningsgatorna
endast har en bredd på 6-8 meter eller mindre. Regionnätet kan också komma att påverkas i viss mån trots att det ska vara trädsäkrat. Stamnätet bör
inte drabbas nämnvärt.
I dagsläget är mer än hälften av alla lokalnät nedgrävda, då till största delen i
tätorter. På landsbygden finns i större utsträckning isolerade och oisolerade

62

ELFORSK

luftledningar. Arbetet fokuseras på att bygga om de oisolerade luftledningarna
som går genom skogsmark till isolerade luftledningar och till markkablar. En
anledning till att inte all luftledning är isolerad är att den oisolerade luftledningen som förr var vanligt förekommande har en mycket lång teknisk livslängd, ca 30-60 år och man har därmed inte hunnit ersätta dessa. Efter stormen Gudrun finns det anledning att ifrågasätta om den ekonomiska livslängden kan vara lika lång då skadorna med de oisolerade ledningarna är så pass
omfattande på lokalnätet.
Vid en ökad medeltemperatur i Sverige tillsammans med en ökning av byvindhastigheten kan förekomsten av kraftiga stormar som orsakar mer än 10
miljoner kubikmeter fälld skog (liknande stormen Gudrun) troligtvis öka i södra Sverige. För att undvika skador i framtiden bör åtgärder vidtas för att
minska effekterna av stormarna. Vissa åtgärder görs redan, t.ex. byte av luftledningar till markkabel. Då bedömningen gjorts att lokalnätet till största delen kommer att vara kablifierat om 20-25 år, speciellt i södra Sverige där
vindhastigheten förväntas vara som störst, innebär det troligtvis att
lokalnäten drabbas av färre skador på grund av fallna träd och knäckta kraftledningsstolpar. Detta trots att byvindhastigheten förväntas öka.
Påverkan på markkablar
Ett möjligt hot är skador på markkablar beroende på en framtida ökning av
antal rotvältor som i sin tur beror på ökade maximala vindhastigheter i kombination med högre vintertemperaturer som reducerar tjälen i marken och gör
jorden minde hållfast. Detta kan potentiellt sett skada markkablar som rivs
upp med rötterna från fallna träd. Idag finns inga större problem av denna typ
registrerade. Då den största delen av lågspänningsnätet i Sverige och mellanspänningsnätet i södra Sverige bedöms vara kablifierat om 20-25 år kommer
problemet möjligtvis att öka i omfattning. Därför kan det vara av intresse att
utreda hur denna typ av skador i framtiden kommer att påverka elnätet.
Fallstudie Stormen Gudrun
Statistiskt sett inträffar riktigt kraftiga stormar som orsakar mer än 10 miljoner m3 fälld skog ungefär vart 25 år i Sverige [2]. Den senaste inträffade i
januari 2005 då stormen Gudrun resulterade i omkring 70 miljoner kubikmeter fälld skog. Kostnaderna för stormens skadeverkningar, skogsskador
inräknade, uppskattas till storleksordningen 10 miljarder kronor. Det är den
svåraste stormen som inträffat i Sverige gällande skogsskador. Den tidigare
svåraste stormen inträffade 1969 då 25 miljoner m3 skog föll. Dessförinnan
inträffade 1954 en svår storm med 18 m3 fälld skog som resultat. Även 1902
drabbades Sverige av en kraftig storm med en okänd mängd fälld skog.
Stormen Gudrun var som mest förödande i Skånes, Blekings, Hallands, Kronobergs och Gottlands län samt delar av Jönköpings, Kalmars och Västra Götalands län där vindar nådde över 30 m/s i stort sett alla kommuner. De avgörande faktorerna till att stormen Gudrun blev så förödande var det milda
vädret tillsammans med de hårda vindarna. Temperaturen i ovädersområdet
hade under vintern varit så hög att ingen tjäle hade bildats i marken. Tjälen
gör marken mer hållfast och bidrar till att trädens rotsystem står emot mer
påfrestningar så att trädet inte välter lika lätt vid kraftiga vindar. Den uteblivna tjälen tillsammans med de hårda vindarna från stormen gjorde att träden lätt vältes och drabbade då bland annat det luftgående elnätet i området.
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En ytterligare anledning till att stormen blev så förödande var att stormen
drabbade ett exceptionellt stort område jämfört med tidigare stormar.
En annan bidragande faktor till att stormen Gudrun blev så pass förödande är
att den granskog som är vanligt förekommande i området har ett rotsystem
som inte klarar av påfrestningarna från de hårda vindarna, vilket leder till att
de lätt faller omkull under stormar.
Elnätet drabbades hårt under stormen, totalt drabbades cirka 730 000 elabonnenter av strömavbrott. De två största nätbolagen i det drabbade området, Vattenfall och Sydkraft (nuvarande Eon) fick tillsammans 30.000 km ledningar förstörda. För Sydkrafts del krävdes drygt 1.200 km nybyggnation. För
att snabbt lösa elsituationen rullades en stor mängd kabel ut längs vägar och
skogsmarker, arbetet med att åtgärda dessa ledningar tog upp emot ett år att
utföra.
Stam- och regionnätet drabbades endas lindrigt av stormen. Anledningen till
att vissa regionnät dock drabbades kan ha berott på bristen av röjning i ledningsgator, men också på grund av att ledningarna på de drabbade sträckorna var gamla. Ytterligare skador på regionnätet uppstod då vinden i sig raserade vissa kraftledningsstolpar. De skador som uppkom på regionnäten var
relativt enkla att reparera då de fysiska hindren var lättare att övervinna än
för lokalnäten. I regel var regionnäten återställt efter mindre än 24 timmar,
undantaget var Sydkrafts regionnät som drabbats hårdast, vilket man behövde hela 7 dygn på sig att reparera.
Lokalnätet drabbades betydligt hårdare av stormen. En mycket stor variation
på skadornas storlek i olika nät tyder på att slumpen spelat in i hög grad på
skadornas omfattning och var skadorna skedde. Det man kan urskilja är att
markkablarna klarade sig utan skador medan både isolerad och oisolerad luftledning slogs ut. Den oisolerade ledningen består endast av linan i metall som
överför strömmen utan någon skyddande isolering runt, medan den isolerade
ledningen har ett hölje av plast runt linan i metall. Fördelen med den isolerade luftledningen är att den på grund av sitt skyddande hölje motstår elavbrott
betydligt bättre än oisolerad luftledning vid direktkontakt med träd. Trots detta skilde sig inte skadornas omfattning på isolerade och oisolerade ledningar
nämnvärt. Detta kan ha berott på omfattningen av fällda träd vilket antingen
skadade isoleringen på linan, knäckte stolpen eller fick linan att gå av.
Saltstänk
Problem med saltbeläggning på isolatorer i ledningsnät kan uppstå vid mycket
hård vind från havet. Vid saltbeläggning på isolatorer överförs ström enklare
över isoleringen och genomslag kan uppstå. Många fall med saltbeläggningar
som resulterat i störningar har rapporterats. Vid en hård västlig storm 1969
uppstod avbrott på större delen av 130 kV-nätet på Västkusten. Störningar
har också inträffat i Falköping och Skövde, så långt in som 15 mil från kusten.
Även en transformatorstation på toppen av Kirunavaara har störts av beläggning av salt från Nordsjön vid hård vind från Norge. Några 130 kV-ledningar
på västkusten har haft snabbåterinkoppling, troligtvis beroende på saltbeläggning. 1999 bortkopplades flera 400 kV-ledningar i Skåne p.g.a. saltproblem.
Normalt sett utgör saltbeläggning inget stort problem. Vattenfall hade tidigare
som policy att spola isolatorer i förebyggande syfte medan E.ON. avvaktade
tills störning inträffade. Vattenfall konstaterade att de fick många fler stör-
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ningar eftersom överslag ibland inträffade i samband med spolning. Numera
intar även Vattenfall en mer avvaktande hållning.
Akuta problem inträffar främst i direkt kustnära lägen längs Västkusten på
ledningar och transformatorstationer. Vissa utsatta stationer har därför försetts med fasta spolutrustningar för direkt spolning av isolatorer, exempelvis
Ringhals och Barsebäck. I Lärje, Repeshäll och Scanraff finns utrustning för
bildning av en vattenridå framför ställverket. Generellt tillämpas inom Vattenfall förlängd krypsträcka35 på ledningsisolatorer upp till 10 km från kusten. För
stationer rekommenderas förlängd krypsträcka upp till 30 km från kusten och
i Göta älv dalen. Om en framtida ökning av byvindhastigheten kommer att
ske längs Sveriges västkust där problemen med saltstänk är som störst, tillsammans med att vindriktningen allt mer ofta förväntas komma ifrån havet i
sydväst, innebär det att salt kommer att spridas över en större landyta och
längre in i landet.
I de fall då kraftiga stormar inträffar utan nederbörd förväntas problemen
med överslag p.g.a. saltstänk öka jämfört med idag, medan stormar i kombination med regn kan innebära att saltet spolas bort av regnet innan möjliga
överslag uppstår.
Svenska Kraftnät har nyligen påbörjat ett projekt där utrustning utplacerats
för att studera förekomsten av saltstänk i olika områden i Sverige. Projektet
inleds med ca ett års undersökning på Västkusten, följt av Skåne och i ett
senare skede kommer möjligen även andra områden att omfattas av studien.
Eftersom projektet just påbörjats finns inga resultat ännu att presentera.

7.3.2 Atmosfärisk nedisning och blötsnö
Nedisning av linor stolpar och isolatorer skapar problem i form av elavbrott
och knäckta kraftledningsstolpar främst i norra Sverige, där också snötyngda
träd som lägger sig över elledningarna orsakar elavbrott. Isbildning på kraftledningar och andra anläggningar såsom radiomaster är vanligt förekommande i alla de kalla regionerna i världen. Anläggningar i Kanada, USA,
Japan, centraleuropeiska länder och i Skandinavien drabbas varje år av driftstörningar och haverier på grund av is och snö. De huvudsakliga åtgärder som
kan vidtas för att minska såbarheten för nedisning är mekanisk förstärkning
och underhåll av ledningar i högriskområden.
Begreppen och bakomliggande orsaker till nedisning och blötsnö har beskrivits
i avsnitt 2.2.8. Resonemangen i avsnitt 2.2.8 bygger till stor del på information som tagits fram av Vattenfall Power Consultant AB.
Beräkningsmodeller för nedisning
Två huvudtyper av beräkningsmodeller har utvecklats för att förutse islaster
på kraftledningar, dels direkta modeller vilka är baserade på korrekta fysikaliska parametrar och samband, dels indirekta modeller vilka är baserade på
vanliga väderdata. Den förstnämnda gruppen är mer en typ av forskningsmodeller och därmed inte helt enkla att använda operativt. Många modeller, speciellt forskningsmodeller kräver vanligtvis svårtillgängliga indata, såsom fritt
vatteninnehåll, droppstorleksfördelning etc. De modeller som används prak35

Krypsträcka på isolatorer är den effektiva längden på isolationsmaterialet
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tiskt idag för beräkning av nederbördsnedisning av kraftledningar är så kallade begreppsmässiga modeller vilka har utvecklats ibland annat i USA och Kanada under åren. Äldre modeller kan generellt sägas underskatta nederbördsnedisningslasterna på kraftledningar [71]. Modeller för beräkning av blötsnö
har främst utvecklats i Japan och i Centraleuropa där blötsnöproblem är vanligt förekommande.
Nedisning av kraftledningar i dagens klimat
Kraftledningar i norra Sverige utsätts varje år för atmosfärisk nedisning. I
inlandet, speciellt på högre höjder, är det molnnedisning som drabbar, medan
vid kusten kan även blötsnö ställa till problem. Under åren 1988-1990 inträffade kraftledningshaverier i norra Sverige där islasten uppmättes till 90-100
kN/m vilket motsvarar 3,5 ggr dimensionerande last. Dessa fall föregicks av
väderomslag, kraftigt stigande temperatur och ändrad vindhastighet/riktning.
Längs norrlandskusten, företrädesvis den södra delen, och även i södra Sverige har det under senare år inträffat blötsnöproblem på kraftledningar. Dessa
problem har huvudsakligen inträffat på kraftledningar under 130 kV, medan få
haverier har inträffat på det svenska stamnätet.
Nedisning av kraftledningar i ett förändrat klimat
Som nämnts i avsnitt 2.2.8 är det svår att bedöma förekomst av nedisning i
ett framtida klimat. Det är troligt att problemen kan öka i vissa områden och
minska i andra samt att olika typer av nedisning påverkas på olika sätt av ett
förändrat klimat. Därmed är det också tänkbart att andra problem än de som
finns idag kan komma att uppstå.
Det skulle möjligen kunna bli så att problem med nederbördsnedisning ökar i
norra Sverige och att problem orsakade av blötsnö kan komma att inträffa på
andra platser än idag. En studie av molnnedisning av vindkraftverk antyder
att denna typ av nedisning kommer att minska i Skandinavien. Sammantaget
kan nämnas att det krävs ytterligare forskning på detta område.

7.3.3 Nederbörd
Nederbörd påverkar elnätet på många varierande sätt. Nederbörd kan orsaka
s.k. vattenträd i markkablar och korrosion på kraftledningsstolpar och anläggningsdelar av metall och i markkablar. Det är under mark som korrosionen
påverkar kraftledningsstolpar och anläggningar kraftigast, speciellt i områden
med en hög koncentration av vatten i marken.
Vattenträd
Vattenträd är en förekomst som drabbar markliggande plastisolerade kablar i
en miljö med betydande vattentillgång. Begreppet syftar till att fukt tränger in
i isoleringen på kablarna och reducerar isolationsförmågan. Konsekvensen blir
att kabeln får en kortare livslängd och en högre felfrekvens. Vattenträden
växer långsamt men efter en lång period av vatteninträngning kan de sträcka
sig genom hela isolationen. I ett 12 kV-nät kan en sådan kabel fungera under
en lång period, men vid en överspänning i kabeln orsakat av till exempel ett
åsknedslag kan genomslag till jord ske. I 24 kV kabelnät med genomträngande vattenträd inträffar genomslagen snabbare och kabeln klarar inte
av någon längre period i drift.
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Det är främst de äldre kablarna som riskerar att utsättas för vattenträd då
isoleringen där är av sämre kvalité. De kablar som idag finns har en bättre
isolationsförmåga och designen på kabeln klarar bättre av påfrestningar från
vatten. Möjligtvis kan dagens snabba förläggningsförlopp med en ovarsam
kabelnedläggning medföra sämre kvalité på skarvarna. Detta kan innebära att
även de nya kablar som läggs ned idag i viss mån utsätts för vattenträd.
En ökad förekomst av vattenträd i plastisolerade kablar kan komma att bli
aktuell då vattentillgången mätt som nederbörd minus avdunstning förväntas
öka36. Därmed kan mängden upptaget vatten i marken förväntas öka och en
större mängd kabel i marken kan då utsättas för högre vattenkoncentration,
varvid konsekvensen blir att fler kablar drabbas av vattenträd. Förekomsten
av vattenträd per kabellängd kommer däremot att minska då de gamla kablarna med sämre isolationsförmåga kontinuerligt byts ut mot nya kablar med
bättre isolering. I de fall där vattenträd i markkablar dock uppstår kommer en
potentiell amplitudökning i åsknedslagen bidra till fler genomslag till jord i
kablarna.
Korrosion
Markkablars funktion och livslängd påverkas av korrosion på stålband och
mantel i kabeln. Korrosion på kabeln kan förekomma då manteln punkterats
med vatteninträngning som följd. Punkteringen kan bero på till exempel ovarsam kabelnedläggning eller annan yttre påverkan på kabeln. Kraftledningsstolpar av metall och elkraftsanläggningar påverkas också av korrosion främst under mark ned till en halv meters djup.
Då vattenmängden i marken förväntas öka kommer problem med korrosion
troligtvis att öka i omfattning. Inom en snar framtid kommer en ökad del av
underhållskostnaderna av elnäten att gå till förnyat korrosionsskydd på gamla
anläggningar och kraftledningsstolpar. Det är en nödvändighet att förnya korrosionsskyddet för att bevara kraftledningsstolpar en längre tid framöver.

7.3.4 Åska
Åsknedslag orsakar ett stort antal skador på elnätet varje år. De åskskydd
som finns i nätet idag är bra men inte heltäckande, vilket inte heller skulle
vara genomförbart då kostnaderna skulle bli extremt höga. Därför koncentreras skyddet till att täcka områden med hög åskintensitet och sträckor av nätet
som är extra känsliga för störningar samt till industrier vilka är känsliga för
spänningsdippar.
Vattenfall Power Consultant AB har resonerat kring tänkbar framtida åsksituation, vilket redovisas i avsnitt 2.2.7. Slutsatserna är kortfattat att följande två
fenomen kan tänkas uppstå i ett förändrat klimat:
•

Antalet nedslag per ytenhet ökar från dagens 0.1–0.6 nedslag/km2 och
år. Uppgifter om hur stor ökningen förväntas bli finns inte.

•

Fördelningen av strömamplituden kan ändras vilket betyder att fler
kraftiga blixtar kan förekomma.

36

Trenden gäller alla årstider och hela landet, med undantag för sommartid i de sydöstra delarna av landet.
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Idag är spridningen i strömamplitud hos olika blixtar mycket stor, en typisk
strömstyrka ligger alltifrån 5 kA ända upp till 100 kA. Detta gör att skadorna
på olika anläggningar och ledningar efter ett åsknedslag varierar mycket.
Förmågan att klara blixtströmmar är också mycket olika hos olika anläggningar, även de som skyddas av ventilavledare, vilka är en form utav åskskydd.
Stamnätet i Sverige är så pålitligt att det inte bedöms att storstörningar
kommer att öka i omfattning.
Förändringar i åskmönstret kan resultera i ett stort antal konsekvenser för
elnätets prestanda. Särskilt kan vissa specifika konsekvenser förutses och
avhjälpas för att störningarna på elnätet inte ska öka i omfattning. Antalet
kortvariga störningar, s.k. spänningsdippar, kommer att öka med ökat antal
åsknedslag. Detta kan vara problematiskt för den känsliga industrin, inte
minst processindustrin. Dessa störningar bedöms vara bland de mest besvärliga elkvalitetsproblemen och är mycket kostsamma [72]. Situationen kan
dock förbättras med bättre åskskydd på ledningarna.
Antalet skador på elnätet kan öka, men i huvudsak kan det motverkas med
ökande antal ventilavledare. För att hantera större strömmar kan avledare
parallellkopplas. På distributionsnätet kommer kanske ökningen av skador på
luftledningar bli oundviklig, men även här kan emellertid skyddet förbättras.
Dock förutses att större delen av distributions- och mellanspänningsnätet
kommer att kablifieras, vilket troligtvis innebär att skadorna minskar i omfattning. En ökning av åskfrekvens och strömamplituder ger ökad felfrekvens
på elnätet och anläggningar, men ökningen kommer sakta, det finns alltså
ingen särskild gräns där ökningen kommer dramatiskt. Det finns då möjlighet
att öka anläggningsskyddet med fler och effektivare ventilavledare, speciellt
till sådana som klarar högre ström. Detta kan göras kontinuerligt så att antalet störningar på elnätet inte behöver öka i omfattning.

7.4

Slutsatser

Klimatets påverkan på elnätet idag är betydande. Dock bedöms de klimatförändringar som förväntas ske fram till en period på 20-25 år endast påverka
elnätet i mindre omfattning. Visserligen kommer klimatförändringarna ge en
negativ inverkan på elnätets prestanda, men samtidigt görs det redan nu
mycket för att göra elnätet mindre väderkänsligt, t.ex. kablifiering, utvecklandet av bättre korrosionsskydd samt breddning av kraftledningsgator. Perioden 20-25 år är en kort period sett ur elnätets sårbarhetsperspektiv, och de
förändringar som sker i klimatet kommer troligtvis inte att påverka elnätet
drastiskt. Däremot är det av intresse att se vilka faktorer som kan påverka
elnätet på längre sikt. Dessa tendenser kan skapa behov av ytterligare studier
inför framtiden.

7.5 Behov av åtgärder
7.5.1 Vindskador
En åtgärd som bör vidtas för att göra distributionsnätet mindre väderkänsligt
är att hålla ledningsgatorna ordentligt röjda och att öka ledningsgatornas
bredd. På det viset kan en skador orsakade av nedfallna träd på ledningar och
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stolpar minskas. En annan åtgärd som visat sig mycket effektiv för att göra
distributionsnätet mindre väderkänsligt är att bygga om luftledningar till
markkabelledningar. En omfattande ombyggnation pågår redan, men det kan
tänkas att en högre ombyggnadstakt kan visa sig vara kostnadseffektivt då
förödande stormar orsakar stora skador varje år. Distributionsnätet kan även
göras mindre väderkänsligt genom ombyggnation till isolerad luftledning där
det inte är möjligt att gräva ned ledningen i marken.
En relativt ny typ av luftledningskonstruktion där ledningarna hakas av från
kraftledningsstolparna vid för hög last, som vid fallet då träd ligger emot ledningen, är ett bra alternativ där ledningen går över bergmark och inte kan
grävas ned. Med denna typ av konstruktion riskeras inte kraftledningsstolpen
att knäckas. Visserligen sker elavbrott på ledningen, men det är en relativt
enkel åtgärd att återställa ledningen genom att haka på den på kraftledningsstolpen.
En åtgärd som bör vidtas är att se till att arbetet med röjning av ledningsgator inte släpar efter. Ett effektivt sätt att minska skador på elnätet på grund
av fallna träd är att röja oftare och bredda ledningsgatorna. Det är framförallt
ledningsgatornas bredd som minskar skadefrekvensen. För distributionsnätet
är det dock inte möjligt att trädsäkra hela nätet då kostnaderna skulle bli allt
för stora.
En ytterligare åtgärd som bör undersökas är att utreda om granskog möjligtvis inte är biotopiskt lämplig i södra Sverige där den är utanför sin naturliga
utbredningsgräns. Granskogen stod för de mest omfattande skadorna under
stormen Gudrun och kan komma att orsaka omfattande skador vid en liknande storm i framtiden.

7.5.2 Saltstänk
Behovet av att använda kompositisolatorer i områden där saltstänk är ett
problem kan komma att öka i framtiden. Detta bör beaktas vid nybyggnation
av kraftledningar i Västkustområdet. Även användning av en förlängd krypsträcka i ett större område än idag runt Västkusten kan komma att bli nödvändigt för att skydda sig mot saltstänk längre in i landet.

7.5.3 Vattenträd
Ett kontinuerligt utbyte av gammal kabel är ett säkert sätt att minska omfattningen av vattenträd i markkablar. Genom en snabbare utbytestakt slipper de
i högre utsträckning problemen med svårlokaliserade kabelbrott på grund av
vattenträd. Ett förbättrat åskskydd skulle kunna hindra att överslag till jord
sker i kablar där vattenträd redan inträffat.

7.5.4 Korrosion
Förnyat korrosionsskydd är en nödvändighet för att skydda kraftledningsstolpar mot korrosion i ett framtida klimat med högre vattenkoncentration i
marken.
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7.5.5 Åska
Ett kontinuerligt förbättrat åskskydd skulle minska förekomst av spänningsdippar och förbättra säkerheten för elnätet särskilt på de mest utsatta områdena. Effektivare ventilavledare som klarar högre ström bör monteras på
känsliga anläggningar. Alternativt kan parallellkopplade ventilavledare användas för att öka skyddet. Kablifiering kan också minska skadorna och den pågående kablifieringen kommer således att minska problemen.

7.6 Behov av ytterligare forskning
En av de största konsekvenserna för distributionsnätet vid ett förändrat klimat
är troligtvis hotet om mer intensiva stormar med massträdfällning som följd.
Studier kring var och vid vilka väderförhållanden denna omfattande trädfällning sker detta bör därför göras för att få en så god kännedom om problemen som möjligt. Studier bör också göras för att utreda om det granbestånd som finns i södra Sverige är biotopiskt lämpligt då det visat sig att
granbeståndet är känsligt och lätt välter vid kraftiga vindar, vilket kan orsaka
mycket skada i framtiden.
Det finns stor potential att utveckla kompetensen i Sverige inom området
atmosfärisk nedisning. Att aktivt delta i det europeiska COST727projektet37 är en viktig byggsten. Men, att också genomföra egna studier och
utredningar, att bedriva ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete på nationell nivå är av stor vikt i dagsläget. I dag bedrivs akademisk forskning vid
Kungliga tekniska högskolan [73]. Tidigare var även Luleå tekniska universitet
aktiva på området (se t.ex. [74][75]).
En naturlig fortsättning vore att gå vidare med:
•
•
•
•
•
•

islastmodellering
studier av pålastningshastigheter
avisning, smältning och vindavdriftsstudier
modellering av islast i kombination med vindlast
statistisk analys, återkomsttider, extremvärdesanalys
utarbetande av isriskkartor med hjälp av GIS

Ett omfattande utvecklingsarbete har påbörjats för att öka förståelsen för
korrosion i jord och för att förstärka stolparnas korrosionsskydd vilket framöver kommer att bli allt mer viktigt i takt med att behoven och kraven på ett
tillfredställande korrosionsskydd förväntas öka. Fortsatt utvecklingsarbete av
förbättrade korrosionsskydd är angeläget då korrosionen förväntas öka i takt
med nederbördsökningen.

37

www.cost.esf.org

70

ELFORSK

8

Konsekvenser för energianvändningen i bebyggelsen

De resultat som presenteras i detta avsnitt avser konsekvenser för användningen av energi för uppvärmning och komfortkyla i bostäder och lokaler. Avsnittet är baserat på en underlagsrapport som tagits fram av Johan Axelsson,
Vattenfall Power Consultant AB, på uppdrag av Elforsk.

8.1

Inledning

Energianvändningens inverkan på klimatet är idag en ständigt aktuell fråga.
Klimatförändringen i sig får även en viss inverkan på energianvändning, speciellt vad avser efterfrågan på energi för uppvärmning och komfortkylning av
byggnader. För att få en ökad insikt avseende energianvändningen i byggnader framöver och att bättre kunna planera energisystemet behövs analyser/scenarier över både tänkbar påverkan i form av teknisk utveckling, energieffektivisering och beteendeförändringar, men även av faktorer såsom klimatförändringar.
Energianvändningen och energiförsörjningen avseende byggnader skiljer sig
åt i olika regioner i Sverige. Orsaken är dels olika geografisk lokalisering (det
är betydligt kallare i norr än i söder och kust- och inlandsklimat skiljer sig åt),
dels olika infrastruktur.
I underlagsrapporten har ett försök gjorts till sammanvägd analys avseende
faktorer som påverkar efterfrågan på energi för uppvärmning och komfortkyla
för den svenska byggnadssektorn i tidsperspektivet 20-25 år från nu. Studien
har beaktat möjlig utveckling av bostadsbeståndets värmebehov med avseende på teknisk utveckling, effektivisering, beteendeförändringar samt inverkan
från ett ändrat klimat. Småhus, flerbostadshus och lokaler (ej industrilokaler)
har undersökts. Studien har gjorts för tre referensstäder (Malmö, Stockholm
och Östersund) för att belysa regionala skillnader främst när det gäller klimatets inverkan. En övergripande analys görs även över effekter för energianvändningen på nationell nivå.

8.2

Faktorer som påverkar energianvändning

8.2.1 Icke klimatrelaterade faktorer
För att göra en uppskattning av en framtida energisituation har ett antal klimatoberoende faktorer som påverkar energianvändningen identifierats. Ingen
åtskillnad har gjorts för de tre orterna. De faktorer som inkluderats är:
•

Ökat värmebehov till följd av befolkningsökning fram till år 2025 samt
framtida utveckling av värmeförsörjningen till bebyggelsen
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•

Realiserbar energieffektiviseringspotential för de olika bebyggelsekategorierna

•

Ändrat beteende avseende energianvändningen (såsom ökad efterfrågan på komfortkyla och fler elkrävande apparater)

•

Drivkrafter och hinder som påverkar energianvändningen

De identifierade faktorerna har i möjlig mån kvantifierats och en översiktlig
uppskattning har gjorts av utvecklingen för de tre referensorterna fram till
2025 samt utvecklingen av behovet av kyla, värme och övrig el gjorts.

8.2.2 Klimatfaktorer
Som komplement för att göra analysen heltäckande har klimatförändringens
inverkan på energianvändningen inkluderats. Analysen av hur klimatförändringen påverkar energianvändningen baseras på de graddagskurvor
(HDD)38 som har tagits fram av Rossby Centre, SMHI. Underlaget för hur antalet HDD kan förändras av en klimatförändring sträcker sig över perioden
2011-2040, i förhållande till perioden 1960-1990. Resultaten av Rossby Centres klimatmodelleringar visas i form av graddagskartor. Utöver detta har relevanta rapporter från Elforsk, SMHI, Klimat- och sårbarhetsutredningen och
Energimyndigheten studerats. Dessutom inkluderas en bedömning av variationen i energianvändning under året för de tre regionerna.

8.3

Uppvärmning och kyla i Sverige idag

I Sverige används ungefär 83 TWh i småhus, flerbostadshus och lokaler räknat som nettovärme. Fördelningen mellan bebyggelsekategorierna och uppvärmningssätt framgår av Figur 8-1, som visar situationen i Sverige år 2005
[76]. Som framgår av figuren är energianvändningen för uppvärmning störst
inom kategorin småhus och där tillgodoses den största delen av värmebehovet med el eller olika bränslen såsom olja eller biobränslen. Även kombinationer av dessa inkluderas. I kategorin el ingår förutom direktverkande
och vattenburen el även värmepumpar. Fjärrvärmen har för småhus en underordnad roll och står för ungefär 10 % av behovet. När det gäller de övriga
två bebyggelsekategorierna flerbostadshus och lokaler så är fjärrvärme den
klart dominerande uppvärmningsformen medan el och olja har en underordnad roll.
Sedan 1980-talet har den specifika energianvändningen för uppvärmning
minskat till följd av dels att bostäder byggs mer energieffektivt och dels att
bostäder byter uppvärmningssätt, exempelvis från olja till fjärrvärme, varvid
omvandlingsförlusten så att säga flyttas ut från huset.

38

Heating Degree Days och Cooling Degree Days.
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Uppvärmning i lokalbeståndet 2005, TWh
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Figur 8-1: Uppvärmning av lokalbeståndet i Sverige 2005 [76].

8.3.1 Fjärrvärme för uppvärmning
Av Figur 8-1 framgår tydligt att fjärrvärmen står för en stor del, cirka 50 %,
av det totala uppvärmningsbehovet i bebyggelsen39. Fjärrvärmen har en särställning som uppvärmningskälla i flerbostadshus och lokaler och detta beror
bland annat på att fjärrvärmen, som distribueras ut via fjärrvärmenätet, oftast är knuten till tätorter.
Fjärrvärme som levereras till bebyggelsen ger möjlighet till samtidig el- och
värmeproduktion i kraftvärmeverk. Idag produceras cirka 7 TWh el i kraftvärmeverk vid samtidig produktion av värme. Avsättningen av producerad
fjärrvärme är således viktigt för elsystemet och ambitionerna för framtida
ökning från branschen är stor. Elforskrapporten ”Kraftvärme i framtiden” visar
på en produktionspotential på cirka 15 TWh el redan år 2015 vilket alltså är
en fördubbling jämfört med idag [77]. På sikt tror fjärrvärmebranschen på
ökade marknadsandelar, uppemot 75 % av det totala uppvärmningsbehovet,
eller 80 TWh värme [78]. Denna utveckling kräver dock en storskalig utbyggnad av fjärrvärme och är då beroende av nyanslutningar. Nämnas bör dock
att de senaste årens produktion och försäljning av fjärrvärme är under avmattning när det gäller behovet per kund. Detta tros bland annat bero på en
ökad medvetenhet och effektivisering hos slutkunderna [79]. När det gäller
bränslen för fjärrvärmeproduktion så dominerar olika fraktioner av biobränslen och avfall. När det gäller el för fjärrvärmeproduktion så nyttjas el för drift
av storskaliga värmepumpar. Elpannor nyttjas knappt alls längre.
Behovet av fjärrvärme i näten styrs av efterfrågan på värme och därmed i
hög grad utomhustemperaturen. Sommartid, då lasten är låg, nyttjar en del
leverantörer fjärrvärme för produktion av fjärrkyla i så kallade absorptionskylmaskiner. Att nyttja fjärrvärme för att producera fjärrkyla ökar möjligheterna till samtidig el- och värmeproduktion sommartid.

39

Svensk Fjärrvärme
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8.3.2 Bränsle för uppvärmning
Med bränsle för uppvärmning avses den värmeframställning som sker i bebyggelsen som inte levereras via fjärrvärmesystemet utan framställs i eller i
anslutning till byggnaden. Exempelvis ingår förbränning av pellets i småhus
eller oljeeldning i panncentral till flerbostadshus.
Bränslebaserad uppvärmning förekommer i huvudsak i bebyggelsekategorin
småhus och står där för knappt 20 TWh. Generellt så är det vanligast att
bränslen används i kombination med exempelvis el.
Antalet småhus uppvärmda med olja har minskat stadigt till förmån för andra
alternativ såsom olika värmepumpslösningar eller pellets. Även det faktum att
oljan blivit dyrare påverkar användandet.

8.3.3 El för uppvärmning
Som tydligt framgår av Figur 8-1 så svarar el för en betydande del av uppvärmningsbehovet i bebyggelsen. Särskilt stor andel har el i småhus där nästan 40 % av alla småhus har el som enda värmekälla. Däri ingår även hus
som har någon typ av värmepump. I statistik från SCB likställs från och med
år 2005 luftvärmepumpar med direktverkande el [76].
Antalet småhus som värms med olika värmepumpslösningar har ökat kraftigt
de senaste åren och den huvudsakliga anledningen till detta är ett stigande
oljepris. I de hus där olja byts mot värmepump ökar således elanvändningen.
Även en trend när det gäller byte från direktverkande el kan skönjas för kategorin småhus [76].

8.3.4 Komfortkyla
När det gäller kylning saknas idag tillförlitlig statistik över hur stor andel av
energianvändningen i fastighetsbeståndet som används för komfortkyla40. När
det gäller distribuerad kyla, eller fjärrkyla, så finns statistik men för annan
kylning med värmepump eller kylmaskin finns det sämre med underlag.
Användningen av fjärrkyla har ökat kraftigt de senaste åren och totalt levererades år 2005 664 GWh fjärrkyla och därav svarar Stockholm för ungefär
hälften. Totalt finns det (år 2005) 28 företag som levererar fjärrkyla på kommersiell basis.
Statistik för kyla producerad i kylaggregat eller komfortvärmepumpar är
knapp. Det går t.ex. inte att utläsa i vilken omfattning värmepumpar (särskilt
luft/luftvärmepumpar) i praktiken används för att leverera kyla. För kategorin
lokaler uppskattar Vattenfall Power Consultant AB att ungefär 2-3 TWh el
möjligen kan hänföras till produktion av komfortkyla då med värmepump eller
kylmaskin [80]. Komfortkylning av småhus och flerbostadshus sker idag ännu
inte i någon större omfattning. Vattenfall Power Consultant AB skattar därför
den totala elanvändningen för kyländamål till maximalt 3 TWh för småhus,
flerbostadshus och lokaler sammantaget.
Belastningen på elsystemet från produktion av komfortkyla (ej distribuerad
via nätet) finns under hela året men är klart högst sommartid. Att behov även
40
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föreligger under andra årstider beror på att kylbehovet för lokaler i stor utsträckning är beroende av icke klimatrelaterade faktorer såsom antal människor och värmealstrande apparater som förekommer i lokalerna etc.

8.3.5 Energianvändning i de tre regionerna
Energianvändningen för uppvärmningsändamål i de tre orterna Malmö, Stockholm och Östersund skiljer sig åt beroende på städernas geografiska läge,
storlek och bebyggelsebestånd. De tre orterna skiljer sig åt i storlek och således också bebyggelsens sammansättning. Av det totala värmebehovet per ort
är andelen som används i flerbostadshus störst i Stockholm medan andelen
småhus är störst i Östersund.
Ser man till energianvändningen fördelat på energislagen, el, fjärrvärme och
bränslen skiljer den sig åt mellan de olika kommunerna, se Figur 8-2. Fjärrvärme är den klart dominerande uppvärmningsformen i samtliga fall och ligger över det svenska snittet på cirka 50 %. Dock syns en tydlig trend där
Malmö har den högsta andelen och Östersund har den lägsta. Det omvända
gäller för uppvärmning med el där Östersund täcker ungefär 30 % av värmebehovet med el. Bränslen för uppvärmning står för ungefär 10 % i Stockholm
och Östersund och hälften därutav i Malmö.
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Figur 8-2: Fördelning mellan uppvärmningskällor på de tre orterna 2004 [76]

Småhus
Kategorin småhus består av Sveriges bestånd av permanentbebodda småhus
och fritidshus, cirka 1,8 miljoner hus, motsvarande en uppvärmd area på cirka 216 miljoner kvadratmeter [76].
Uppvärmningsformen på de tre fallstudieorterna skiljer sig åt, men gemensamt är dock att el står för den största andelen när det gäller att tillgodose
uppvärmningsbehovet. I Östersund och Stockholm svarar el för drygt 65 % av
uppvärmningsbehovet och i Malmö för omkring 55 %. När det gäller fjärrvärme är andelen högst i Malmö, cirka 35 %, och lägst i Stockholm med ungefär
10 %. I Östersund är andelen cirka 20 %. I Figur 8-3 visas de tre orternas
värmeförsörjning fördelat på värmekälla för kategorin småhus.
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Småhus på tre orter 2004, GWh
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Figur 8-3: Uppvärmning av småhus i de tre regionerna 2004 [76]

Flerbostadshus
Kategorin flerbostadshus41 omfattar större byggnader som i högre uträckning
än småhus är lokaliserade till centrala delar av städer eller tätorter. Populationen totalt i Sverige består av ungefär 85 000 objekt och omfattar cirka 178
miljoner kvadratmeter [76].
Som framgår av Figur 8-4 så är fjärrvärme den klart dominerande uppvärmningsformen för uppvärmning och står för mellan 75 – 80 % av uppvärmningsbehovet. Motsvarande för Sverige som helhet är cirka 85 %. Andelen el
för uppvärmning för de tre orterna ligger på mellan 15 och 20 % vilket är
klart över snittet för Sverige som helhet som ligger på under 10 %. I figur 8
framgår värmebehovet för flerbostadshus i GWh år 2004.

Flerbostadshus på tre orter 2004, GWh
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Figur 8-4: Uppvärmning av flerbostadshus i de tre regionerna 2004 [76]
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Lokaler
Lokaler (taxeringsenheter som klassats som "lokaler" i fastighetstaxeringen)
består av lokaler för t.ex. skolor, kontor, hotell och restaurang. Totalt för Sverige består beståndet av ungefär 53 000 fastigheter och 144 miljoner m2.
Sett till Sverige som helhet så tillgodoses knappt 60 % av värmebehovet med
fjärrvärme. I Malmö tillgodoses drygt 80 % av behovet med fjärrvärme och
för Stockholm och Östersund knappt 70 %. Andelen el till uppvärmning av
lokaler ligger på ungefär 20 % av behovet i Stockholm och Östersund vilket är
ungefär det dubbla jämfört med Malmö. I Figur 8-5 framgår värmebehovet för
lokaler i GWh år 2004.

Tillförd energi till lokaler, 2004 GWh
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Figur 8-5: Uppvärmning av lokaler i de tre regionerna 2004 [76]

8.3.6 Övrig elanvändning
Elanvändning i bebyggelsen till andra ändamål än för uppvärmning benämns
som hushållsel, driftsel eller fastighetsel. Med hushållsel avses den el som
används för belysning, vitvaror och apparater i små- eller flerbostadshus. Begreppet driftsel innefattar elenergi som används till servicefunktioner eller för
klimatisering av bebyggelsekategorin lokaler såsom hissar och belysning.
Motsvarande för kategorin flerbostadshus benämns fastighetsel.
Elanvändning som inte avser eluppvärmning har ökat stadigt sedan 1970-talet
både avseende hushållsel och drifts- och fastighetsel. När det gäller utvecklingen till idag för hushållen kan ökningen till stor del förklaras med ett ökat
antal apparater såsom dator och tv. När det gäller ökningen i lokaler har även
här skett en utveckling där antalet kvadratmeter samt antalet apparater ökat.
Elanvändningen i bebyggelsen har bland annat diskuterats i Elforskrapporten
”Energi- och elanvändning i byggnader” (2006). Av studien framgår tydligt att
andelen el som används till annat än uppvärmning är störst i lokaler och ungefär lika stor i småhus och flerbostadshus. Elanvändningen (exklusive el för
värme) fördelar sig på olika sätt i småhus, flerbostadshus och lokaler och det
har gjorts ett antal studier på området. Energimyndigheten genomför 20052007 mätningar av elanvändningen i bebyggelsen i småhus, lägenheter och
lokaler och även om det ännu inte är klart så finns viss information tillgänglig
för hushållsel i kategorierna småhus och lägenheter. Det konstateras t.ex. att
belysning idag står för 23 % av elanvändningen (exkl. el för värme) i småhus
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och lägenheter vilket kan jämföras med 19 % från en studie genomförd år
1994. Intressant även att notera är att ”standby” står för 4 % av elförbrukningen [80].

8.4

Möjlig utveckling – icke klimatrelaterade faktorer

Hur utvecklingen av energianvändningen i byggnadsbeståndet kommer att se
ut under de närmaste 20 åren beror på en rad olika faktorer. Framförallt
handlar det om hur mycket av den uppskattade effektiviseringspotentialen
som implementeras, vilket till stor del beror av de ekonomiska incitament som
ges. En annan del är vårt beteende som kan ha en relativt stor påverkan på
energianvändningens utveckling.
Fram till 2025 kommer Sveriges befolkning att öka och detta innebär att fler
bostäder kommer att byggas vilket också innebär att den uppvärmda arean
ökar. Till detta kommer även utvecklingen inom områden såsom fjärrvärme,
värmepumpar och övrig elanvändning.

8.4.1 Ytan för uppvärmning ökar fram till år 2025
Fram till år 2025 bedöms befolkningen i Sverige att öka till ungefär 10 miljoner42 och med detta följer också en ökning av antalet kvadratmeter uppvärmd
yta. Ett tillkommande bebyggelsebestånd motsvarande 4 miljoner m2 per år
under 20 år ger ett ökat energibehov (uppvärmning och varmvatten) på 10
TWh fram till år 2025 [81]. Behovet är då skattat till 125 kWh/m2 vilket är i
paritet med nybyggnation. Nämnas bör dock att praktiska exempel visar på
att det är möjligt att bygga, eller renovera, hus så som är energieffektivare
än nämnda skattning [82]. Vattenfall Power Consultant AB uppskattar att
dessa 10 TWh fördelar sig på 5 TWh fjärrvärme (baserat på att 45 % av all
nybyggnation från 1990-talet har fjärrvärme för uppvärmning [81]) och 5
TWh kombinationer el, bränsle, värmepump.

8.4.2 Fjärrvärmen
Fjärrvärme svarar idag för ungefär hälften av all lokal- och bostadsuppvärmning i Sverige. Fjärrvärmen är till sin natur knuten till tätorter och
det är även där en möjlig expansion framgent kan väntas.
Tillväxttakten för fjärrvärmeutbyggnaden har varit stabil och en enkät till
branschföreningen Svensk Fjärrvärmes medlemmar som genomfördes 2003
avseende utvecklingen fram till år 2010 visar på en förväntad tillväxt på 2-3
% årligen [78]. Fjärrvärmens andel för uppvärmning förväntas således att
öka. I Elforskprojektet ”Kraftvärme i framtiden” görs en bedömning gällande
kraftvärmens utveckling fram till 2015 [77]. Från dagens produktion på ungefär 7 TWh per år bedöms elproduktion från kraftvärmeverk att öka till ungefär
15 TWh det vill säga en fördubbling. Denna utveckling av kraftvärmen är baserad på att den totala fjärrvärmeanvändningen uppgår till cirka 55 TWh vilket är i samma härad som Energimyndighetens prognos i samband med ”Kontrollstation 2004”.
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I grova drag bedöms en ökning av fjärrvärme till bebyggelsen med ungefär 1
% per år mellan 2010 och 2020. Fjärrvärmens expansion förväntas ske genom expansion av befintliga fjärrvärmenät samt genom nyetablering på mindre orter som idag saknar fjärrvärmenät. Det finns enligt branschföreningen
Svensk Fjärrvärme stora potentialer för fjärrvärmen i Sverige och på längre
visar beräkningar att fjärrvärmens andel kan växa från dagens nivå på cirka
50 % upp till 75 %. Detta skulle då kunna motsvara en årlig fjärrvärmeproduktion på cirka 80 TWh [78].
Normalårskorrigerade värden för de senaste åren visar emellertid på att tillväxttakten mattats av något och ligger under den prognos som gjordes år
2003. Att tillväxttakten mattats förefaller bero på i första hand effektiviseringar och att kunder väljer andra alternativa lösningar såsom bergvärmepumpar istället.43
Vid produktion av fjärrvärme i ett fjärrvärmenät kan ett flertal olika tekniker
användas såsom kraftvärmeproduktion, hetvatten, värmepump eller elpanna.
Vid kraftvärmeproduktion framställs el och fjärrvärme samtidigt i en sammanhållen process i ett kraftvärmeverk. En förutsättning för att kunna producera el i ett kraftvärmeverk är således att det finns ett behov av värme. Ett
ökat behov av fjärrvärme ger därför ökade möjligheter att producera el (så
kallad mottrycksel). Eftersom värmebehovet varierar över året innebär detta
också att förutsättningarna för att producera el är som störst då efterfrågan
på fjärrvärme (värmelasten) i nätet är hög.

8.4.3 Enskild bränslebaserad värmeproduktion
När det gäller bränslebaserad värmeproduktion som inte distribueras via
fjärrvärmenätet berör detta idag huvudsakligen småhus men även i viss mån
flerbostadshus och lokaler. Det är en tydlig neråtgående trend för samtliga tre
bebyggelsekategorier när det gäller oljeanvändningen och störst är minskningen i småhus [76].

8.4.4 El och värmepumpar
Som tidigare nämnts är trenden neråtgående för uppvärmning med direktverkande el och uppåtgående för uppvärmning med olika värmepumpslösningar. Den typ av värmepumpar som svarar för den kraftigaste ökningen
är värmepumpar som använder luft som värmegivande och värmedistribuerande medium, så kallade luft/luftvärmepumpar och det är då ofta direktverkande el som ersätts. Att byta från direktverkande el till en värmepump
innebär en energibesparing och därmed en minskad belastning på energisystemet, med undantag för vid riktigt låga utomhustemperaturer.
Flertalet av de värmepumpar som säljs kan nyttjas för att producera kyla. Det
finns inte någon tillförlitlig information i vilken utsträckning detta sker idag
men detta är något som allt tydligare används i marknadsföringen av värmepumpar. Inom branschen tror man att komfortkyla kommer att bli allt attraktivare i takt med att vi ställer allt högre krav på vår inomhusmiljö. Det är dock
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svårt att skatta utvecklingen och en möjlig påverkan på energisystemet i
denna översiktliga studie.44

8.4.5 Komfortkyla
Fjärrkyla för kylning av främst kontors- och affärslokaler har utvecklats relativt mycket de senaste 10 åren. Det som i första hand driver utvecklingen är
stor intern värmealstring i kontor och affärslokaler och att kylanläggningar
innehållande ozonnedbrytande köldmedier tagits ur drift.

8.4.6 Potential för energieffektivisering
Sammantaget finns en mängd faktorer som verkar mot ökad energieffektivitet
respektive ett antal faktorer som verkar för det. Att energieffektiviteten
kommer förbättras till 2025 verkar högst troligt, men frågan är hur mycket.
Det har genomförts några framtidstudier på området, t.ex. IVA:s Energiframsyn Sverige i Europa [82] och Boverkets utredning Piska och Morot [81].
I byggnader finns det ett antal användningsområden som är viktiga för den
totala energianvändningen, huvudsakligen uppvärmning, ventilation och
varmvatten samt annan användning såsom belysning och apparater.
Som nämnts tidigare har energianvändning för uppvärmning minskat från ca
200 kWh/kvm till 150 kWh/kvm under perioden 1983-2003 för nya bostäder.
Det finns dock möjlighet att ytterligare minska den specifika användningen för
uppvärmning. Studier för framförallt småhus visar att vid nybyggnation kan
man nå ned till en bra bit under 100 kWh/kvm [81]. Viktigt att notera är att
av de byggnader och hus som kommer att finnas år 2025 är uppskattningsvis
ca 90 % redan uppförda [82]. Dock finns potential som kan realiseras i samband med renoveringar. Vid nybyggnation eller renovering av bostäder och
lokaler kan energibehovet (värme och hushållsel) minskas radikalt jämfört
med dagens existerande bestånd [82]. Praktiska exempel visar att energianvändningen kan reduceras med 30-40 % jämfört med medelanvändningen
för existerande bestånd. Nya energieffektiva bostäder och hus som byggs har
ett lägre energibehov men har ett större elberoende då uppvärmningslösningen ofta är baserade på el i kombination med värmepump [82].
Den totala ytan för uppvärmning och antalet hushåll har en stigande trend.
Som exempel kan nämnas att antalet innevånare per hushåll räknat har
minskat från 2,6 år 1970 till 2,1 år 1990 och denna utveckling förefaller att
fortsätta [82]. Detta faktum motverkar något den effektiviseringseffekt som
nya hus och lokaler för med sig.
Energieffektiviseringspotentialer för uppvärmning i småhus
Potentialen för energieffektivisering har visats ibland annat Boverkets utredning Piska och Morot (2005) och där framgår tydligt att den största potentialen finns i äldre hus byggda i början av 1900-talet [81]. Potentialen för
energieffektivisering i småhusbeståndet uppskattas i [81] totalt till knappt 10
TWh och bedöms vara som störst för hus som nyttjar kombinationer där el
och olja ingår samt biobränsle. I [81] redovisas även resultatet från andra
studier genomförda av Chalmers Energicentrum (CEC). Potentialerna per be44
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byggelsekategori har av CEC skattats högre än vad som framgår av [81] och
ligger för småhus på 15 TWh. I Elforskrapporten Energi- och elanvändning i
byggnader, som också tagit fram av CEC, så kan den teknisk-ekonomiska
energisparpotentialen utläsas till omkring 15 TWh.
I projektet har Vattenfall Power Consultant AB uppskattat potentialen till 15
TWh, varav ungefär hälften uppskattas finnas i äldre hus uppförda fram till
1940. För nyare hus blir det tydligt att hus uppvärmda med enbart el eller
enbart olja också har en stor effektiviseringspotential. När det gäller effektivisering i hus värmda med fjärrvärme berörs detta enbart marginellt.
Energieffektiviseringspotentialer för uppvärmning i flerbostadshus
I beståndet av flerbostadshus dominerar fjärrvärme som uppvärmningsform
med cirka 80 % av den total uppvärmda ytan 2005. Fjärrvärmens dominerande ställning syns även när det gäller effektiviseringspotentialen. I [81]
bedöms energieffektiviseringspotentialen för flerbostadshus till drygt 5 TWh.
Chalmers Energicentrum (CEC) gör vidare en bedömning på 10 TWh fram till
år 2025. Effektiviseringspotentialen är relativt jämnt fördelad för hus uppförda
före 1980 och det är då som redan konstaterats i huvudsak fjärrvärme som
berörs.
Energieffektiviseringspotentialer för uppvärmning i lokaler
I lokalbeståndet, liksom i beståndet av flerbostadshus, dominerar fjärrvärmen
som uppvärmningsform. Potentialen i beståndet är relativt jämnt fördelad för
byggnader uppförda till och med 70-talet. Totalt uppgår potentialen till knappt
5 TWh enligt [81], medan Chalmers Energicentrum (CEC) gör en bedömning
på 11 TWh fram till år 2025.
Övrig elanvändning
När det gäller övrig elanvändning kopplat till hur el används inom bebyggelsen har detta bland annat diskuterats i [83]. Det blir där tydligt att belysning,
vitvaror och hemelektronik är de områden där det finns störst potential. Totalt
har Vattenfall Power Consultant AB skattat potentialen till 15 TWh eller ca 40
% på 20 års sikt.

8.4.7 Beteende
Det finns ett flertal studier som visar på att vårt dagliga beteende har en stor
inverkan på den totala energianvändningen i byggnader45. Som exempel har
en studie har visat att vi under de senaste åren har ökat inomhustemperaturen väsentligt. Det varierar dock väldigt mycket mellan olika hushåll. I en studie av [84] visades att de studerade hushållen hade en inomhustemperatur på mellan 18,5 och 24 °C. En ökning av innetemperaturen med
1°C kan ge en ökning av energiförbrukningen för uppvärmning med omkring
5 % [82].
Det finns en mängd exempel på förändringar i beteende som kan påverka
energianvändningen. Till exempel kan man uppnå 25 % effektivisering genom
att fylla tvättmaskiner helt samt tvätta vid en lägre temperatur, vilket kan
jämföras med att byta maskin som ger ca 30 % effektivisering [85]. Ett annat
45
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människans beteende i relation till energianvändning.
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exempel är att vi använder fler apparater idag, även om de är mer energieffektiva, som många dessutom står på stand-by då de är ”avstängda”. I en
pågående undersökning på Energimyndigheten så har andelen el som går till
”stand-by” uppmätts till 4 % av total elförbrukning (exkl värme) i hushållen
[84].
En studie av [86] visade att en förändring av beteendet kan minska energianvändning med 10 % i ett nybyggt elvärmt småhus. I en undersökning av
[87], som inkluderade 350 hushåll visades att över hälften av hushållen nådde en energieffektivisering på nära 10 %. Beteende kan påverkas huvudsakligen genom förbättrad information, exempelvis genom förbättrad mätning, vilket visat sig leda till effektivisering, i brittiska studier [88].

8.4.8 Drivkrafter och hinder
De drivkrafter och hinder som finns relaterade till energieffektivisering i byggnader är många och komplexa. Drivkrafterna kan bestå av exempelvis olika
typer av styrmedel (ekonomiska incitament) och regler medan barriärerna
består av exempelvis brist på information och att den som genomför effektivisering inte får del av alla fördelarna med att göra det.
Även om styrmedel och ekonomiska incitament är de främsta drivkrafterna för
energieffektivisering, så torde också det ökade miljömedvetandet ha en viss
betydelse. Då det handlar om att implementera energieffektiviseringsåtgärder
ska man vara medveten om att det är mest ekonomiskt och troligt att de
genomförs då renovering av byggnaden ändå ska genomföras.
Listan över barriärer för energieffektivisering kan göras relativt lång, då det
finns flera typer av hinder som påverkar i olika utsträckning. Övergripande
områden är marknadsmisslyckande och marknadsbarriärer. Marknadsmisslyckanden innefattar förhållanden som gör att marknaden inte fungerar på ett
optimalt sätt, medan marknadsbarriärer inkluderar förhållanden där effektiviseringsaktiviteter inte kommer till stånd av marknadsrelaterade orsaker, som
inte innebär marknaden fungerar ineffektivt.

8.4.9 Diskussion
De effektiviseringspotentialer som omnämnts avser åtgärder som är resurskrävande och i vissa fall inte ens lämpliga att genomföra. En avvägning måste
göras för vad som är samhällsekonomiskt motiverat med effektiviseringskostnad kontra kostnad för produktion av värme. Liknande studier har gjorts
tidigare, exempelvis av CEC [83] där även potentialbedömningar gjorts. Gällande vad som anses rimligt att anta förs ett resonemang där antagande om
höga energipriser, skärpta krav på byggnaders energiprestanda och genomslag när det gäller energideklarationer skulle kunna ge en acceptans på 30 %
av potentialen. Detta skulle kunna anses rimligt och förstärkas ytterligare av
implementeringen av energitjänstedirektivet i svensk lag.
I bedömningen av acceptans ovan har inte implementeringen av direktivet för
effektivare slutanvändning av energi och energitjänster (Dir 2006/32/EG) i
svensk lag beaktats. Direktivet syftar till att främja kostnadseffektiv förbättring av slutanvändningen av energi i medlemsstaterna. Här görs ingen
analys av hur en implementering av direktivet i svensk lag kommer att på-
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verka acceptansgraden (genomförandegraden), utan istället konstateras att
incitamenten för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder kommer att öka
i och med implementeringen. Med bakgrund mot ovanstående antas en acceptansnivå på 40 % både avseende energi för uppvärmning och el (hushålls, drifts- och fastighetsel).
Uppvärmning i småhus
En teknisk-ekonomisk potential på 15 TWh och en antagen acceptansnivå på
40 % fram till 2025 ger en effektivisering på cirka 6 TWh.
•

I huvudsak olika el och kombinationer av bränslen och el (3 TWh kombinationer och 3 TWh el)

•

Ungefär hälften av potentialen finns i småhus uppförda innan 1940

Uppvärmning i flerbostadshus
En teknisk-ekonomisk potential på 10 TWh och en antagen acceptansnivå på
40 % fram till 2025 ger en effektivisering på cirka 4 TWh.
•

I huvudsak hus uppvärmda med fjärrvärme (4 TWh fjärrvärme)

•

Potentialen relativt jämt fördelad för hus uppförda före 1980

Uppvärmning i lokaler
En teknisk-ekonomisk potential på 11 TWh och en antagen acceptansnivå på
40 % fram till 2025 ger en effektivisering på drygt 4 TWh.
•

I huvudsak hus uppvärmda med fjärrvärme (4 TWh fjärrvärme)

•

Potentialen relativt jämt fördelad för hus uppförda före 1980

Totalt ger detta en effektivisering motsvarande 14 TWh fram till år 2025, eller
en genomsnittlig effektivisering om 0,7 TWh/år vilket kan jämföras med den
effektiviseringstakt på 0,4-0,6 TWh per år som redovisades i prognosdelen till
utredningen ”Kontrollstation 2004”. Den totala potentialen sammanräknat
ligger runt 36 TWh. I IVA-projektet ”Energiframsyn i Sverige i Europa” (2003)
skattades potentialen för att minska energianvändningen till ca 30 TWh [82].
Övrig elanvändning
En teknisk–ekonomisk potential på 15 TWh och en antagen acceptansnivå på
40 % fram till 2025 ger en minskad elförbrukning på 6 TWh el med störst potential när det gäller belysning, hemelektronik och vitvaror.

8.5

Konsekvenser för energianvändningen av klimatförändringar

Klimatförändringen innebär att temperaturer, vindar och fuktighet kan komma
att ändras, vilket påverkar energianvändningen och energiproduktionen. Denna studie har begränsat sig till att diskutera konsekvenserna av förändrat antal graddagar, vilket är ett mått på behovet av uppvärmning eller kyla kopplat
till utomhustemperaturen. Värmegraddagar, HDD46, beräknas som skillnaden
mellan en given referenstemperatur och aktuell dygnsmedeltemperatur och är
således ett mått på behovet av uppvärmning även om HDD inte är direkt
46
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överförbart till en energistorhet. På liknande sätt är CDD47 ett mått på behovet av kylning.
Analysen baseras på de graddagskurvor (HDD) som tagits fram för värmebehovet för åren 1961-1990 och 2011-2040 som därmed blir ett mått på hur
behovet kommer att kunna förändras för de tre städerna/regionerna fram till
år 2025. Rossby Centre, SMHI har tagit fram underlag för hur antalet HDD
och CDD och kan komma att förändras av en klimatförändring under 20112040 i förhållande till perioden 1960-1990 [1], [89]. Se även avsnitt 2, [1]
eller [89].
Hur klimatförändringen kommer att påverka olika regioner framgår vid bearbetning av underlaget. Över hela landet minskar antalet HDD och då också
behovet av uppvärmning. Minskningen av antalet HDD per år räknat är störst
i södra Sverige och avtar något norröver. I Figur 8-6 visas hur antalet HDD
förändras för de tre valda orterna. Den största minskningen procentuellt sett
sker i Sveriges södra delar/Malmö och den minsta förändringen sker i norr. I
absoluta tal (HDD) är dock resultatet det omvända. Resultatet visar på en
markant minskning av värmebehovet för uppvärmning i hela Sverige.
Vid en jämförelse av HDD idag och i perspektivet 2011-2040 konstateras att
antalet HDD minskar mer i söder än norr (av de tre referensorterna), samt att
minskning sker i något större utsträckning på vinter än sommar.
Den procentuella förändringen (minskning) av antalet HDD per år är som
framgår av Figur 8-6 omkring 20 % i Malmö och omkring 15 % i Stockholm
och 10 % i Östersund. Som tidigare nämnts är inte HDD direkt överförbart till
värmebehov men det ger en god uppfattning om förändringens storlek och
variation över året. Om denna förändring appliceras på det totala behovet för
uppvärmning med en antagen minskning på omkring 15 % för hela Sverige
erhålls ett minskat värmebehov på mellan 10-15 TWh per år. Hur denna antagna minskning fördelar sig på energislagen är svårt att säga men en skattad
fördelning skulle kunna vara 7 TWh fjärrvärme, 3 TWh bränslen och 3 TWh el
för Sverige i stort.
Förändring graddagar, %:
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Figur 8-6 Förändring av antalet HDD för de tre valda orterna baserat på graddagskartor [89]

Ett minskat värmebehov, det vill säga minskat antal HDD, minskar behovet av
el för uppvärmning men samtidigt påverkas förutsättningarna för kraftvärme47
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produktion. Då värmeunderlaget minskar, minskar också förutsättningarna för
samtidig värme och elproduktion. Eftersom värmebehovet minskar vintertid
kommer dyrare produktionsslag inte att behövas i samma utsträckning.
När det gäller nyttjandet av värmepumpar är det i första hand värmepumpar
som nyttjar luft som värmekälla som påverkas av ett ändrat klimat. En ökning
av lufttemperaturen ökar värmepumpens verkningsgrad och mindre el för
drift krävs då för att generera värme. En möjlig konsekvens av ett minskat
energibehov är att det blir för dyrt med vissa tekniker såsom vätska-vatten
(bergvärme) och att andra tekniker såsom just luft-luftvärmepumpar som är
billigare i investering blir attraktivare.
Förändringarna i CDD enligt de klimatscenarier som projektet haft tillgång till
är små, se [1]. De visar dock på en ökning av CDD under hela året, vilket kan
leda till en ökad efterfrågan på energi för komfortkyla. Det skulle då innebära
en omfördelning av energibehovet jämfört med idag med ökning sommartid
och minskning under övriga årstider. Behovet av komfortkyla är även dock
starkt beroende av andra faktorer än klimatet, t.ex. förekomst av kylapparater, närvaro av värmealstrande apparater och människor, antal personer per
ytenhet, ventilation, fönstrens placering och storlek etc.
En klimatpåverkan som beskrivits ovan skulle få en stor inverkan på energisystemet. Värmebehovet skulle minska över hela Sverige med störst inverkan
i de södra delarna. Efterfrågan på komfortkyla kan komma att öka. Behovet
av fjärrvärme skulle minska vilket i sin tur för med sig att mottrycksunderlaget för elproduktion blir mindre. Samtidigt minskar behovet av el till
uppvärmning. Behovet av el för att driva kylmaskiner och värmepumpar för
kylning kan dock komma att öka under sommaren.

8.6

Diskussion och slutsatser – energianvändning

Utgående ifrån resultaten dels avseende möjlig utveckling av energisystemet
och dels klimatförändringens påverkan på dess utveckling görs här en sammanvägning av påverkan på el- och värmeanvändningen fram till år 2025.
Det är tydligt att det finns en stor potential till energieffektivisering inom bebyggelsen. När det gäller uppvärmning så har den skattats till omkring 14
TWh där 8 TWh antas vara fjärrvärme och resterande 6 TWh tillgodoses av el
(inklusive värmepumpar) och olika kombinationer med bränslen. Dock bör än
en gång poängteras att det är mycket svårt att bedöma hur mycket av enegieffektiviseringspotentialen som implementeras. När det gäller användningen
av el till annat än uppvärmning finns betydande potentialer till besparingar.
En skattning på besparing till år 2025 är 6 TWh el.
Den befolkningsökning, som kan förväntas fram till år 2025 antas öka värmebehovet med omkring 10 TWh där ungefär hälften är fjärrvärme och resterande tillgodoses av 3 TWh el och 2 TWh bränslen.
En klimatförändring av den art som behandlats i kapitel 5 skulle få en inverkan på energisystemet. Vår skattning är att energibehovet för uppvärmning
per år minskar med omkring 13 TWh varav 3 TWh är el.
När det gäller elanvändningen skulle den enligt detta resonemang minska
fram till år 2025, i huvudsak beroende på realiseringen av energieffektivi-
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seringspotentialer. Att effektivisera bort elförbrukning till värmeproduktion
minskar belastningen på elsystemet, särskilt vintertid.
Fjärrvärmen förväntas minska till följd av energieffektiviseringar och klimatets
inverkan. Detta går tvärs emot branschens intentioner med en utbyggnad
framgent.
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9

Resultat och diskussion

Energisektorn kan påverkas både positivt och negativt av klimatförändringar.
Nedan sammanfattas de huvudsakliga resultat som framkommit i projektet.
För detaljer hänvisas till respektive delavsnitt. I de fall siffror anges avser
resultaten tidsperspektivet 2011-2040 jämfört med referensperioden 19611990 om inte annat anges.
Produktionspotentialen kommer att förändras
• För vattenkraften kan produktionspotentialen öka med runt 2-10 % i
norra Sverige (Dalälven och norrut), vilket motsvarar en ökning om ca
1-5 TWh/år48.
•

Vattenkraftpotentialen kan komma att minska i sydöstra Sverige, medan det är mer oklart hur tillrinningen till de sydvästra vattenkraftstationerna kan komma att påverkas.

•

Vid en installerad vindkrafteffekt om 4000 MW kan potentialen för el
från vindkraft bli 5-20 % högre, vilket skulle innebära en ökning till ca
12 TWh jämfört med de 10 TWh som bedöms skulle kunna produceras
i dagsläget med en installerad effekt om 4000 MW.

•

Produktionspotentialen i skogs- och jordbruket kommer att öka med
uppskattningsvis 5-10%. I vilken omfattning detta kan utnyttjas för
bioenergiändamål är dock oklart, då det är starkt beroende av t.ex.
priser på biomassa och konkurrens med andra sektorer.

•

Ökad temperatur i vattendrag som används för kylning av termiska
energianläggningar kan minska verkningsgraden och i extrema fall kan
driftstopp inträffa. Detta har dock inte studerats inom ramen för projektet, men omnämns ändå eftersom det kan påverka produktionspotentialen för t.ex. kärnkraftverk.

Klimatrelaterade problem kan förändras och nya problem kan uppstå
Klimatrelaterade problem drabbar energisektorn idag i olika utsträckning. Vissa problem kan komma att öka i omfattning vid ett förändrat klimat, medan
andra kan minska. Dessutom kan nya problemsituationer uppstå som vi inte
har erfarenhet av idag. Omfattningen på de framtida problemen och de skador som kan uppstå är givetvis även beroende av vilka förebyggande åtgärder
som vidtas idag. T.ex. kan nämnas att det svenska elnätet idag är relativt
väderkänsligt, men att det idag pågår ett ständigt åtgärdsarbete för att minska dess sårbarhet, däribland kablifiering och breddning av kraftledningsgator.
De huvudsakliga slutsatser som dragits i projektets delstudier avseende förekomst av klimatrelaterade problem i ett framtida klimat är:
•

Framtida vindsituation i Sverige i ett förändrat klimat är relativt svårbedömt eftersom det är känt att olika klimatscenarier ger något olika

48

Räknat på ett normalår med 65 TWh vattenkraft och att 80 % av produktionen sker
från Dalälven och norrut.
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bild. De klimatscenarier som projektet haft tillgång till antyder dock en
marginell ökning av förekomsten av hård vind (>25 m/s). Detta kan
ha viss betydelse för vindkraften, elnätet och biobränsleförsörjningen.
Elnätet kommer att påverkas på flera olika sätt, bl.a. genom stormfällning av träd över ledningar, ökade problem med saltstänk i kustnära
områden samt att ledningsstolparna kan knäckas. De danska naturgasplattformarna, som förser sydvästra Sverige med naturgas, har visat sig vara mycket robusta för kraftig vind. Erfarenheter från andra
länder visar dock på ett samband mellan hård vind och driftstopp.
•

Torka kan komma att bli mer vanligt, särskilt längs sydostkusten, vilket kan innebära problem för biobränsleförsörjningen både avseende
tillväxtbegränsning och ökad förekomst av bränder. Problem kan även
uppstå för vattenkraften, både direkt genom minskad tillrinning och
indirekt genom en möjlig ökad konflikt mellan vattenkraft och fiske.
Problemen för fisket kan givetvis uppstå även i oreglerade vattendrag.

•

Nedisning och blötsnö är komplexa frågor som är svåra att bedöma i
ett förändrat klimat. Det är troligt att problemen kan öka i vissa områden och minska i andra samt att olika typer av nedisning kommer att
förändras olika av ett förändrat klimat. Fenomenen påverkar främst elnätet och vindkraften, men biobränsleförsörjningen skulle möjligen
också kunna påverkas negativt av blötsnö som leder till att grenar
knäcks.

•

Åska är ett annat svårbedömt område, men de analyser som gjorts i
detta projekt tyder på att problemen med åsköverspänning för kraftledningar kan komma att öka.

•

Kraftig nederbörd som innebär att markens vatteninnehåll ökar kan orsaka problem med vatteninträngning i markförlagda kablar (s.k. vattenträd), vilket kan orsaka överslag i markförlagda kablar.

•

Problem med översvämningar kan komma att öka särskilt i mellersta
och norra Sverige, men även i vissa delar av södra Sverige och då särskilt vintertid. Regleringen av vattendrag för vattenkraftproduktion
minskar förekomsten av översvämningar. Någon annan direkt koppling
finns inte idag, utan det är främst en fråga om hantering av älvar och
sjöar. Likväl påverkar översvämningar energisektorn på så sätt att
allmänhetens uppmärksamhet vid höga flöden ofta riktas mot vattenkraftindustrin.

•

Klimatförändringar som ger ändringar i avrinning och vattenföring kan
aktualisera frågan om ändrade förutsättningar för vattenverksamheter
generellt.

Energianvändningsmönstren kommer att förändras
Klimatet är endast en av de parametrar som påverkar efterfrågan på energi
för uppvärmning och komfortkyla. Teknisk utveckling, beteende, befolkningsförändringar och energieffektivisering påverkar energianvändningen för
nämnda ändamål i högre omfattning (åtminstone i de flesta fall) än klimatet.
Grova uppskattningar av hur energibehovet för uppvärmning och komfortkyla
i bebyggelsen kan komma att påverkas av olika faktorer i tidsperspektivet
2011-2040 sammanfattas nedan. Uppskattningarna omfattar varken indu-
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strins tänkbara utveckling eller scenarier med en stor ökning av befolkningen
till följd av s.k. klimatflyktingar, vilket givetvis har en mycket stor inverkan på
framtida energianvändning.
•

Energieffektiviseringsåtgärder inom bostads- och lokalsektorn uppskattas leda till en minskad energianvändning för uppvärmning om ca
14 TWh per år (8 TWh fjärrvärme, 6 TWh el/bränslen/kombinationer).
Siffrorna påverkas givetvis starkt av faktisk realisering av energieffektiviseringspotenitaler.

•

Elanvändningen för andra ändamål än uppvärmning uppskattas minska med 6 TWh per år.

•

Förväntad befolkningsökning kan komma att öka värmebehovet med
ca 10 TWh (ca 5 TWh fjärrvärme, 3 TWh el, 2 TWh bränslen).

•

Klimatförändringar kan komma att minska energibehovet för uppvärmning med ca 13 TWh (varav ca 3 TWh är el).

•

Efterfrågan på energi för komfortkyla kommer med största sannolikhet att öka, men storleken på ökningen har inte uppskattats inom
ramen för projektet.

Hela energisystemet påverkas
Ökad produktionspotential, minskat värmeunderlag och förändrade energianvändningsmönster kommer att påverka hela energisystemet. I projektet
har ett antal konsekvenser för energisystemet som helhet identifierats. Ett
urval sammanfattas kortfattat nedan:
•

Ökad produktionspotential för vattenkraft i norra Sverige samt ökat inslag av svårreglerad kraft sås om vind- och vågkraft, kommer att öka
behovet av överföringskapacitet av el från norr till söder. Detta gäller
särskilt om de senaste årens trend med förflyttning till storstäderna
kvarstår samt om andra länder i högre omfattning kommer att behöva
importera el från Sverige. Vattenkraftens funktion som effektregulator
kommer då att bli allt viktigare. Om tillrinningen till regleringsmagasinen i norra Sverige ökar under de årstider som redan idag i regel har
god tillgång på vatten, så kommer man i högre grad än tidigare tvingas producera vattenkraft till maximal kapacitet för att undvika att spilla
vatten. Det innebär, förutsatt att alla andra faktorer hålls konstanta
enligt dagens situation, ett ökat tryck på överföringsnätet under dessa
timmar. Flaskhalsar i överföringen kan medföra att vattenkraften i norr
inte kan användas fullt ut som reglerkraft i söder, varvid dyrare termisk produktion i större utsträckning kan krävas som reglerkraft i södra Sverige. En eventuell utbyggnad av vindkraft i norra Sveriges fjälltrakter kommer också att konkurrera med vattenkraften om nätutrymmet.

•

Minskad efterfrågan på energi för uppvärmning kommer att minska
underlaget för fjärrvärme, vilket går emot branschens egna intentioner
om utbyggnad av fjärrvärmen. För att bibehålla och/eller öka fjärrvärmeanvändningen kan komma att krävas utbyggnad av fjärrvärme
på platser som idag inte har tillgång till fjärrvärme, konvertering till
fjärrvärme från andra uppvärmningsformer (särskilt för småhus där
den stora potentialen finns), konvertering från fjärrvärme till kraft-
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värme alternativt att nya affärsmöjligheter utnyttjas, såsom fjärrvärme
för absorptionskyla eller energikombinat med t.ex. biodrivmedel.
•

Förändrade energianvändningsmönster kan innebära förändring av effekttoppar, särskilt om efterfrågan på komfortkyla blir stor. För Sverige
innebär det att effektbehovet då utjämnas något över året.

Ej akut behov av anpassningsåtgärder utöver de åtgärder som vidtas
idag
I projektet har ett antal åtgärder identifierats, som kan minska energisektorns
sårbarhet för klimatförändringar. Det kan konstateras att en hel del arbete
redan idag pågår som kan minska sårbarheten. Många av dessa åtgärder vidtas inte direkt med tanke på framtida klimatförändringar, utan avser t.ex.
successiv förbättring av tekniska system för att minimera skador vid extrema
väder. Det gäller t.ex. arbetet med att göra elnätet mindre väderkänsligt och
anpassningen av befintliga dammar till extrema flöden i dagens klimat. Det är
troligt att denna successiva anpassning kommer att fortgå och att framtida
klimatförändringar i högre grad än idag kommer att beaktas vid dimensionering, planering och utveckling av energisystemet. Vid detta successiva
arbete gäller att beakta såväl möjligheten att tillvarata ökade produktionspotentialer, som att minska sårbarheten för extrema vädersituationer.
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10 Behov av fortsatt forskning
Under projektets gång har behov av fortsatt forskning identifierats bl.a. i delstudierna, vid referensgruppsmöten, vid en workshop som anordnades 28 maj
2007 av Vattenfall Power Consultant AB på uppdrag av Elforsk samt av projektets huvudprojektledare. I detta avsnitt sammanfattas de identifierade behoven, indelat i följande kategorier utifrån frågornas karaktär:
•

Förändrade förutsättningar för produktion, överföring/distribution, leverans och drift av anläggningar

•

Energianvändning

•

Energi- och miljöpolitiska frågor, energimarknadsfrågor samt systemaspekter

•

Klimatvariabler

•

Ekosystemeffekter

•

Tekniska lösningar

•

Metodfrågor

För detaljer kring forskningsbehov inom respektive delstudie, hänvisas till de
separata delavsnitten tidigare i rapporten. När det gäller resultaten från workshopen kan generellt konstateras att åtgärdsbehoven för att anpassa energisektorn till klimatförändringar inte ansågs vara akuta, medan det däremot
framfördes ett stort behov av vidare forskningsinsatser. Det frågekomplex
som kom att betonas starkast handlade dock inte om klimatförändringens
påverkan på energisektorns infrastruktur, utan om de effekter som energioch miljöpolitiska beslut samt marknadsutvecklingen kan få på energisektorn.
Förändrade förutsättningar för produktion, överföring/distribution,
leverans och drift av anläggningar
• Studier av hur potentialer för produktionsökning i vattenkraft, vindkraft och bioenergi kan tillvaratas på optimalt sätt. I området ingår
även utredning av gynnsamma geografiska lägen för produktionsanläggningar.
•

Mer detaljerade beräkningar och bedömningar av effekter och produktionspotentialer i kortare tidsperspektiv.

•

Effekter för termiska produktionsanläggningar av ökad temperatur på
vatten som används som kylvatten.

•

Studier kring hur energibranschens anläggningar kan komma att påverkas av ökad havsnivå och nederbörd (översvämning).

•

Konsekvenser av klimatförändringar på transmission och distribution
av naturgas samt transporter av LNG bör utredas vidare.
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Energianvändning
• Framtida efterfrågan på värme och kyla för landet som helhet med
hänsyn tagen till beteendeförändringar, klimatförändringar, energieffektiviseringsmöjligheter, befolkningsutveckling, industrins framtida
energianvändning och produktionsmöjligheter etc. Beteendets roll
skulle kunna utredas genom att studera användningsmönster i grannländer med liknande levnadsstandard men ett varmare klimat idag,
t.ex. delar av Tyskland och Frankrike.
•

Kompletterande analys kring framtida kylbehov utifrån andra antaganden än bara CDD-kurvor.

•

Effektsituationen om 20-25 år – studie av hur elbehovet ser ut om 2025 år och vad den dimensionerande temperaturen kommer att vara.

•

Industrins framtida energianvändning samt dess möjligheter att producera el och värme bör även beaktas eftersom det är av avgörande
betydelse för det framtida energisystemet.

Energi- och miljöpolitiska frågor, energimarknadsfrågor samt systemaspekter
• Påverkan på framtida elsystem (t.ex. elanvändning, effektproblematik,
internationell utvidgning, överföringskapacitet, reglering, scenarioanalys). Exempel på forskningsbehov är kring snabb och reglerbar effektproduktion som alternativ/komplement till vattenkraften. Även om
vattenkraftproduktionen (kWh) i stort snarast gynnas av klimatförändringar, kan ändrat klimat ge begränsningar i effektregleringsmöjligheterna (kW) i förhållande till vad som behövs t.ex. vid kraftigt
utbyggd vindkraft.
•

Kostnads- och nyttoanalyser, t.ex. avseende vilka åtgärder som är
”bäst” att vidta. I vilka situationer och delsystem är det mer fördelaktigt att förebygga och när kan det vara bättre att avhjälpa problemen vartefter de uppstår? Var är jättefrågorna?

•

Relation mellan effekter orsakade av klimatförändringar respektive politiska beslut och marknadsmässig utveckling, så att konsekvenser av
klimatförändringar sätts in i ett helhetsperspektiv. Med politiska beslut
avses t.ex. EU:s ambitiösa energi- och klimatmål till 2020.

•

Helhetsperspektiv på bioenergins roll i ett framtida klimat, inklusive
konsekvenser av ökad efterfrågan på biomassa (studeras i separat, nu
pågående Elforskprojekt), möjligheten att odla biobränslen med kortare rotationstider, effektivare utnyttjande av restprodukter (t.ex. halm)
samt export av svenskt bioenergikunnande till andra länder.

•

Mer strukturerad och intensifierad samhällsdialog kring dammsäkerhet,
kraftproduktion, översvämningsskydd och vattendragsekologi även
kopplat till ramdirektivet för vatten.

Klimatvariabler
• Vidare bedömning av framtida vindsituation, t.ex. för bedömning av
gynnsam lokalisering av vindkraft samt utredning kring stormfällning
av träd kopplat till biobränsleförsörjning och skador på elnät.
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•

Det finns behov av och även stor potential för Sverige att utveckla
kompetensen i Sverige inom området nedisning kopplat till effekter på
vindkraft och elnät. Se vidare under avsnitt 7.6.

•

Bedömning av hur åskförekomsten kan komma att se ut och vilka tekniska lösningar som kan krävas för att minska problemen vid åska.

•

Fortsatt dialog mellan forskare och avnämare avseende klimatförändringar och tänkbara konsekvenser, inklusive tolkning av klimatscenarier.

•

Vidareutveckling av klimatindex för väderextremer, effekter av sekventiella väderfenomen på infrastrukturen samt studier kring hur kombinationer av klimatrelaterade effekter kan tänkas påverka energisektorn
(t.ex. hård vind och otjälad mark).

•

Framtagande av kriterier som vara till hjälp för att bedöma när i tiden
anpassningsåtgärder bör vidtas.

Ekosystemeffekter
• Ekosystemeffekter kopplade till förändrat klimat och energisektorns
produktionsanläggningar, t.ex. hur ekosystem i reglerade vattendrag
kan påverkas av förändrat klimat.
•

Utredning om lämpliga trädval i olika delar av landet med avseende på
biobränsleförsörjning och risk för skador på elnät vid stormfällning
samt ekosystemeffekter.

Tekniska lösningar
• Fortsatt utvecklingsarbete för att förbättra korrosionsskydd för kraftledningsstolpar.
Metodfrågor
• Utvidgning av studieområdet till att även omfatta grannländer – även
utblickar mot EU.
•

I ännu högre grad utnyttja och ta del av information som tas fram
inom andra nationella och internationella forskningsprogram. Exempel
på sådana är det nordiska CES-projektet (Nordiska Ministerrådet) och
MISTRA:s planerade program kring klimatscenarier och anpassning till
klimatförändringar.
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