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Seminariedag 

Solstormar och deras 
inverkan på samhället 

21 maj 2012 i Lund 

8 mars i år förvarnade NOAA om en solstorm som kunde störa elnät, telekommunikation, 
flyg och GPS. Solstormen uppmärksammades i media och av MSB, men gav inga störningar. 
Den var den största på fem år och indikerar att solen under 2012-2013 når ett maximum i sin 
periodiska aktivitet. Högaktuella frågor är just nu vad som kan hända vid en solstorm och hur 
kraftig den kan bli. Strömavbrott i Kanada 1989 och Malmö 2003 är exempel på följder, men 
annan infrastruktur som vi utnyttjar kan också påverkas – direkt eller indirekt via elnätet. 
Vilken inverkan har detta på samhället? 

Denna seminariedag tar upp frågor som: 

 Vad är solstormar – vad vet man och kan man få någon förvarning? 
 Hur påverkar solstormar elnät, elektronisk kommunikation och GPS? 
 Hur agerar E.ON som har erfarenhet av solstormar? 
 Hur analyserar man beroenden – särskilt av teknisk infrastruktur? 

Seminariedagen vänder sig till personer med ansvar för eller intresse av elförsörjning eller 
krishantering i samhället – inom kommuner, länsstyrelser, elnätsbolag eller annat. 

Syftet är att bidra till förbättrade risk- och sårbarhetsanalyser genom en samlad bild av 
beroendena mellan solstormar, tekniska infrastrukturer och samhällskritisk verksamhet. 

Arrangemanget är en del av ramforskningsprogrammet PRIVAD om utveckling av risk- och 
sårbarhetsanalys vid LTH. PRIVAD finansieras av MSB och bygger på forskningsmiljön 
som byggts upp i det tidigare projektet FRIVA och centrumbildningen LUCRAM. 

Seminariet inklusive lunch är kostnadsfritt men för planeringen behöver vi din anmälan. 
Anmäl senast 14 maj till Carina.Lindstrom@iea.lth.se och ange om du har särskilda 
måltidsönskemål. Om du har frågor, kontakta gärna Olof Samuelsson på 046-222 75 04. 

Välkommen! 

Olof Samuelsson 
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Program 

9.30 Kaffe 

10.00 Välkommen 
Olof Samuelsson, LTH 

Elförsörjning Vilka konsekvenser kan solstormar ha för elförsörjningen?  
Olof Samuelsson, LTH 

Erfarenheter av solstormar hos E.ON 
Tomas Johannesson, E.ON Elnät 

Rymdväder Solstormar och rymdväder 
Peter Wintoft, Institutet för rymdfysik 

12.00 Lunch 

13.15 
GPS 

Tele 

Vilka konsekvenser kan solstormar ha för GPS-användning? 
Gunnar Hedling, Lantmäteriet  

Elektronisk kommunikation vid störningar i elförsörjningen 
Hans Åkermark, representant för PTS 

Analys Analys av kritiska beroenden 
Henrik Tehler, LTH 

14.45 Kaffe 

15.00 Summering 
Jonas Johansson, LTH 

ca. 15.30 Slut 

 

Plats 

Seminariet hålls i mötesrum Enoch Thulin i forskningsbyn IDEON byggnad Beta 4, 
Scheelevägen 17, Lund 

Karta, vägbeskrivning och länk till bussinformation: http://www.ideon.se/om-ideon/karta/ 

www 

För aktuell information om seminariedagen se http://www.iea.lth.se/seminars/solstormar/ 

 


