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Utredning av Uddevalla Energis elnätskapacitet med avseende på 
Uddevalla kommuns framtida utbyggnadsplaner i centrum 

 
Sammanfattning 
Denna förstudie har utförts på avdelningen för drift och underhåll på Uddevalla Energi Elnät 
AB. Syftet har varit att utreda kapaciteten i elnätet med avseende på Uddevalla kommuns 
framtida utbyggnadsplaner i hamnen samt att identifiera starka och svaga punkter.  
 
Under en framtida 25-årsperiod planerar Uddevalla kommun att etappvis bygga ut 
stadskärnan mot hamnområdet, som idag utgörs av industrier och företagslokaler. 
Kommunen uppskattar att den nya stadsdelen kommer att kunna förses med 3000 nya 
bostäder och olika typer av verksamheter. Exploateringsplanernas tidsramar är 5-15 år för 
den södra sidan av Bäveån respektive 20-25 år för den norra sidan. För att kunna undersöka 
om det finns tillgänglig effekt för den nybyggda stadsdelen görs en belastningsprognos av 
det framtida effektbehovet. En kartläggning och analys görs av ledningarna i centrala 
Uddevalla samt transformatorerna hos mottagningsstationerna M1, M2 och M5. Detta för 
att undersöka om det behövs eventuell förstärkning. Referensvärden vid beräkningar grundar 
sig på inmätta värden från belastningstopparna den 28 februari 2018. 
 
Det förväntade effektbehovet för de planerade bostadsområdena uppskattas till 4,9 MVA 
för södra sidan och 5,1 MVA för den norra sidan. Kabelnätet i hamnen har en total kapacitet 
på 7 MVA och kommer att vara nära mättning när södra områdets byggnation är genomförd. 
Samtliga mottagningsstationer klarar av att ensamt försörja det tillkommande 
bostadsområdet på södra sidan även med hänsyn till önskade reservmatningsvägar i elnätet, 
medan endast M1 har kapacitet för hela den prognoserade belastningen. Transformatorerna 
i M2 och M5 kommer att bli överbelastade först under utbyggnationen av bostadsområdet 
på den norra sidan. Till den framtida expanderingen av stadskärnan föreslås förläggning av 
tre nya linjer från M1. I samband med förläggningen kan större delen av M1-L206 bytas ut, 
som består av underdimensionerade oljekablar. Kostnadsindikationen för detta uppgår till 
10,3 miljoner kronor. 
 
Ett annat alternativ som skulle behöva utredas närmre är möjligheten att placera en ny 
mottagningsstation i centrala eller södra Uddevalla. De befintliga är belägna i norra, västra 
och östra delarna av staden.     
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Evaluation of Uddevalla Energi’s powerline capacity with regard to 
Uddevalla Council’s future development plans in the city center 

Summary 
This preliminary study has been carried out at the department for operation and maintenance 
at Uddevalla Energi. The purpose has been to investigate the capacity of the powerlines with 
regards to Uddevalla Council’s future development plans in the port and to identify strong 
and weak points.  
 
During a future 25 year period, Uddevalla Council plans to gradually expand the city center 
towards the harbor area, which today consists of industries and business facilities. The 
council estimates that the new district will be able to provide 3000 new homes and various 
types of businesses. The time frame for the exploitation plans are 5-15 years for the southern 
side of Bäveån and 20-25 years for the northern side. In order to investigate whether there 
is available power for the additional district, a load forecast is made of the future power 
requirement. A survey and analysis is made of the lines in central Uddevalla and the 
transformers of the substations M1, M2 and M5. This is made in order to be able to 
investigate whether any reinforcement is needed. Reference the values used in the 
calculations are based on measured values from the peak of load on February 28, 2018.  
 
The expected power requirement for the planned residential areas is estimated at 4.9 MVA 
for the south side and 5.1 MVA for the north side.  The cable network in the port has a total 
capacity of 7 MVA and will be almost saturated after the southern area’s construction is 
completed. With regard to redundancy, all substations are able to supply an additional 
residential area on the south side alone, while only M1 has the capacity for the entire 
forecasted load. The transformers in M2 and M5 will be overloaded only during the 
development of the residential area on the north side. To the future expansion of the city 
center, suggestions for placement of three new lines from M1 are made. In connection with 
the installation, most of M1-L206 can be replaced, which consists of undersized oil cables. 
The cost for this amounts to 10,3 million (SEK). 
 
Another future option that would have to be investigated more closely is how the possibilities 
are to place a new substation in central or southern Uddevalla. The existing ones are located 
in the northern, western and eastern parts of the city. 
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Nomenklatur 

Symboler 
 

𝐼   = Ström [A] 

𝑛   = Omsättningsfaktor  

𝑃   = Effekt [W] 

𝑆   = Skenbar effekt [VA] 

𝑆𝑛    = Märkeffekt [VA] 

𝑈1   = Spänningen på högspänningssidan [V] 

𝑈2   = Spänningen på högspänningssidan [V] 

Uh   = Huvudspänning [V] 

𝜒    = Belastningsgrad [%] 
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1 Inledning 

Under de kommande 20 åren finns planer på att utveckla Uddevalla västerut, med en 

stadskärna som växer utmed nuvarande industriområde vid Bäveåns kaj. Kommunens 

ambition är att den planerade stadsdelen skall bestå av 3000 bostäder med samhällsbärande 

funktioner såsom förskola, äldrevård och gruppbostäder som är integrerade i 

bostadsområdena. Längs kajernas planerade promenadstråk skall det finnas tillgång till 

restauranger och caféer, och på den norra sidan skall det finnas plats för andra former av 

företagsverksamheter[1].  

Utbyggnadsplanernas påverkan på elnätet är av intresse vid planering av framtida 

investeringar. För att utreda om elnätet klarar av den förväntade belastningen behöver 

kapaciteten på ledningar och mottagningsstationernas transformatorer undersökas. Vid 

kartläggning av den tillgängliga effekten tas hänsyn till ledningarnas reservmatningsvägar och 

transformatorernas belastningsgrad vid reservdrift. Examensarbetet ”Analys och 

kartläggning av Uddevalla citys mellanspänningsnät” har utrett kablarnas ålder och 

spänningsfall i elnätet, vilket denna analys arbetar vidare på genom identifiering av 

högbelastade kablar som kan behöva bytas ut[2]. 

1.1 Syfte, mål och avgränsningar 

Syftet med examensarbetet är att utreda elnätets nuvarande kapacitet i förhållande till den 

tillkommande belastning som kommunens utbyggnadsplaner i stadskärnan kommer att 

innebära samt att identifiera starka och svaga punkter i elnätet.  

Målet är att 

• göra en översiktlig belastningsprognos baserad på stadskärnan planerade expandering 

• kartlägga mellanspänningsnätets belastning och kapacitet i dagsläget 

• göra en analys av prognosen i förhållande till kapaciteten 

• identifiera svagare punkter i elnätet 

• presentera lösningsförslag 

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 

Vid beräkning av olika belastningstypers effektbehov görs vissa antaganden. Detta på grund 

av att det i dagsläget inte finns tillgång till ritningar eller detaljerad information över de 

planerade bostadsområdena. Belastningsprognosen kommer därför att grunda sig på 

jämförelser i det befintliga elnätet samt riktlinjer från standarder.  

 

Följande avgränsningar har gjorts: 

• Analys av eventuella solcellsanläggningar i området för exploateringsplanerna utförs 

inte. 
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• Belastningsprognosen innefattar de typer av belastningar där det finns tillräckligt 

underlag eller riktlinjer för att kunna göra en rimlig uppskattning på till exempel: 

bostads- och fastighetsförbrukning, äldrevård, gruppbostäder, förskola/skola, 

restauranger, caféer och laddinfrastruktur för elbilar.   

• Kartläggningen av elnätet avgränsas till 10 kV-nätet. 

1.3 Tillvägagångsätt 

Under arbetets gång har timbaserade mätvärden hämtats från processövervaknings-

programmet SCADA för att kunna använda reella mätvärden vid lastflödesberäkningar i 

Uddevalla Energis nätinformationssystem dpPower. I systemet återfinns elnätets 

anläggningsdata, kartor och enlinjeschema samt verktyg för lastflödes- och felströms-

beräkningar, projektering och avbrottshantering.  

För att undersöka den tillgängliga effekten i centrala Uddevallas befintliga elnät har de linjer 

som försörjer området kartlagts. Strömvärdet vid tidpunkter för belastningstoppar under 

perioden 1 oktober 2017 – 1 oktober 2018 har använts som referensvärden vid beräkningar 

av transformatorer och ledningars belastningsgrad. I dpPower har kablarnas högsta 

strömtålighet beräknats enligt kabeltillverkarens märkström med hänsyn till 

korrektionsfaktorer för anhopning, förläggningssätt, omgivningstemperatur och termisk 

markresistivitet.  

Vid beräkning av belastningsprognosen har årsförbrukningsdata använts ifrån det befintliga 

elnätets nybyggda bostadsfastigheter och olika verksamhetslokaler som anses storleksmässigt 

rimliga i relation till kommunens planer. Vid sammanlagring av delbelastningar, såsom olika 

lägenheters förbrukningar i en byggnad, har riktvärden från standard SS 437 01 02 nyttjats. 

Laddinfrastruktur för elbilar har beräknats med parkeringsnormsfaktorer och riktlinjer från 

standard. 

Inom elnätsbranschen används EBR kostnadskatalog för att ta fram ekonomiska kalkyler vid 

planering och byggnation av eldistributionsanläggningar. Katalogerna arbetas fram av 

Energiföretagen Sveriges ekonomiutskott tillsammans med experter från medlemsföretagen. 

Syftet är att alla i branschen skall ha en säker, hållbar och kostnadseffektiv standard att utgå 

ifrån vid elnätsarbete[3]. 

Det finns tre olika publikationer varav en är kostnadskatalog för lokalnät, en för regionnät 

samt en handbok. Kostnadskatalogerna är indelade i tre delar: 

• P1: Planeringskatalog för övergripande kalkyl  

• P2: Beredningskatalog för detaljplanering 

• P3: Produktionskatalog för mer ingående detaljerad planering 

I denna förstudie har P1 i lokalnätskatalogen legat till grund för de ekonomiska 

beräkningarna. 
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1.4 Beräkning 

I rapportdelen som berör prognosen över den tillkommande belastningen i elnätet omräknas 

effekt till skenbar effekt enligt[4]: 

 𝑆 =
𝑃

cos𝜑
     (1.1) 

 där S är den skenbara effekten, P är den aktiva effekten och cosφ är effektfaktorn 

 

Vidare beräknas strömbehovet per servis på lågspänningssidan med formeln[4]: 

 𝐼 =
𝑆

√3∙𝑈ℎ
     (1.2) 

 där S är den skenbara effekten och Uh är huvudspänningen  

Strömbehovet i mellanspänningsnätet fås genom att den totala strömmen på 

lågspänningssidan räknas om till högspänningssidan i nätstationerna. För att beräkna detta 

multipliceras strömmen med transformatorns omsättningsfaktor[5]:   

 𝑛 =
𝑈1

𝑈2
     (1.3) 

 där n är omsättningsfaktor, U1 är spänning på lågspänningssidan, U2 är spänning  

 på högspänningssidan 

 

Transformatorernas belastningsgrad beräknas enligt: 

 𝜒 =
𝑆

𝑆𝑛
∙ 100     (1.4) 

 där 𝜒 är belastningsgrad, S är skenbar effekt och S𝑛 är transformatorns märkeffekt 
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2 Prognos över tillkommande belastning 

Kommunens visioner för stadskärnans utveckling är att den skall expandera västerut längs 

Bäveån. I dagsläget är detta ett område som består av industrier, företagslokaler och 

hamnverksamhet. Ett nytt badhus skall ersätta det gamla och ett nytt resecentrum skall öka 

kommuninvånarnas tillgänglighet till kollektivtrafik. Uppskattningsvis kommer det att kunna 

byggas 1500 bostäder på var sida av Bäveåkajen. På den södra sidan ligger området Anegrund 

och på den norra sidan ligger området Bäve/Badö. Expanderingen beräknas ske etappvis 

under de kommande 25 åren. Figur 2.1 visar en kartbild över exploateringsområdet.  

   

 

Figur 2.1. Uddevallas hamnområde (Lantmäteriets karttjänst). 

2.1 Beskrivning av utbyggnaden 

2.1.1 Kommunens områdesplan för Bäveån - södra sidan 

Anegrund ligger beläget mellan Bäveån och Junogatan(se Figur 2.1) på den södra sidan av 

hamnen. Detta är det planerade kvartersområde som ligger närmast i tiden, med en 

uppskattad byggprocess på 5-15 år och som nu ligger i en påbörjad planeringsfas. Tanken är 

att det skall utvecklas till ett rutnätskvarter som övervägande består av bostäder med 

integrerade verksamheter i byggnaderna. Restauranger och caféer förväntas finnas kring det 

utbyggda kajstråket som blir en del av Uddevallas strandpromenad[1]. 

2.1.2 Kommunens områdesplan för Bäveån – norra sidan 

I dagsläget finns det olika företag verksamma längs Bastiongatan(se Figur 2.1). Vid 

nybyggnationerna kommer det på grund av höga bullernivåer att fortsätta vara just 
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företagsverksamheter som dominerar gatans sidobyggnader. I området mellan Bastiongatan 

och Skeppsholmspiren är planen att bygga ett bostadsområde bestående av höghus och 

gårdar. Likt Anegrund bör samhällsbärande funktioner som förskola/skola, äldrevård och 

gruppboenden finnas integrerade liksom restauranger och caféer längs kajen. 

Parkeringsmöjligheter skall finnas i form av parkeringshus, eftersom kommunen inte 

eftersträvar fler stora markparkeringar. Etappuppbyggnaden förväntas ha tidsperspektivet 

10-15 år för verksamhetslokalerna längs Bastionsgatan och 20-25 år för bostadskvarteret. 

Längst ut till vänster i Figur 2.1 ligger Skeppsholmspiren vars exploatering ligger 25 år fram 

i den uppskattade tidsplanen. Platsen anses lämplig för kontors- och företagslokaler, 

eftersom byggnation av bostäder inte skulle uppfylla de säkerhetsavstånd som krävs till 

Sörviks industriområde[1][6]. 

2.1.3 Reserverade industritomter 

Enligt kommunens fördjupade översiktsplan har större markytor på Lillesjöområdet och 

Fröland reserverats för ytterligare utbyggnad av industriområdena. På Fröland bedrivs 

bergtäkt, men i takt med att markytorna blir färdigkrossade ökar ytorna för vad som i 

framtiden kommer att bestå av industrier och hamnverksamheter [6].     

Lillesjöområdets kommande etableringar har M1 som närmsta mottagningsstation medan 

Fröland är beläget i närhet till M5.  

2.2 Beräkning av tillkommande belastning 

2.2.1 Bostäder  

Enligt kommunens översiktsplan är kvarter Anegrund på södra sidan av Bäveån samt 

centrala delen av Bäve/Badö-kajen på norra sidan de områden som anses lämpliga för 

bostäder. Dessa områden kan ses markerade i Figur 2.2.  

 
Figur 2.2 Planerade bostadsområden i inre hamnen. Anegrund (söder) och Bäve/Badö (norr)[1]. 
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För en uppskattning av det tillkommande effektbehovet används kommunens 

”Områdesplan för Bäveån” som grund. Av illustrationerna ses att den södra sidan av inre 

hamnen består av fjorton gårdar och två flervåningshus. Vid antagande av att 

flervåningshusen kommer att ha varsin servis, samt att gårdarna har två serviser var, skulle 

detta resultera i 30 serviser med 50 kunder per matning.  Ett annat antagande som görs är att 

dessa bostäder kommer att vara anslutna till fjärrvärme. Vid uppskattning av en byggnads 

totala effektförbrukning sammanlagras delbelastningarna. Detta görs på grund av den låga 

sannolikheten att samtliga lägenheter har sin maximala förbrukning vid samma tidpunkt[4]. 

Förväntat effektbehov visas i Tabell 2.1, som består av riktlinjer för sammanlagringen vid 

olika antal delbelastningar[5].   
 

Tabell 2.1 Riktlinjer för lägenheter utan elvärme [5]. 

 

Utöver lägenheternas effektbehov behöver fastigheterna försörjas med el till belysning, 

hissar, tvättstugor och andra allmänna utrymmen. Eftersom behovet varierar mellan olika 

fastigheter studeras årsförbrukningen hos åtta nybyggda flervåningshus. En faktor tas sedan 

fram för den allmänna fastighetsförbrukningen i relation till antalet lägenheter i husen, som 

kan ses i Bilaga B. Medelvärdet av de olika husens faktor används vid omräkning till en 

fastighet med 50 lägenheter. De byggnationer som ligger till grund för det framtagna 

medelvärdet är nybyggda hus i Uddevalla tätort. Effektbehovet per servis förväntas vara 87,5 

kW för femtio lägenheter och 5,1 kW för de allmänna utrymmena. 

 

Samma tillvägagångssätt har gjorts vid beräkning av norra delen av Bäveån, som också har 

en prognos på 1500 nybyggda bostäder, dock först om 20-25 år. På den sidan antas tio gårdar 

försörjas med två serviser som försörjer 50 lägenheter var. För resterande 18 höghus blir 

uppskattningen 28 lägenheter per hus. Vid jämförelse med de senaste nybyggnationerna i 

kommunen är det ett rimligt antal att antaga. Effektbehovet per servis till höghusen förväntas 

vara 54,5 kW för 28 lägenheter och 2,8 kW för allmänna utrymmen i fastigheten. 

Effektbehovet per servis till gårdarna förväntas vara 87,5 kW för 50 lägenheter och 5,1 kW 

för allmänna utrymmen i fastigheten. 

2.2.2 Verksamheter 

Lokaler som avser innehålla samhällsbärande funktioner som förskolor, äldreboenden och 

olika former av gruppbostäder uppskattas enligt branschmässiga riktlinjer ha lika stort 

effektbehov vid planering[8]. För att beräkna lokalernas effektbehov med schablonvärden 

som kan ses i Tabell 2.2  behövs areala ytmått, vilket inte finns tillgängligt i detta tidiga 

planeringsskede. Schablonvärden för vårdanläggningar och skolor används vid 
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rimlighetsbedömningen av framtagen uppskattning vilken är baserad på medelvärdet av 

befintliga anslutningars årsförbrukning.  

 
Tabell 2.2 Riktlinjer för lokaler [8].  

 
 

De befintliga lokaler som valts ut som grund för uppskattningen av dessa verksamheters 

effektbehov är, eller skulle storleksmässigt kunna vara, integrerade i fastigheter med bostäder 

idag. De verksamheter som kräver större fristående lokaler har uteslutits vid framtagna 

medelvärden.  Enligt beräkning av medelvärdet har förskolor, äldrevård och gruppbostäder 

3,9 kW i effektbehov per verksamhetslokal. Genomsnittet för restauranger och caféers behov 

är 7 kW respektive 8,5 kW per verksamhetslokal. Vid undersökning av täthet och omfattning 

av dessa belastningstyper i befintliga bostadsområden görs en uppskattning av att den norra 

sidan kommer att avsätta plats för fler verksamhetslokaler än den södra.     

2.2.3 Laddningspunkter för elbilar 

Med exploateringsplaner som ligger långt fram i tiden bör hänsyn tas till den kraftiga 

ökningen av elbilar som förväntas. Ett av de svenska klimatmålen är att utsläppen från inrikes 

transporter år 2030 skall ha minskat med 70 procent i förhållande till utsläppsmängden år 

2010 och att år 2045 skall klimatneutralitet ha uppnåtts[9].  

 

I kommunens områdesplan förmedlas det att antalet parkeringar i de nybyggda 

bostadskvarteren till största del skall innefattas i parkeringshus och garage placerade under 

jord. Hänvisning görs vidare till den parkeringsnorm som kommer att råda vid tillfället för 

byggnationen. Parkeringsnormen för Uddevalla centrum visar på att bilplatsbehovet är 

bestämt till 9,0 per 1000m2 BTA (bruttoarea) för boende i flerbostadshus. Besökare till 

boende förutsätts parkera på allmänna parkeringsplatser i centrum[10]. Eftersom det inte 

finns ritningar och mått att utgå ifrån nyttjas Göteborgs riktlinjer för nybebyggelse i 

Göteborgs innerstad, där de räknar med minst 0,2 bilplatser per lägenhet[11]. Utöver denna 

faktor används riktlinje ur Elinstallationsreglerna, där sammanlagringsfaktor 1 

rekommenderas vid planering av laddpunkter[12]. 

 

EU har bestämt att standard för normalladdning av elfordon skall vara kontakt av Typ 2. Vid 

laddning med enfas växelström och en laddeffekt på 3,7 kW tar det fem timmar för fulladdad 

elbil, och tre timmar för en hybridbil[13]. Vid antagande utifrån 0,2 bilplatser per lägenhet, 

och att samtliga dessa bilplatser skall ha tillgång till laddeffekt på 3,7 kW, skulle detta utgöra 

ett effektbehov på sammanlagt 2 200 kW för att bistå de 3000 bostäderna med laddnings-

möjligheter. 



Utredning av Uddevalla Energis elnätskapacitet med avseende på Uddevalla kommuns framtida 
utbyggnadsplaner i centrum 

 8 

2.2.4 Övriga företag och verksamheter 

Kontorslokaler och företagsverksamheter förväntas ha störst omfattning längs Bastiongatan 

och på Skeppsholmspiren. Det finns inte några värden, ytor eller belastningstyper att utgå 

ifrån, vilket resulterar i att det inte kan göras en rimlig prognos gällande dessa i nuläget. I 

Kapitel 4 visas elnätets känslighet för ytterligare tillkommande belastning, utöver prognosen 

för bostadsområdena. 

2.2.5 Resultat – prognos 

I Tabell 2.3 redovisas de olika delbelastningarnas effektbehov i MVA. Detta för att kunna 

räkna med den totala effekt som kabelnätet och transformatorerna kommer att belastas med 

vid analysen i Kapitel 4. Omräkning från aktiv effekt till skenbar effekt görs enligt (1.1). 

Vidare beräknas Ihus (1.2) som representerar strömmen per servis på lågspänningssidan. 

Högspänningsnätets strömvärde fås genom att omvandla strömmen på lågspänningssidan 

med omsättningsfaktor enligt (1.3). Det totala effektbehovet uppgick enligt prognosen till 10 

MVA, vilket motsvarar en ström på 537 A i mellanspänningsnätet.  

 

Tabell 2.3. Belastningsprognos för planerade bostadsområden i hamnen. 
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3 Kartläggning av befintligt elnät 

Vid kartläggning av det centrala mellanspänningsnätet undersöks kablarnas geografiska 

sträckningar. Belastning och kapacitet studeras hos de ledningar som anses ha rimliga 

anslutningsmöjligheter till nya nätstationer i hamnen. Vidare undersöks transformatorernas 

belastningsgrad vid normal- och reservdrift samt ledningarnas belastning vid olika 

reservdriftsfall. De kablar som identifieras som högbelastade redovisas för eventuell 

förstärkning av linjerna i framtiden. Som nämnts i tidigare avsnitt har elnätets ålder och 

spänningsfall undersökts i det tidigare examensarbetet ” Analys och kartläggning av 

Uddevalla citys mellanspänningsnät” och undersöks därför inte närmre i denna 

kartläggning[2]. 

3.1 Geografisk beskrivning 

Uddevalla Energi Elnät ansvarar för drift och underhåll inom sitt koncessionsområde. Detta 

innebär att de har monopol på eldistribution inom området, och därmed har en skyldighet 

att ansluta alla kunder till elnätet. Figur 3.1 visar gränserna för Uddevalla Energis 

nätkoncessionsområde.  

Figur 3.1. Uddevalla Energis koncessionsområde [14]. 
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Det finns fem mottagningsstationer med spänningstransformation från 40 kV till 10 kV. Två 

av dessa är placerade i Forshälla och Ljungskile, medan de andra tre är placerade i västra, 

östra och norra delen av Uddevalla. Mottagningsstationernas placering kan ses i Figur 3.2.. 

 
Figur 3.2. Mottagningsstationernas placering i förhållande till inre hamnen[14]. 

Vid planering av bostadsområden i centrum är det av intresse att veta vilka ledningar som 

finns tillgängliga för anslutning i det specifika området. Ledningar som försörjer centrum är 

i dagsläget nio stycken ledningar från M1, tre stycken från M2 och fyra stycken från M5. Sju 

av dessa går igenom det planerade exploateringsområdet i inre hamnen. Ledningarna från 

respektive mottagningsstation framgår i Figur 3.3. 

Figur 3.3. Mottagningsstationernas ledningar i centrum[14]. 
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3.2 Befintlig belastning och tillgänglig kapacitet 

3.2.1 Referensvärde vid beräkningar 

För beräkning av belastning och tillgänglig kapacitet i elnätet har timbaserade mätvärden från 

1 oktober 2017 – 1 oktober 2018 studerats i processövervakningsprogrammet SCADA. Den 

högsta belastningen i elnätet inträffade den 28 februari 2018. I Diagram 3.1 illustreras 

strömvariationerna med mätvärden från M2 under perioden 1 januari- 31 mars 2018.  

 

 
Diagram 3.1. Strömvärden i M2 under perioden 1 jan-31 mars[15]. 

 

Vid beräkningar i följande delar av kapitlet används strömvärdena hos ledningar och 

transformatorer vid denna tidpunkt.  

3.2.2 Mottagningsstationerna  

Under de senaste två åren har mottagningsstationerna M1 och M2 byggts om och har nya 

transformatorer på 31,5 MVA respektive 16 MVA. Anläggningarna har även försetts med 

nya 40 kV-inomhusställverk. I framtiden kommer även M5 att förnyas, vilken i dagsläget har 

40kV-utomhusställverk och transformatorer med hög ålder[16].  

Vid underhåll eller fel på en av transformatorerna behövs möjlighet till redundans, varför 

kapaciteten för mottagningsstationen bör beräknas med avseende på hur mycket utrymme 

det finns på vardera transformator vid både normal- och reservdrift. Ett reservmatningsfall 

skulle exempelvis kunna innebära att M1-T1 försörjer både de 12 linjer som är anslutna till 

M1-T1s samlingsskena, samt de 14 linjer som är anslutna till M1-T2s samlingsskena vid ett 

eventuellt haveri eller underhåll på M1-T2. I Tabell 3.2 visas belastningsgraden för varje 

transformator om ett sådant scenario skulle uppstå. De blå markeringarna illustrerar 

märkeffekten och de röda markeringarna visar märkeffekten vid nyttjande av 

transformatorernas fläktar, som ger M1 och M2 en effekthöjning till 40 MVA respektive 20 

MVA[16].  
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Diagram 3.2. Mottagningsstationernas belastning vid toppvärden från 28 februari 2018. 

3.2.3 Ledningar i hamnområdet 

Linjernas belastning och kapacitet beräknas efter kabeltillverkarens märkström som finns i 

beräkningsprogrammets kabeltabell[14]. Hänsyn tas även till korrektionsfaktorer för termisk 

markresistivitet, marktemperatur, förläggningssätt och anhopning av kablar ur standard[17].  

 

Uddevalla centrum har ett slingat elnät, vilket innebär att det finns möjlighet till 

reservmatning vid fel eller underhåll på en ledning. I transformatorstationerna finns det 

öppna frånskiljare som sluts vid omkopplingar i elnätet. När en linje förväntas kunna klara 

av både normal- och reservdrift skall hänsyn tas till detta vid planering av tillkommande 

belastning på ledningen. Figur 3.4 visar ett enlinjeschema på en principiell lösning, där den 

röda ringen utgör exempel på en frånskiljare med normalt öppetställe.  

 

 
Figur 3.4. Illustration av två ledningar med reservkopplingsmöjlighet. 

I det planerade exploateringsområdet finns det sju linjer som är tillgängliga för ytterligare 

anslutning. M1/L344, M1/L206 och M5/L507 är förlagda i norra hamnen, medan 

M1/L203, M1/L139 och M1/L201 finns förlagda på den södra sidan. M1/L507 sträcker sig 

genom både den norra och södra sidan. Det finns fler ledningar än de som redovisas som 
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avståndsmässigt ligger förlagda nära hamnen, men som anses praktiskt och ekonomiskt 

otänkbara att ansluta till. Detta på grund av att det skulle innebära mycket schaktning i den 

innersta stadskärnan. I Diagram 3.3 illustreras kablarnas belastning vid normaldrift samt vid 

olika reservdriftscenarion. 

 

 
Diagram 3.3. Belastningsgraden hos ledningarna i hamnen vid normal- och reservdrift. 

 

Vid reservmatning mellan M1/L206 och M5/L507 var belastningsgraden 89 procent. Tabell 

3.1 visar belastningsgraden hos de första kablarna på linjen M1/L206 vid reservmatning av 

M5/L507. De första fem kablarna består av tre FCCJ 3x95 som har en märkström på 260 A, 

men med hänsyn till korrektionsfaktorer är den högsta belastningsförmågan 218 A. Vid byte 

av underdimensionerade kablar på M1/L206 hade kapaciteten kunnat öka med 

uppskattningsvis 150-200 A i hamnen, eftersom reservmatningsvägen M5/L507 är väl 

dimensionerad. De högbelastade kablarnas geografiska placering kan ses i Bilaga C. 
 
Tabell 3.1. M1/L206 (reserv M1/L507) 
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3.2.4 Resultat – kapacitet 

De olika matningsvägarnas skydd ställs in efter det objekt som har lägst strömvärde och med 

avseende på de olika reservmatningsvägarna. Kapaciteten i kabelnätet i hamnen kan ses i 

Tabell 3.2. Den totala tillgängliga strömmen är sammanlagt 380 A och den totala effekten 

som kan överföras beräknas enligt (1.1) till 7 MVA.  

Tabell 3.2 Den totala kapaciteten i kablarna i hamnen. 

 
I Tabell 3.2 ses kapaciteten i varje mottagningsstation med märkeffekten som gäller i 

dagsläget. Transformatorernas belastningsgrad beräknas enligt (1.4). Vid beräkning av 

kapaciteten är utgångspunkten att transformatorerna klarar av att belastas med 140 procent 

av sin märkeffekt.  

Tabell 3.2 Transformatorernas belastningsgrad vid normal- och reservdrift. 

 

I Tabell 3.3 visas transformatorernas kapacitet vid effekthöjning med fläktar hos M1 och M2. 

Tabell 3.3 Transformatorernas belastningsgrad vid normal- och reservdrift (fläkt). 

 

3.3 Industrier och verksamheter i området idag 

På platsen för utbyggnadsplanerna finns i dagsläget olika typer av verksamheter. Det finns 

mindre industrier som vid fortsatt produktion kommer att behöva förflyttas i takt med att 

bostadsområdet byggs ut. Den sammanlagda årliga effekten av deras förbrukning är 763 

kVA, varav 473 kVA är på linje M1/L206 och 290 kVA på linje M1/L203. Resterande 

verksamheter längs norra hamnen och Bastionsgatan har en sammanlagd förbrukning på 320 

kVA. 
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3.4 Oljekablarnas omfattning i centrala Uddevalla  

Distributionsnätet sträckningar i stadskärnan består till stor del av äldre oljekablar FCJJ och 

ACJJ, som kan ses i Figur 3.5. Många av dessa är från 60- och 70-talet och är inte 

dimensionerade för dagens belastning[2]. Över tid kommer samtliga av dessa kablar behöva 

ersättas. Detta görs i nuläget främst i samband med andra aktörers pågående projekt, på 

grund av att tillstånd för grävning i stadskärnan är omständligt med långa handledningstider 

och höga kostnader.   

 

 
Figur 3.5. Oljekabelnätets sträckningar i centrala Uddevalla[14]. 
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4 Utfall vid förväntad tillkommande belastning 

I detta kapitel undersöks om kapaciteten i det nuvarande kabelnätet är tillräcklig för det 

tillkommande effektbehovet samt hur mottagningsstationerna skulle klara av att försörja den 

nya stadsdelen. Prognosen sätts i relation till varje mottagningsstations tillgängliga effekt, 

alltså antas det att eventuella nya linjer förläggs ifrån en av dem.  

4.1 Ledningarnas belastning i hamnområdet 

Ledningarnas totala kapacitet i hamnområdet var enligt kartläggningen 7 MVA. Linje L203 

och L206 från M1 är i dagsläget högst belastade, men kommer i takt med att industrierna 

flyttar få större tillgänglighet för nya anslutningar. I avsnitt 3.4 beskrevs nuvarande industriers 

förbrukning på linje M1/L206 och M1/L203 som var på 0,5 MVA respektive 0,3 MVA. 

4.2 Transformatorernas belastningsgrad vid olika scenarion 

De scenarion som presenteras i stycket visar transformatorernas belastningsökning efter 

genomförandet av de planerade byggnationerna på södra respektive norra sidan av Bäveån. 

Utgångspunkten för analysen är att transformatorerna klarar av att driva 140 procent av sin 

märkeffekt samt att de vid behov enskilt skall kunna driva hela mottagningsstationen, som 

förklarades i avsnitt 3.3.2. M1 och M2 har även förutsättningar för att höja sin märkeffekt till 

40 MVA respektive 20 MVA[16]. 

4.2.1 M1  

Som kan ses i Diagram 4.1 är belastningsgraden 70 procent efter bebyggandet av den södra 

delen och 82 procent när den norra tillkommer, med förutsättning att transformatorernas 

fläktar nyttjas. Efter byggnationen av båda områdena har M1 23,1 MVA i ytterligare 

tillgänglig effekt.  

 

Diagram 4.1 M1s transformatorers belastningsgrad vid olika scenarion. 
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4.2.2 M2 

Som kan ses i Diagram 4.1 är belastningsgraden 109 procent efter bebyggandet av den södra 

delen och 134 procent när den norra tillkommer, med förutsättning att transformatorernas 

fläktar nyttjas. Efter byggnationen av båda områdena har M2 1,2 MVA i ytterligare tillgänglig 

effekt.  

 

Diagram 4.2 M2s transformatorers belastningsgrad vid olika scenarion. 

4.2.3 M5 

Som kan ses i Diagram 4.1 är belastningsgraden 132 procent efter bebyggandet av den södra 

delen och 164 procent när den norra tillkommer. Efter byggnationen av båda områdena är 

M5 överbelastad.  

 

Diagram 4.3 M5s transformatorers belastningsgrad vid olika scenarion. 
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4.3 Analys av utfall 

I förhållande till prognosen skulle de befintliga kablarna kunna klara av att försörja Anegrund 

som planeras byggas på södra sidan Bäveån inom 5-15 år. Dock skulle det resultera i att 

kabelnätet är väldigt högbelastat och börjar närma sig mättning. I takt med etapputbyggnaden 

kommer det därför att finnas behov av nya linjer från någon av mottagningsstationerna.  

M1 har goda marginaler för den tillkommande belastningen. Vid försörjning av den nya 

stadsdelen skulle belastningsgraden vara 104 procent i reservdriftsfall, utan nyttjande av 

fläktarna hos transformatorerna.  

M2 är också nyligen ombyggd med nya transformatorer. Vid försörjning av den nybyggda 

stadsdelen skulle mottagningsstationen vara nära mättning vid reservdrift, med en 

belastningsgrad på närmare 140 procent trots nyttjande av fläktar. 

M5 har en belastningsgrad på 132 procent vid reservdrift redan efter södra området har 

bebyggts. Vid försörjning av både norra och södra skulle transformatorerna riskera 

överbelastning på 164 procent.  

Av detta framkommer att M1 är den mottagningsstation som har tillräcklig kapacitet för att 

försörja den nya stadsdelen.  

 



Utredning av Uddevalla Energis elnätskapacitet med avseende på Uddevalla kommuns framtida 
utbyggnadsplaner i centrum 

 19 

5 Slutsats 

5.1 Förslag på åtgärd 

Med anledning till resultatet på utfallet i avsnitt 4 föreslås att 3 nya linjer förläggs från M1. I 

kartläggningen i avsnitt 3 framkom att M1/L206 har underdimensionerade oljekablar längs 

linjen som skulle behöva ersättas. För att kunna ersätta M1/L206 samt undkomma grävning 

i stora delar av den innersta stadsdelen väljs schaktning längs angiven sträcka i Bilaga C och 

D. Kostnaden för detta uppkommer till 10,3 miljoner, se Bilaga E. 

5.2 Diskussion 

Det är inte bestämt när M5 skall byggas om, men om den blir förstärkt med större 

transformatorer inom tidsramen för den nya stadsdelens utveckling, finns det möjlighet att 

denna skulle vara ett lämpligt val av försörjare av hamnen. Det finns även ett intresse av att 

se över möjligheterna för en ny mottagningsstation i den södra delen av Uddevalla, då de 

befintliga ligger i västra, östra och norra delen av staden. 

5.3 Förslag på framtida studier 

Företag med stort effektbehov har i olika delar av landet blivit nekade anslutning till elnätet 

på grund av kapacitetsbrist. Ett problemen har varit att det har skett en stor ökning av större 

datacenter som vill etablera sig. Med avstyckade industritomter i Lillesjöområdet skulle det 

finnas plats för etableringar av större omfattning, vilket innebär att det är viktigt att utreda 

hur anslutningsmöjligheterna skulle se ut vid ett sådant scenario. För framtida planering 

skulle det vara intressant med en analys över hur stora kunder som skulle kunna ges 

anslutningsmöjlighet på 40 kV-sidan samt vid vilka scenarion det eventuellt kommer att 

behövas en ny mottagningsstation för att klara av att försörja området. 
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Bilaga B: Fastighetsförbrukning 
 

 



Utredning av Uddevalla Energis elnätskapacitet med avseende på Uddevalla kommuns framtida 
utbyggnadsplaner i centrum 

 24 

Bilaga C: M1-L206  
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Bilaga D: Förslag på kabelförläggning 
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Bilaga E: Kostnadsindikation  
 

 


