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EXAMENSARBETE

Undersökning av procentuell belastningsnivå på
servisledningar anslutna till kundkategorierna
flerbostadshus, skolor och förskolor.
Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts på uppdrag utav Göteborg Energi Nät AB. Arbetet har en
beskrivande del som handlar om hur det går till när nya kunder ansluts till det befintliga nätet
och den andra delen av arbetet är en kartläggning över effektförbrukningen för
kundkategorierna flerbostadshus, skolor och förskolor.
När en kund vill ansluta en fastighet till elnätet begärs en effekt som av nätbolaget ofta
uppfattas som högre än vad som egentligen behövs. Om detta är fallet borde
servisledningarna vara lågt belastade och inte optimalt dimensionerade utifrån ett nätbolags
perspektiv. Det finns inget underlag som visar på vilken belastningsnivå ledningarna har
vilket gör det svårt att föra en dialog med kunden eller installatören gällande begärd effekt.
Nätbolaget vill inte ta ansvar för att dimensionera kundens anläggning vilket är installatörens
uppgift. Syftet med examensarbetet är att undersöka om det av kunden begärda effektuttaget
i föranmälan är högre eller lägre än den faktiska maxförbrukningen.
I rapporten undersöks vilken belastningsnivå servisledningarna har och utifrån det bedöms
om ledningarna är över- eller underdimensionerade. Genom att ta fram mätvärden för
utvalda anslutningspunkter kunde det verkliga effektuttaget jämföras med begärd effekt och
därefter beräknades belastningsgraden på ledningarna. Vidare analyserades sambandet
mellan olika kabelareor och deras belastningsintervall utifrån framtagna mätvärden.
I denna rapport har anslutningspunkter för 87 flerbostadshus, 7 skolor, 18 förskolor och 3
skola och förskola under samma anslutningspunkt undersökts. Resultatet av studien visar att
belastningsraden för de flesta ledningar anslutna till flerbostadshus var 25-34 procent och för
skolor samt förskolor var den procentuella belastningen för de flesta ledningarna mellan 2029 procent vilket styrker hypotesen om att servisledningarna överdimensioneras.
Ett steg i arbetet för att minska överdimensioneringen av ledningarna är att försöka förmedla
till kunden eller installatören att belastningarna kan sammanlagras, eftersom kunderna inte
kommer att ta ut maxeffekt samtidigt.
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BACHELOR’S THESIS

Investigation of percentage load level on supply
service line connections connected to customer
categories apartment buildings, schools and preschools.
Summary
This bachelor’s thesis has been carried out on behalf of Göteborg Energi Nät AB. The work
has a descriptive first part about how new customers are connected to the existing electric
grid and the main part of the essay is a survey about power consumption for the customer
categories apartment buildings, schools and pre-schools.
When customers want to connect a property to the electricity grid, they often request an
electric output that the network company perceive to be higher than necessary/what is
required. If this is the case, the supply service line connection should have lower load and
not be optimally dimensioned from a network company’s perspective. There is no data
available that shows what level of load the supply service line connection have, which makes
it difficult to start a dialogue with the customer or the electrician regarding requested power.
The network companies do not want to take the responsibility to dimension the customer’s
facility. The responsibility for this lies with an electrician. The purpose of the thesis is to
investigate whether the power demand requested by the customer in advance is higher or
lower than the actual maximum consumption.
The report examines the level of load that the supply service line connection have and based
on that information it gives an estimation of whether the supply service line connection are
over or under dimensioned. By obtaining measured values from selected connection points
and comparing the actual power consumption with the requested power, calculations can
show the load rate of the supply service line connection.
In this report, connection points were investigated on 87 apartment buildings, 7 schools, 18
pre-schools and 3 units with school and pre-school under the same connection point.
The result of the study shows that the load rates for most electric supply service line
connections. For apartment buildings the load rates were 25-34 percent and for schools and
pre-schools 20-29 percent. This strengthens the hypothesis that the supply service line
connections are over dimensioned.
One step in the effort to reduce over dimensioning of the supply service line connections is
to try to have a dialogue with the customers or electricians. It is then important to explain
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that the load can be aggregated and that all loads will not consume maximum power at the
same time.
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Nomenklatur
Vokabulär

Dp Power

= Nätinformationssystemet som berör elnät.

EBR

= System för rationell planering, byggnation och underhåll av
eldistributionsanläggningar 0,4-145 kV.

GENAB

= Göteborg Energi Nät AB.

Reliabilitet

= Tillförlitlighet hos resultat.

Validitet

= Giltighet hos undersökningsmetoder.

Symboler

I

= Ström [A]

k1

= Velanderkonstant nr. 1

k2

= Velanderkonstant nr. 2

P

= Effektförbrukning [W]

U

= Huvudspänning [V]

W

= Energiförbrukning [Wh]
2

W/m
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1 Inledning.
Följande avsnitt kommer att beskriva bakgrunden och frågeställningar till arbetet. Syftet och
målet med rapporten samt avgränsningar som gjorts presenteras.

1.1

Bakgrund

Elnätsbolaget Göteborg Energi Nät AB (GENAB) ansluter cirka 2000 nya kunder till elnätet
varje år och under de kommande fyra åren förväntas byggnationen av antalet nya bostäder
att växa inom Göteborgsområdet vilket kommer leda till en ökning av nya ledningar och
anslutningspunkter i nätet. [1]. Göteborg är en tät blandstad med flera olika kundgrupper
placerade inom samma område, fastigheter och företag som är verksamma i området har
varierande laster. Detta bidrar till en svårighet vid framtagning av sammanlagringsfaktorer,
dimensioneringar av ledningar samt genomförandet av nätberäkningar. Nätbolagen som är
nätkoncessionshavare har enligt lag en skyldighet att ansluta kunder till sitt elnät men det
ställs inga krav på att elnätet skall byggas på ett optimalt sätt. [2].
GENAB dimensionerar ledningsnät för nyanslutningar till fastigheter efter erfarenhet.
Erfarenhet handlar om att använda teoretiska beräkningsmodeller, utvärdera resultat och
tillämpa den mest optimala arbetsmodellen. Erfarenheter har tidigare hämtats utifrån
manuella mätningar eller genom beräkningar med Velanders formel. I dag har varje ansluten
kund eller fastighet minst en ansluten elmätare med mätvärden, realtidsvärden, som samlas
in och arkiveras digitalt för att bland annat kunna utnyttja värdena till att skapa historiska
mätserier. De historiska mätserierna är uppbyggda på en längre serie av verkliga
medeleffekter framtagna för varje timme och finns för varje anslutningspunkt i nätet.
Mätserierna skulle kunna användas vid ekonomisk och termisk dimensionering av
ledningsnätet till nyanslutningar av fastigheter som är likvärdiga. [3].
Redan idag ställs det krav utifrån olika direktiv om att hushållsapparater skall effektiviseras
för att minska energiförbrukningen, dock byggs det fler hushåll och antal apparater i varje
hushåll blir allt fler. Familjer skaffar elbilar som behöver el för att laddas och det blir allt fler
kunder som har egna mindre produktionsanläggningar i form av vindkraft och solceller.
Framtidens elnät kommer behöva möta kundernas behov av både förbrukning och
produktion. [4,5,6,7].

1.2

Problembeskrivning och frågeställningar

Under en längre tid har det inom GENAB funnits en hypotes om att servisledningarna i
elnätet är överdimensionerade det vill säga att ledningarna inte är dimensionerade på ett
optimalt sätt. Det finns idag inget framtaget underlag som styrker denna hypotes utan kunden
eller inhyrd konsult får den effekt som beställs. Utan ett relevant underlag för belastningarna
på ledningarna eller en jämförelse mellan belastningsgraden och det kunden begärt vid en
nyanslutning, kan inte en dialog föras utan att ansvaret för nybyggnationen läggs över på
nätbolaget.
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Arbetet som presenteras i rapporten har utgått ifrån frågeställningarna som följer nedan.
•
•
•

1.3

Vad finns det för verktyg att använda sig utav för att sammanlagra laster vid
dimensionering av servisledningar?
Är servisledningarna i elnätet optimalt byggda eller är de överdimensionerade?
Hur hög belastningsgrad har olika kundtyper och hur varierar belastningen under
en vardag och under ett år?

Syfte och mål

Syftet med examensarbetet är att undersöka om det av elinstallatören begärda effektuttaget i
föranmälan är högre eller lägre än den faktiska maxförbrukningen. Undersökningen ska ske
för ett antal olika kundtyper.
Målet med arbetet är att framställa en rapport som belyser nuläget gällande förbrukning av
el och belastning av servisledningar för ett antal olika kunder och deras anslutningspunkter.
Resultatet av framtagna mätvärden för de olika objekten kan i framtiden ingå som underlag
vid en dialog med konsult eller byggherre.

1.4

Avgränsningar

Studiens omfattning har begränsats för att arbetet inte skall bli för stort och de avgränsningar
som gjorts under arbetet är att bara behandla det lokala elnätet i Göteborg som ägs utav
GENAB och med spänningsnivå upp till 12kV. Studien kommer inte att omfatta någon
fördjupning i konkreta åtgärder eller redovisa några djupare ekonomiska aspekter utan skall
endast visa på hur tidigare anslutningsärenden har hanterats. Studien kommer heller inte att
behandla mätvärden för alla anslutningspunkter i elnätet utan endast utvalda punkter för två
kategorier av kunder som valts ut genom överenskommelse med handledaren på GENAB.
Studien omfattar inte tillfälliga servisanslutningar utan enbart av permanenta anslutningar.

2

Undersökning av procentuell belastningsnivå på servisledningar anslutna till kundkategorierna
flerbostadshus, skolor och förskolor

2 Teoriavsnitt
I detta kapitel av rapporten redovisas anslutningsprocessen för serviser, hur elnätet är
uppbyggt från nätstation till elmätare, olika areor på ledningar som används och vilka
storlekar på säkringar som skyddar olika ledningsareor. Kapitlet kommer även att beskriva
kundkategorierna flerbostadshus och förskolor/skolor samt vad det är som förbrukar effekt
inom fastigheterna men även hur effekten kan variera under ett år eller ett dygn. Därefter
kommer elmätare att beskrivas, vilka som används idag samt vilka mätvärden som kan samlas
in från dessa. Samanlagringsverktygen Velanders metod och historiska mätserier presenteras.

2.1

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energis dotterbolag Göteborg Energi Nät AB (GENAB) ansvarar för att förvalta
elnätet i Göteborg och har cirka 250 000 anslutna kunder. Den gemensamma visionen för
företaget är att skapa ett hållbart Göteborgsamhälle och deras affärsidé handlar om att möta
kundernas behov genom att bygga ett säkert elnät och med elnätstjänster som är prisvärda
och smarta. Kärnvärden för företaget är ansvar, hållbarhet och utveckling. [8].
I Figur 2.1 visas hur organisationen för GENAB ser ut och vilka avdelningar som finns inom
företaget.

Figur 2.1 Organisationsstruktur för GENAB.

Inom GENAB delas arbetsuppgifterna upp mellan olika avdelningar. Avdelningarna som
ansvarar för och hanterar servisärenden i sin dagliga verksamhet är Ansluta (NA) och Kund
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(NUK). Enheten Ansluta ansvarar för projektledning och projektering av tillfälliga- och fasta
anslutningar till kunder. Kunderna som ansluts till elnätet kan både konsumera och
producera el. Anslutningsingenjörerna på avdelningen Ansluta utför beräkningar och tar fram
ett pris på servisanslutningen och skickar därefter en offert till kunden. Det beställda arbetet
avropas av installatören som bekräftar att ärendet kan utföras, montörer skickas ut på plats
och genomför uppdraget. Efter att allt gällande utförandet av arbetet är klart lämnas ärendet
tillbaka till avdelningen Ansluta för dokumentation och avslut.
2.1.1

Anslutning av nya elkunder

För att ett nätbolag skall kunna ansluta en ny kund till sitt elnät behöver ett antal steg
genomföras i en så kallad anslutningsprocess. När en kund vill ansluta sin fastighet eller
anläggning till elnätet tar kunden kontakt med en behörig elektriker som upprättar en
föranmälan för den berörda anläggning som anslutningen gäller. Elektrikern lämnar in
föranmälan till nätbolaget och anslutningsprocessen startar. Dokumentet för föranmälan är
specifikt för varje nätbolag men informationen är liknande [9]. Informationen som fylls i
blanketten för föranmälan visas i bilaga A: Föranmälansblankett.
När nätbolaget fått uppgifterna om den nya fastigheten skapas ett underlag som tas fram för
att lämna en offert till kunden, där jobbet som kommer behöva utföras och avgiften för
anslutningen bestämts.
När kunden tagit emot offerten och godkänt den kan förberedelser av installationen påbörjas.
Kunden ansvarar för att utföra arbetet på sin tomtmark, schaktning och förläggning av rör.
När detta arbete är utfört avropar elektrikern till nätbolaget att servisledningen kan anslutas
och då kan nätbolaget åka dit och koppla in den nya ledningen. När servisen är inkopplad
och klar för att användas tecknar kunden både ett elnätsavtal och ett elavtal. Elektrikern
bekräftar att anläggningen är klar för att kunna användas och att kunden vill ha tillgång till
ström genom att skicka in en färdiganmälan. När färdiganmälan kommer in till nätbolaget så
kan anläggningen besiktigas och spänningssättas. [9].

2.2

Mätvärden

Varje anslutningspunkt i elnätet har en kund som förbrukar el och genom en inkopplad
elmätare mäts förbrukad effekt och energi vilket ligger till grund för vad kunden kommer att
få betala. Debiteringsavgiften består av tre delar, första delen är energiskatt och moms, andra
delen går till nätbolaget för att deras nät används och den tredje delen går till egenvalt
elhandelsbolag för debitering av uttagen energi. [10].
Tillvägagångssättet för att ta fram mätvärden från mätaren för att debitera kunden och hur
felaktig mätning hanteras finns dokumenterat i föreskrifter, ellagen samt i villkor för olika
avtal. Det är nätbolaget som ansvarar för mätaren och har en skyldighet att se till att alla
regler följs för att mätaren skall fungera felfritt. [11].
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Mätinsamlingen hos GENAB sker genom olika datasystem men alla värden från elmätarna
sammanställs i ett program som heter Generis, ett insamlingsprogram för mätvärden. För att
GENAB skall kunna använda mätvärden som samlats in från mätarna i Generis används
nätinformationssystemet dpPower för att genomföra de beräkningar som behövs vid
dimensionering av ledningar, nya exploateringsområden eller för beräkningar i det
överliggande nätet. Nätinformationssystemet används även till att visualisera elnätets
uppbyggnad. [12].
2.2.1

Mätutrustning – Elmätare

Idag hämtas timvärden från alla uppkopplade elmätare och det finns två olika sätt att ansluta
mätaren, direktkopplad eller med strömtransformator. För mätare med strömtransformator
är det krav på att hämta mätvärden varje timme medan direktkopplade mätare behöver
redovisa ett månadsvärde. Göteborg Energi hämtar mätvärden varje timme för alla mätare
oavsett storlek på abonnemanget och mätvärdena hämtas från mätaren genom fjärravläsning.
[11,13].
Vilken elmätare som används beror på storlek på kundens anläggning och om det går att
mäta genom enfas- eller trefasmätare. Mätarna delas in i fem olika kategorier beroende på
storlek på mätarsäkringen, vilket i sin tur bestämmer om mätaren ska direktanslutas eller
anslutas genom strömtransformatorer. Värden som en mätare registrerar är spänningsnivå,
ström och aktiv effekt. [13].
2.2.1.1

Direktkopplade elmätare

Elmätare för kategori 1 är direktkopplade och används för lågspänningskunder med
mätarsäkring upp till 63 A. Mätare som används kan ha enfas eller trefasanslutning och mäter
bara den aktiva delen av effekten. [10].
2.2.1.2

Strömtransformatorkopplade mätare

Strömtransformatorer används vid mätning för kategori 2-5, skillnaden mellan de olika
kategorierna är storleken på kundens anläggning. Kategori 2 gäller för lågspänningskunder
över 63 A och kategori 3-5 gäller för mätning av högspänningskunder där kategori tre gäller
för kunder upp till 2 MW, kategori 4 gäller för kunder mellan 2 till 10 MW och kategori 5
gäller för kunder över 10 MW. Mätarna med strömtransformator mäter spänningsnivå,
ström, aktiv och reaktiv effekt. Innan mätaren kopplas en strömtransformator in med olika
omsättningar beroende på hur mycket ström kunden förväntas förbruka. [10].
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I Tabell 1 visas omsättningsstorlekarna på strömtransformatorerna för olika mätarsäkringar.
Tabell 1Storlek på mätarsäkring och omsättning på strömtransformatorn

Mätarsäkring
80-200 A
160-315 A
315-630 A
630-1000 A
1000-1500 A

2.3

Omsättning strömtransformator
200/5
300/5
600/5
1000/5
1500/5

Effektförbrukning för olika kundkategorier

När elektriska apparater används förbrukas effekt. Effekt är hur mycket energi som
förbrukas under en tidsenhet. Aktiv effekt mäts i watt (W) och energi mäts i wattimmar (Wh).
[14].
Kunder som använder el idag har olika behov och kan därför delas in i olika kundkategorier.
Effektbehovet för kunderna varierar under dygnets timmar men även under ett år. Nedan
följer en beskrivning av kategorierna flerbostadshus, förskolor och skolor och variationen av
effektförbrukningen under ett dygn och ett år redovisas i detta avsnitt.
2.3.1

Flerbostadshus

Ett flerbostadshus består av en byggnad med flertalet lägenheter i varierande storlekar. För
flerbostadshusen med flera hushåll används el mestadels till köksredskap, elektronik,
belysning men också till uppvärmning. I de allmänna utrymmena förbrukas el i form av
belysning, matning till ventilationsfläktar, pumpar, hissar, tvättstugor och motorvärmare.
[15].
Förbrukningen av energi för lägenheter varierar mellan 2 000 - 4 000 kWh/år. Variationen
beror på storleken på lägenheten och antalet personer som bor där samt hur användningen
av elektriska apparater utnyttjas. [16].
Flerbostadshus kan värmas upp på tre olika sätt, till största delen genom fjärrvärme men en
del värmer upp sina fastigheter genom direktverkande el och mindre än 1 % värmer upp
fastigheten med olja. [3,6].
Mätningen av elförbrukningen i ett flerbostadshus kan ske genom ett gemensamt
abonnemang för hela byggnaden eller enskilt för varje lägenhet, det bestäms av
fastighetsägaren. Variationen av energianvändningen under årets 12 månader kan variera på
grund utav utomhustemperaturen, är det kallt ute krävs det mer energi till att värma upp
fastigheten. [3,6]. Hur variationen för effektuttaget exempelvis kan se ut under ett år för ett
flerbostadshus med uppvärmning genom fjärrvärme visas i Figur 2.2. I diagrammet visas hur
effektförbrukningen varierar mellan 90 och 60 kW över året med en lägre förbrukning under
vår och sommarmånaderna.
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Figur 2.2 Variationskurva av effektförbrukningen under ett år för ett flerbostadshus.

Behovet av el varierar inte bara under ett år utan också under varje dygn. Under en vardag
kan effektförbrukningen för ett flerbostadshus, uppvärmt genom fjärrvärme, exempelvis se
ut som i Figur 2.3. I diagrammet visar variationskurvan att maxförbrukningen uppstår vid
klockan 20 och har som lägst förbrukning under klockan 00 och 03.
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20

Tid i timmar

Figur 2.3 Variationskurva av effektförbrukningen under ett dygn för ett flerbostadshus.

2.3.2

Förskolor och skolor

Elförbrukningen som kan finnas på en förskola eller en skola påverkas utav hur länge
belysningen är tänd i klassrummen och i korridorerna samt hur mycket datorer och
kontorsapparater som används. I en del skolor finns det både kök och matsal och då
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tillkommer andra användningsområden när det gäller förbrukning av el. Uppvärmningen
utav lokalerna sker antingen med direktel eller med fjärrvärme. Direktel betyder att
fastigheten värms upp med elvärme som är direktverkande. [3,17].
Skolverksamheten är som mest aktiv under skolterminerna och har ofta ett
sommarlovsuppehåll vid juni och juli månad. I Figur 2.4 visas variationen av
effektförbrukning under ett år för en förskola med en lägre förbrukning under
sommarmånaderna juni och juli. Uppvärmning för byggnaden sker genom fjärrvärme.

Effektförbrukning (kW)

25
20
15
10
5
0

Månader

Figur 2.4 Variationskurva av effektförbrukning under ett år för en förskola.

I Figur 2.5 visas hur effektförbrukningen för en förskola varierar under en vardag när
skolterminen är igång. Klockan 4 på morgonen startar verksamheten och
effektförbrukningen börjar avta efter klockan 9 för att sedan ebba ut vid klockan 19.
Uppvärmning av byggnaden sker genom fjärrvärme.
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Figur 2.5 Variationskurva av effektförbrukning under ett dygn för en förskola.

2.4

Elnätets uppbyggnad vid tät blandstad

Kartöversikten i Figur 2.6 visar hur strukturen för ett lågspänningsnät kan se ut. Från
nätstationen matar ledningar ut till kabelskåp eller direkt till olika anslutningspunkter. Vidare
från kabelskåpen kan det sedan matas till nästa kabelskåp eller så går servisledningarna ut
från skåpet och direkt till anslutningspunkten. Mellan kabelskåpen kan matarledningarna
ligga fast anslutna på skenan eller via en säkringslastfrånskiljare. I kabelskåpen sitter det
servisledningssäkringar som är till för att skydda servisledningen från kortslutning och andra
änden ansluts i kundens anläggning. Där servisledningen ansluts är en anslutningspunkt som
indikerar vilken del av anläggningen som ägs av nätbolaget och vilken del som ägs utav
kunden. I kundens anläggning, efter anslutningspunkten, har inkommande servisledning
servissäkringar som används för att skydda mot överlast. Vid elmätaren inne hos kunden
sitter det mätarsäkringar som bestämmer storleken på kundens abonnemang. I bilaga B:
Nätuppbyggnad finns en övergripande och beskrivande bild över nätuppbyggnaden från
nätstationen till elmätaren där det är markerat vilken säkring som sitter var. [18].
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Figur 2.6 Kartöversikt över ett lågspänningsområde.

2.4.1

Dimensionering av servisledningar

För att kunna ansluta en kund till elnätet behövs en servisledning. Inom GENAB
dimensioneras ledningarna utefter erfarenhet från tidigare projekt och mätningar men även
efter vissa interna tumregler. När en servisledning ska dimensioneras finns det flera faktorer
att ta hänsyn till [19], vilket redovisas nedan:
•

Strömvärden och belastningsförmåga

•

Utlösningsvillkor

•

Kortslutningstålighet

•

Skydd mot överström och kortslutning

•

Spänningsfall

•

Förläggningssätt

•

Laster och sammanlagring
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2.4.1.1

Servisledningsareor

Servisledningarna som ansluts idag är vanligtvis utav ledartyp koppar med 10 och 16 mm 2
area och ibland, vid trånga utrymmen läggs 120 mm2 eller så förläggs aluminiumledare med
95 och 240 mm2 area. Vid hög last förläggs flera ledningar parallellt med varandra. [18,19].
I Tabell 2 redovisas standardiserade kabelareor som används till servisledningar i Göteborg
samt vilken servissäkring och servisledningssäkring som används för att skydda ledaren mot
både kortslutning och överlast. Säkringstoleransen förutsätter att utlösningsvillkoret är
uppfyllt. Vid förläggning av parallella ledare används 240 mm2 ledare och multipliceras med
antalet, som betecknas n, och max antal för parallella ledare är sex stycken.
Tabell 2 Kabelarea med tillhörande servissäkring och servisledningssäkring.

Kabelarea i mm2

Servissäkring

Servisledningssäkring

Cu 10

25 A

50 A

Cu 16

63 A

80 A

Al 95

125 A

160 A

Cu 120

250 A

250 A

Al 240

250 A

250 A

n Al 240

n 250 A

n 250 A

Under 2016 har GENAB förlagt 2,6 km 95 mm2 och 16,2 km 240 mm2. I Tabell 3 visas den
totala kostnaden för att förlägga en kilometer jordkabel med kabelareorna 95 mm2 och 240
mm2 i cityområde enligt EBR:s kostnadskatalog P1 för 2017. Kostnader som redovisas i
EBR:s kostnadskatalog är för arbete, material, maskin och övrigt. [20].
Tabell 3 Kabelareor och kostnader för förläggning enligt EBR.

Kabelarea

Kostnad (kr/km)

N1XV(E) 4x95 0,4kV

973 617

N1XV(E) 4x240 0,4kV

1 045 662

2.4.2

Metoder för att beräkna sammanlagring

Flera belastningar kan ligga under en och samma anslutningspunkt och istället för att
summera den maximala effektförbrukningen för varje belastning används en
samanlagringsfaktor, för att kunna beräkna den förväntade maxbelastningen. Ett exempel är
ett flerbostadshus där flera lägenheter ligger i samma byggnad.
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Kunderna tar sannolikt inte ut maximal effektförbrukning samtidigt utan den varierar med
tiden, vilket gör att ledningar kan dimensionera med hjälp av olika sammanlagringsfaktorer.
När sammanlagringsberäkningar utförs finns det olika metoder som går att använda som
tillexempel Velanders metod eller historiska mätserier men det går även att tillämpa svensk
standard vilket kommer att beskrivas i följande avsnitt. [14,21].
2.4.2.1

Velanders metod

Velanders metod är en metod som används för att approximativt uppskatta olika
belastningars maxeffektförbrukning. Sammanlagringsfaktorer för ett antal olika belastningar
beräknas fram med hjälp av förväntad energiförbrukning och förutbestämda konstanter för
olika kundkategorier beroende på typ av fastighet och uppvärmningssätt. [3,19]. Enligt
Velanders formel nedan:
𝑃 = 𝑘1 𝑊 + 𝑘2 √𝑊

(2.1)

Där:
P = Förväntad effektförbrukning (kW)
W= Energiförbrukning under ett år (kWh)
k1= Velanderkonstant 1
k2= Velanderkonstant 2

GENAB använder moderniserade konstanter vid beräkningar för att anpassa till en stad med
varierande fastighetstyper, en blandstad. Velanders metod tar inte hänsyn till effektskillnaden
på belastningen under ett år utan använder ett maxvärde för effektförbrukningen utifrån
kundens årsenergiförbrukning.
2.4.2.2

Historiska mätserier

Varje anslutningspunkt i nätet har en mätare som samlar in olika mätvärden. Mätvärdet som
tas fram i historiska mätserier är maxeffekten av förbrukningen som skapats av medelvärden
sammanställda för varje timme. Vid användning av historiska mätserier hämtas arkiverade
mätvärden för olika anslutningspunkter. Utifrån värdena skapas en kurva med en serie
punkter för effekten under ett valfritt tidsintervall, dock inte längre tillbaka i tiden än vad det
finns värden för. Storleken på datamängden är ibland väldigt stor vilket leder till att det tar
lång tid att ta fram en serie för ett längre tidsintervall. Vid dimensionering av ledningar till
nya fastigheter så finns det inga mätvärden insamlade utan historiska mätserier från likvärdiga
genomförda projekt kan då användas för att uppskatta förväntat behov. [18].
2.4.2.3

Svensk standard

Svensk standard har tagit fram en standard som tillämpas vid elinstallationer i
lågspänningsnät och som används för vägledning vid anslutning av elinstallationer.
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Sammanlagringen av effekten för tio eller fler lägenheter, inom ett flerbostadshus där
byggnaden inte värms upp av elvärme [22], tas fram genom ekvationen nedan:
𝑃 = 12,5 + 1,5

(2.2)

Där:
P = Förväntad maxeffekt (kW)
n = antalet lägenheter

För lokaler med kontor, butiker och mindre industrier utan elvärme utförs en bedömning av
effektförbrukningen utefter byggnadens bruttoarea. Enligt standarden kan maxeffekten
bestämmas till mellan 30-50 W/m2. Har lokalen elvärme blir den framtagna effekten mellan
30-50 W/m2. Sedan tillkommer förbrukningen för uppvärmning av rum och vatten. [22].

13

Undersökning av procentuell belastningsnivå på servisledningar anslutna till kundkategorierna
flerbostadshus, skolor och förskolor

3 Genomförande
Rapportens innehåll har tagits fram genom datainsamling, litteraturstudier, information från
internet och kommunikation med berörda personer i form av intervjuer, mail samt en
webbenkät.
Följande avsnitt kommer förklara tillvägagångssättet för hur resultatet för arbetet har tagits
fram. Arbetet har delats in i två olika kartläggningar, först en beskrivande studie om
anslutningsprocessen och sedan en kartläggning av kunders effektförbrukning och
ledningsbelastning. Mätdata som samlats in har analyserats och sammanställts i resultatdelen.
För att öka kunskapen om anslutningsprocessen och dimensionering av servisledningar har
första delen av arbetet handlat om att samla in fakta från studentlitteratur, uppsatser och
interna dokument hos GENAB. Därefter har intervjuer genomförts med berörda personer
inom området för anslutning av elkunder.

3.1

Urval av anslutningspunkter

Syftet med arbetet har varit att jämföra effektanvändning med vad som begärts vid
installationen för olika kunders anslutningar.
Urvalet av kundkategorierna har bestämts av handledaren på GENAB och kategorierna som
valts ut blev flerbostadshus, skolor och förskolor. Efter att urvalet av kategorierna
genomförts valdes olika stationsområden ut där det fanns flerbostadshus som byggts år 2006
eller senare. Det valdes ut 15 områden som tillsammans hade ungefär 87 anslutningspunkter.
Därefter utfördes samma process för urvalet av skolor och förskolor. I rapporten har 7
skolor, 18 förskolor samt 3 fastigheter med skola och förskola under samma
anslutningspunkt ingått.

3.2

Datainsamling

För att kunna jämföra den verkliga effekten mot den begärda effekten för olika kunder så
har hämtning av olika mätvärden genomförts. För utvalda anslutningspunkter har historiska
mätserier tagits fram och ur varje mätserie hämtades det högsta effektvärdet som uppstått
under de senaste 12 månaderna. Fler värden som hämtats in var fastighetstyp, begärd ampere
från installatör, uppvärmningssätt och kabelsort. För att kunna jämföra olika datavärden
behövde ett antal beräkningar genomföras.
För att bestämma den förväntade effektförbrukningen för kunderna och för att kunna
dimensionera ledningarna utefter det så behövde beräkning av kundens begärda amperetal
till effekt genomföras med effektformeln [14], som följer nedan:

𝑃 = √3𝑈𝐼 cos 𝜑

(3.1)
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Där:
P = Förväntad effektförbrukning (W)
U = Spänningsnivå 400 V
I = Ström (A) angivet för servissäkring i Tabell 2
Cos(φ) = Effektfaktor, antogs till 0,95

Cos(φ) faktorn antogs till 0,95 enligt handledare på GENAB. Även faktorn för hur mycket
ledningarna belastas togs fram. Vidare anpassades storleken på säkringen till det verkliga
effektuttaget vilket gav lägsta möjliga area på servisledningen.

3.3

Intervjuer och webbenkät

Intervjuer har genomförts med olika personer inom GENAB som har kunskap om olika
delar inom anslutning av nya elkunder eller av mätning. Intervjuerna blev inbokade i etapper
beroende på vilken del av processen som skulle beskrivas i rapporten. Första intervjun
handlade om elmätare och insamling av mätvärden och genomfördes i mätarverkstaden på
Göteborg Energi. Andra intervjun handlade om framtagning av faktorer i den interna
projekteringshandboken, som idag används vid dimensionering av ledningar inom nya
exploateringsområden. Faktorerna beskriver hur mycket olika fastigheter förväntas förbrukar
framtagna utifrån
En del i kartläggningen av anslutningsprocessen har varit att kontakta elnätsbolag som
arbetar med servisanslutningar i sin dagliga verksamhet för att lämna ut en webbenkät med
10 frågor. Webbenkäten skickades ut för att uppskatta om andra bolag har liknande
uppfattning som GENAB, att elnätet överdimensioneras vid permanenta servisanslutningar
eller om de har andra problem.
Enkäten framställdes i Google forms och genom programmet kunde ett mejl med en länk
till frågorna användas vid utskick till nätbolagen. Frågeställningarna som var med i enkäten
finns sammanställda i bilaga C:Webbenkätsfrågor utskickade till olika elnätsbolag.
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4 Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet, genom analyserade mätvärden som sammanställts i
diagram. Sammanställningen visar på belastningsvariationer och procentuell förändring av
kabelareor. Resultatet för webbenkäten presenteras även under detta avsnitt.

4.1

Analys av mätvärden för flerbostadshus

Flerbostadshus finns på flera ställen i Göteborgsområdet och i denna rapport har 87 stycken
anslutningspunkter valts ut från olika delar av staden. Fastigheterna varierar i storlek, antal
lägenheter och vilket uppvärmningssätt som använts. Alla utvalda fastigheter i avsnitt 4.1
kategoriseras som flerbostadshus och har byggts mellan år 2006 och år 2017.
I Figur 4.1 visas för varje anslutningspunkt en stapel som beskriver hur mycket effekt kunden
har begärt och den högsta maxeffekten som kunden har haft under de senaste 12 månaderna.
Vid framtagning av den begärda effekten användes servissäkringens storlek som amperetal i
effektformeln. Det som kan utläsas ur diagrammet nedan är att den begärda effekten bildar
olika platåer vid olika säkringars amperetal. Effekten ökar i storlek efter ökad säkringsstorlek.
Vidare går det ur diagrammet att utläsa den uttagna effekten i förhållande till den begärda,
vilket visar på att effektförbrukningen är lägre än den begärda effekten för samtliga
anslutningspunkter.

Uttagen maxeffekt

Begärd effekt

500
450
400

Effekt (kW)

350
300
250
200
150
100
50
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85

Anslutningspunkt

Figur 4.1 Begärd effekt i förhållande till verkligt effektuttag.

I stapeldiagrammet i Figur 4.2 har varje anslutningspunkt från Figur 4.1 delats in i intervall,
utifrån förhållandet mellan begärd effekt och uttagen maximal effekt. Staplarna i diagrammet
visar på antalet ledningar som ligger inom ett procentuellt belastningsintervall. Varje
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servisledning till ett flerbostadshus belastas när kunden förbrukar energi och ur diagrammet
kan utläsas att de flesta anslutningar belastar sina ledningar som mest mellan 25-44 procent
av maxeffekten som servisledningssäkringen tillåter. Cirka 15 stycken ledningar belastas mer
än 44 procent och ungefär 7 stycken ledningar belastas mindre än 25 procent av maxeffekten
som servisledningssäkringen tillåter.
45
40
35

Antal

30
25
20
15
10
5
0
15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Belastningsintervall i procent

Figur 4.2 Antal anslutningspunkter per belastningsintervall för flerbostadshus.

Servisledningarna som är anslutna till flerbostadshus varierar i area beroende på vilken effekt
som kunden begärt och utifrån förbrukningen har ledningarna dimensionerats. I Figur 4.3
redovisas antalet ledare av varje kabelarea som är anslutna till flerbostadshus. De flesta
kablarna som är förlagda har arean 240 mm2 och därefter är det mest vanliga två parallella
240 mm2 ledare.
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Figur 4.3 Antal utav varje kabeldimension som är anslutna till flerbostadshus.

Utifrån kabelareorna i Figur 4.3 har belastningsintervallen för varje förlagd ledare tagits fram
vilket visas i Figur 4.4. I diagrammet kan utläsas att det är störst variation på belastningarna
när en 240 mm2 kabel är förlagd eftersom belastningen varierar mellan cirka 18-68 procent.
Detta ger en variation på 50 procentenheter mellan högsta och lägsta belastning inom
intervallet. Vidare kan utläsas att när fler ledare förläggs parallellt blir belastningsgraden lägre
och varken två parallella eller tre parallella kablar ligger över 50 procent i belastningsgrad. Ur
diagrammet kan utläsas att 95 mm2 kabel har ett belastningsintervall på cirka 30 procent vilket
utgör den högsta belastningsgraden för de lägsta värdena utav ledarna i diagrammet.
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Figur 4.4 Belastningsintervall för olika kabelareor anslutna till flerbostadshus.
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Ur Figur 4.3 och Figur 4.4 visas att det förlagts flest 240 mm2 kablar och att
belastningsvariationen är som störst för den ledarsorten. I Figur 4.5 visas hur många utav
befintliga 240 mm2 servisledningar som skulle kunna bytas ut till mindre kabelareor utifrån
verklig belastning och ändrad storlek på servissäkringen. Utav de 41 stycken undersökta
anslutningarna med 240 mm2 ledarna skulle 66 procent kunna bytas till en 95 mm2 ledare, 24
procent bytas till en 16 mm2 och 10 procent förblir oförändrade. Att 90 procent utav alla
förlagda 240 mm2 ledare, anslutna till flerbostadshus, kan bytas mot mindre area visar på att
maximala belastningen är väldigt låg i befintliga ledare.

10%
24%

16
95
Oförändrad

66%

Figur 4.5 Procentuell förändring av ledararea för befintliga 240mm2 ledare utifrån belastningsgrad för servisledningar
anslutna till flerbostadshus.

På flera platser där två parallella 240 mm2 kablar är förlagda skulle det gå att förändra kablarna
till mindre area. Från två 240 mm2 ledare till en 240 mm2 ledare eller till en 95 mm2 ledare.
Ett fåtal ledare stämde överens med befintlig ledararea. Den procentuella förändringen utav
två parallella 240 mm2 ledningar till mindre area visas i Figur 4.6.
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Figur 4.6 Procentuell förändring av ledararea från 2 parallella 240 mm2 utifrån belastningsgrad för servisledning
anslutna till flerbostadshus.

4.2

Analys av mätvärden för skolor och förskolor

Anslutningspunkterna som redovisas i detta avsnitt är anslutna till skolor och förskolor och
fördelas genom 7 stycken skolor och 18 stycken förskolor och 3 stycken med förskola och
skola under samma anslutningspunkt. Fastigheterna varierar i storlek och efter vilket
uppvärmningssätt som används. Utifrån mätvärden som tagits fram för kundkategorin skolor
och förskolor så har diagram framställts vilket presenteras i detta avsnitt.
I Figur 4.7 visas staplar för varje anslutningspunkt och staplarna består av en del som är det
högsta maxvärdet på effektuttag under ett år och den andra delen av stapeln visar hur högt
effektuttaget kan vara i förhållande till vilken säkringsstorlek som kunden begärt. Den
begärda effekten har beräknats fram och ökar i förhållande till ökad servissäkring vilket kan
ses genom att staplarna har en trappliknande form eftersom säkringarna har standardvärden
och inte specifikt anpassats efter effektuttaget. I diagrammet kan utläsas att det begärts mer
än vad som verkligen förbrukas. Detta indikerar att servisledningarna inte utnyttjas fullt ut.
Den uttagna maxeffekten är framtagen utifrån högsta timvärdet som uppstått under de
senaste 12 månaderna.
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Figur 4.7 Begärd effekt i förhållande till verkligt effektuttag.

Varje anslutningspunkt som visades i Figur 4.7 har matande ledningar som är anslutna i
kundens anläggning. Kabelsorter och hur många utav varje kabelsort som mätvärden hämtats
för visas i Figur 4.8. I diagrammet visas att flest förlagda kablar har en area på 240 mm2 och
därefter är det två parallella 240 mm2 som det förlagts flest utav. Detta är samma som för
kundkategorin flerbostadshus.
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Figur 4.8 Antal av varje kabelsort.
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Varje servisledning som är ansluten till en skola eller förskola belastas när el förbrukas. I
Figur 4.9 visas hur många ledningar som ligger inom vilket belastningsintervall och ur
diagrammet kan utläsas att flest antal ligger inom intervallen 20-29 procent och 30-39
procent. Vidare kan ur diagrammet utläsas att belastningsgraden för samtliga kablar ligger
under 50 procent förutom för två stycken kablar. Detta visar på att den generella belastningen
på ledningarna är låg och att det finns outnyttjad kapacitet som inte används.
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40-49

50-59

Belastningsintervall i procent

Figur 4.9 Antal anslutningspunkter per belastningsintervall.

I Figur 4.10 visas belastningsintervallet för olika ledare anslutna till förskolor och skolor. Ur
Figur 4.8 visades att det bara fanns en anslutning som hade tre parallella kablar vilket inte
utgör ett underlag för att visa på ett belastningsintervall utan Figur 4.9 visar
belastningsintervallet för tre olika kabelsorter. I diagrammet kan utläsas att en 240 mm2 kabel
har störst variation av belastning, mellan 13-58 procent. Vidare kan utläsas att större delen
av alla kablars belastningsintervall ligger under hälften av vad som är ledningarnas fulla
potential.
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Figur 4.10 Belastningsintervall för olika kabelareor anslutna till förskolor och skolor.

Tidigare figurer har visat på att det förlagts flest 240 mm2 kablar och att
belastningsvariationen är som störst för den ledararean. I Figur 4.11 visas hur många utav
befintliga 240 mm2 servisledningar som skulle kunna bytas ut till mindre kabelareor utifrån
belastning och ändrad storlek på servissäkringen. Utav de 14 stycken anslutna 240 mm2
kablarna skulle flera bytas ut mot mindre areor. 50 procent skulle kunna bytas till en 16 mm2
ledare, 43 procent till en 95 mm2 ledare och för 7 procent av kablarna stämmer belastning
och ledararea väl överens. Att mer än 90 procent utav alla anslutna 240 mm2 ledare till
förskolor och skolor kan bytas mot mindre areor visar på att belastningen är väldigt låg i
befintliga ledare.
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16

50%

95

43%
Oförändrad

Figur 4.11 Procentuell förändring av ledararea för befintliga 240 mm2 ledare utifrån belastningsgrad för servisledningar
anslutna till förskolor och skolor.
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Utav de 10 stycken anslutningarna där det förlagts två parallella 240 mm2 kablar skulle flera
ledare kunnat bytas ut till en 240, 95 eller en 16 mm2 ledare. I Figur 4.12 redovisas den
procentuella förändringen från två parallella 240 mm2 ledare till andra areor där 70 procent
utav befintliga ledare kan bytas till en 95 mm2 ledare och 20 procent kan bytas till en 16 mm2
ledare. För 10 procent räcker det att använda en 240 mm2 ledare. De procentuella värdena
har tagits fram utifrån verklig belastning och ändrad storlek på servissäkringen.

10%
20%
16
95
240
70%

Figur 4.12 Procentuell förändring av ledararea för 2 parallella 240 mm2 utifrån belastningsgrad för servisledning
anslutna till förskolor och skolor.

Uppvärmningen utav fastigheter med skolverksamhet sker genom fjärrvärme eller direkt
ansluten el. I Figur 4.13 visas belastningsvariationen för de anslutna ledningarna indelat
mellan uppvärmningssätten. Diagrammet visar att belastningsgraden på ansluten ledning till
fastigheter med ansluten fjärrvärme är lägre än till fastigheter som använder el för
uppvärmning.
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Figur 4.13 Belastningsvariation mellan direktel och fjärrvärme till förskolor och skolor.

4.3

Effektvariation för olika kabelareor

Servissäkringarna används för olika ledarareor vilket framgår av Tabell 2 och i Figur 4.14 kan
effektintervallet för respektive kabelarea utläsas. Diagrammet visar att effektintervallet för en
240 mm2 ledare ligger ungefär mellan 81 kW och 164 kW vilket motsvarar 50 procent utav
effektintervallet upp till 164 kW. Vidare kan utläsas att effektintervallet ökar i takt med ökad
area på ledningen.
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Figur 4.14 Effektintervall för olika kabelareor.
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4.4

Jämförelse mellan sammanlagringsverktyg

Metoderna som används för att utföra sammanlagringsberäkningar är Velanders metod och
historiska mätserier. Jämförelser av metoderna har sammanställts i två diagram, ett diagram
för ett flerbostadshus och ett för en fastighet med skolverksamhet.
I Figur 4.15 visas fyra olika linjer som representerar verklig och begärd effekt samt
beräkningar utförda med Velanders metod och Svensk standard (SS). Diagrammet är
framtaget utifrån en anslutningspunkt men är en generell framställning som kan appliceras
på de flesta anslutningspunkterna inom kategorin flerbostadshus. I diagrammet ligger den
begärda effekten betydligt mycket högre än det verkliga effektuttaget vilket visar på att
dimensioneringen av anläggningen inte är optimal. En rimlig marginal för den begärda
effekten skulle vara 50 procent över den verkliga förbrukningen vilket den skulle vara om
svenska standard använts vid dimensioneringen.
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Figur 4.15 Jämförelse av sammanlagringsmetoder för ett flerbostadshus.

I diagrammet för Figur 4.16 visas Velanders metod i jämförelse med begärd och förbrukad
effekt för kundkategorin med skolverksamhet. Diagrammet är framtaget utifrån en
anslutningspunkt men är en generell framställning som kan appliceras på de flesta
anslutningspunkterna inom kategorin skolor och förskolor. I Figur 2.4 visades
effektvariationen för en förskola under ett år och det var en tydlig minskning av
effektförbrukningen under sommarmånaderna, detta påverkar resultatet vid beräkning med
Velanders metod eftersom den årliga energiförbrukningen används i formeln. I diagrammet
nedan visas tydligt hur Velanders metod inte anpassas till effekttopparna som kan uppstå
under ett dygn och lämpar sig inte för kundkategorier med låg belastning under en längre
tidsperiod. I diagrammet ligger den begärda effekten 50 procent över det verkliga
effektuttaget vilket i detta fall är rimligt.

26

Undersökning av procentuell belastningsnivå på servisledningar anslutna till kundkategorierna
flerbostadshus, skolor och förskolor

Belastningskurva

Velandersmetod

Begärd

90
80

Effekt (kW)

70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tid

Figur 4.16 Velanders metod i jämförelse med belastningskurva och begärd effekt för en fastighet med skolverksamhet.

4.5

Kostnadsberäkning av förändrad ledararea

Förläggningen av kablar under år 2016 inom GENAB:s elnät var cirka 2,6 km 95 mm2 kabel
vilket enligt Tabell 3 skulle bli en total kostnad på 2,5 miljoner kronor. För förläggningen
utav 16,2 km 240 mm2 kabel samma år skulle den totala kostnaden bli 16,9 miljoner kronor.
Skillnaden mellan en kilometer förlagd 95 mm2 istället för 240 mm2 är cirka 72 000 kronor.
Utifrån figurer i avsnitt 4.1 och 4.2 visades det på olika procentsatser för förändring av
befintliga 240 mm2 ledare till 95 mm2 ledare och utifrån förändringen skulle en besparing på
cirka 72 000 kronor per kilometer förlagd ledning göras. Eftersom ledningslängden i
utredning inte har tagits i beaktande vid utförandet av arbetet kan inte heller en total
besparing beräknas fram.

4.6

Sammanställning av webbenkät

I webbenkäten som skickats ut deltog tio nätbolag, nio av dem är kommunalägda och ett ägs
av en ekonomisk förening. Den geografiska fördelningen av nätbolagen var tre vardera i
norra och mellersta Sverige samt fyra i södra Sverige. I enkäten framkom att majoriteten
hanterar upp till 500 servisärenden per år.
Av de nätbolag som tillfrågats upplever 80 procent att kunden begär mer effekt än vad som
förbrukas i verkligheten medan 20 procent inte upplever att det är så.
Vid enkätens öppna följdfråga om hur problemet hanteras, med att kunden begär mer än
vad som kommer förbrukas, så löd svaren enligt nedan:
•

Diskussion med konsult/installatör

•

Dialog som brukar leda till att kunden får det kunden beställer
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•

Frågar om de verkligen behöver så mycket

•

För en diskussion, tar kontakt med installatören.

•

För diskussion med installatör och kund, samråder.

•

Försöker ta en diskussion med kunden i de fall det är uppenbart att de begär en större
anslutning än vad som är nödvändigt.

De 20 procent som inte upplevde att kunden begär mer effekt än vad som förbrukas lämnade
inget svar på frågan.

Vid en fråga fick deltagarna svara på om de använder en fast avgift för kundens förbrukning
för att minska effektuttaget. 60 procent svarade ja och 10 procent svarade nej. Därefter
varierade nätbolagens svar vilket följer nedan:
•

Fast tariff upp till 63 A därefter abonnemangsavgift och avgift för verklig
förbrukning.

•

Effekttariff från 35 A och uppåt.

•

Säkringstariff upp till 100 A därefter förbrukning av effekt.

•

Säkringstariff upp till och med 63 A det vill säga fast avgift beroende på
säkringsstorlek och en rörlig avgift samt över 63 A tillämpas en effekttariff.

•

12 fasta tariffer upp till 250 A och över 250 A blir det ett effektabonnemang där
kunden betalar för sin förväntade toppeffekt.

Vidare ställdes frågan om det ställs krav på när kunden behöver bli högspänningskund istället
för lågspänningskund och resultatet visade på att de flesta inte har några tydliga riktlinjer
medan två nätbolag lämnade svar på att när kunden begär 1500 A eller en effekt på 1 MW
får kunden bli högspänningskund.
Metoden som deltagarna i undersökningen oftast använder för att minska behovet av
installerad effekt från kunden/installatören är att ställa frågan om det verkligen behövs så
mycket och ber dem kontrollera sina beräkningar igen. Nätbolaget är dock skyldiga att ge
kunden den effekt de beställer.
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Den avslutande frågan i webbenkäten efterfrågade i vilken del av anslutningsprocessen som
det oftast uppstår problem som leder till förseningar. Deltagarna hade möjlighet att välja flera
alternativ och resultatet presenteras i ett stapeldiagram. Diagrammet visar problem som
nätbolagen uppfattar skapa förseningar i anslutningsprocessen vilket visas i Figur 4.17.
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Figur 4.17 Förseningsorsaker som nätbolag uppfattar som

Utifrån resultatet av webbenkäten visades det på att fler nätbolag än GENAB har en
uppfattning om att servisledningar i elnätet överdimensioneras. Enkäten var även av relevans
för att ta reda på om något annat bolag hade en lösning på problemet gällande att föra en
dialog med kunden angående deras begärda effekt. Det försöks föra dialoger dock utan
resultat vilket visar på att det är ett problem inom branschen och inte bara i Göteborg.
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5 Diskussion
Diskussionen i detta avsnitt gäller informationen och resultatet som presenterats i kapitel två
till fyra.
Historiska mätserier visar effektförbrukning i form av belastningskurvor för ledningar men
oavsett om belastningen är låg, vilket resultatet i rapporten visar på, har ledningarna
dimensionerats utefter vad kunden har begärt vid anslutning till elnätet. Om scenariot är att
nätbolaget bestämmer sig för att använda en beräkningsfaktor för att dimensionera det
överliggande elnätet, och inte tar hänsyn till hur mycket kunden begär, kan ett
överdimensionerat nät bli underdimensionerat. Ett nät som är underdimensionerat innebär
att förstärkningar behöver genomföras i efterhand, något som vill undvikas eftersom det är
kostsamt.
Av alternativen att använda sig utav en grövre kabel från början eller att behöva utföra
åtgärder efteråt, som att schakta två gånger för att den tilltänkta ledningen inte räckt till
belastningsmässigt, väljer nätbolagen hellre att förlägga en grövre area för att ha marginalen
på sin sida. Majoriteten av de berörda kunderna väljer att ha marginaler i sin anläggning och
beställer mer effekt än vad som kommer att förbrukas. Vidare uppfattas att kunden inte
använder sammanlagringsfaktorer vid dimensionering av nya anläggningar, utan enbart
summerar maxeffekterna för varje belastning, vilket också kan vara en bidragande orsak till
att det begärs mycket effekt. [23].
Nätbolaget behöver dimensionera sina ledningar efter högsta tänkbara effektförbrukning så
att kunden kan förbruka den el som förväntas. Ekodesigndirektivet ställer krav på att
hushållsmaskiner skall vara effektbegränsade, något som borde tas hänsyn till vid
sammanlagring av ett flerbostadshus. Effektivare apparater i hushållen men flera till antal kan
vara anledningen till att det inte blivit någon minskning i begärd effekt per hushåll. I
byggnader som värms upp av fjärrvärme blir belastningen på elledningen mindre vilket
tidigare inte har tagits i beaktning vid dimensionering av ledningar anslutna till skolor och
förskolor. [6,7].
De flesta nätbolag som upplever att servisledningarna överdimensionerats försöker att föra
en diskussion med kunden, installatören eller konsulten för att minska effektbehovet. Tyvärr
brukar det ofta leda till att den begärda effekten är det som nätbolaget ändå får förhålla sig
till vid dimensionering av ledningar. Svaren från webbenkäten visade på att kunden ibland
kan begära för lite effekt vilket blir problematiskt eftersom det kräver extra insatser i
efterhand. I en tätbebyggd stad som Göteborg, där det tar tid att få tillstånd för att gräva i
marken och där trånga gator delas med andra aktörer, så kan belastningsmarginaler på
ledningar kännas tryggare för en person som dimensionerar servisledningar i elnätet. En
åtgärd som kan vidtas är att hänvisa kunden till att räkna fram en sammanlagring för sina
laster utifrån svensk standard. [7,24,25].
Om servisledningarna säkrats ner eller dimensionerats ner skulle det finnas utrymme att
nyttja i det överliggande nätet [23]. Den vanligaste ledningssorten som används är aluminium
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240 mm2. Denna kabel kan säkras med 250 A säkring och i avsnitt 4.3 visades det på att 240
mm2 ledaren är den area som har störst effektintervall i jämförelse med de mindre
kabelarorna. Eftersom GENAB beslutat om att använda standardareor på ledningarna
kommer belastningsvariationen att fortsätta variera för befintliga kabeltyper. Ett förslag för
att minska variationen av belastningen för en 240 mm2 ledare är att istället använda en area
på 150 mm2. För att göra den förändringen behöver en ekonomisk utredning utföras.
Velanders metod används för att sammanlagra olika belastningar. Metoden fungerar bättre
när lasterna utgör en jämn belastningskurva och är inte anpassad till en ojämn
belastningskurva som ofta uppstår i en tät blandstad som till exempel i Göteborg. Verktyget
tar inte hänsyn till effekttoppar som kan uppstå under ett dygn utan beräknar ett värde utifrån
årsenergiförbrukningen. En faktor som påverkar mätvärdena är väderskillnader. Är det kallt
under ett år blir värdena högre än vid ett år med mildare temperatur. Detta bör tas hänsyn
till även vid dimensionering med hjälp av realtidstimvärden. [6,26].
Studien undersökte 87 anslutningspunkter för flerbostadshus, 7 skolor, 18 förskolor och 3
skola och förskola under samma anslutningspunkt. Samtliga fastigheter var byggda mellan år
2006 och år 2017 för att få ett relevant underlag inför framtida ledningsdimensioneringar.
Urvalet och antal anslutningspunkter togs fram av handledare som ansåg antalet vara
tillräckligt, det färdigställs inte allt för många fastigheter att undersöka heller även om ett ökat
antal hade stärkt validiteten i studien. Eftersom studien använder sig utav verkliga
belastningsvärden och visar ett tydligt mönster på att belastningsnivån är låg, anses valda
metoder vara tillförlitliga.
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6 Slutsats
Syftet med arbetet har varit att undersöka om det av elinstallatören begärda effektuttaget i
föranmälan är högre eller lägre än den faktiska förbrukningen. Av resultatet framgår att
servisledningarna är överdimensionerade utifrån kundens verkliga effektuttag och att
belastningarna på ledningarna är låg. Dimensionering av ledningarna har gjorts utifrån
standardareor och säkringsstorlekar för att möta kundens behov av effekt i enlighet med
informationen som redovisats i kapitel 2.4.1.
I studien visas procentuell belastningsnivå för servisledningar anslutna till flerbostadshus,
skolor och förskolor. För flerbostadshus var den procentuella belastningen för de flesta
kablar mellan 25-34 procent, för skolor och förskolor var den procentuella belastningen för
de flesta kablar mellan 20-29 procent. Utifrån den låga belastningsgraden på kablarna är syftet
med arbetet uppnått och slutsatsen bekräftad då den begärda effekten är högre än verkligt
uttag. Sambandet mellan parametrarna, uttagen effekt för anslutningspunkter och olika
säkringsstorlekar samt kabelareor, har identifierats och kan tillämpas vid dialog med kund
vid framtida servisanslutningar.
Att föra dialog med kunden gällande deras effektförbrukning är ett arbete som behöver
fortgå då det inte finns någon tydlig lösning på problemet med att elnätet har ledningar som
inte nyttjas mer än en tredjedel av full kapacitet. Ett steg i arbetet för att minska
överdimensioneringen av ledningarna är att försöka förmedla till kunden eller installatören
att belastningarna kan sammanlagras, eftersom kunderna inte kommer att ta ut maxeffekt
samtidigt.
Timvärden kan idag tas fram för alla anslutningspunkter som underlag vid beräkningar i
elnätet. Detta gör att Velanders metod inte blir lika aktuell som tidigare men att metoden
fortfarande är ett bra verktyg för att genomföra kontroller av ledningsberäkningar.
Ett fortsatt arbete kan vara att undersöka andra kundkategoriers belastningsgrad på
ledningarna för att se om utfallet får liknande resultat som i den här rapporten. Ett annat
arbete kan vara att utföra en ekonomisk utredning för att se om det lönar sig att börja
använda 150 mm2 ledningar. Visar utredningen att det skulle vara lönsamt att använda 150
mm2 skulle belastningsintervallen för 240 mm2 ledningar minska och bättre kunna anpassas
till effekten som kunden begär vid nyförläggning.
Eftersom servisledningarna har låg belastningsgrad och överdimensioneras skulle en
utredning av belastningsgraden på ledningarna i det överliggande elnätets vara av intresse.
Detta för att utreda om dimensioneringen av dessa ledningar är bättre eller sämre än
servisledningarna.
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B: Nätuppbyggnad
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C: Webbenkätsfrågor utskickade till olika elnätsbolag
Vem äger nätbolaget som du arbetar på?
Vilken del av Sverige är nätbolaget verksamt?
Hanterar ni servisärenden i er dagliga verksamhet?
Hur många servisärenden för permanenta serviser hanterar ert företag per år?
Upplever ni att kunden begär mer effekt än vad som kommer förbrukas i verkligheten?
Om ni upplever att installatören/kunden begär mer än vad som verkligen kommer att
förbrukas, hur hanterar ni problemet?
Använder ni en fast avgift för kundens förbrukning i kW för att minska effektuttaget?
Till exempel genom storlek på mätarsäkring.
Kräver ni att kunden skall skaffa högspänningsanslutning vid en bestämd belastning?
Används någon metod för att få installatören/kunden att minska behovet av effekt?
I vilken del av anslutningsprocessen för serviser uppstår det oftast problem som leder till
förseningar?.
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