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Analys av Umeå Energis elnäts kapacitet för laddning av 
elbilar 
 

Utredningen har utförts av Umeå Energi inom ramen för projektet Nästa generations resor som 
koordineras av Umeå kommun, Övergripande planering med delfinansiering från Vinnova. 

Bakgrund 
Enligt en studie som tagits fram av elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle (se figur 1) 
kommer det att finnas 2,5 miljoner laddbara bilar i Sverige redan om 10 år, vilket om det totala antalet 
bilar i trafik inte ökar skulle innebära att över 50 procent av personbilsparken är laddbar. I samma studie 
gjordes prognosen att laddbara bilar skulle ha 19% av nybilsförsäljningen 2020, och hela ca 95% efter 
år 2030, vilket om det visar sig stämma skulle innebära att efter ytterligare 15–20 år dvs 2045–2050, 
kommer i princip hela personbilsflottar bestå av elbilar.  

 

 

Figur 1: Prognos av antalet elbilar och laddhybrider, Power Circle 2018 
 

Data från Trafikanalys och SCB visar att prognosen än så länge håller ganska bra. Utvecklingen verkar 
om något gå fortare än vad prognosen förutspådde. Andelen laddbara bilar för 2020 var för riket 31%, 
och för Umeå 28%. Antalet laddbara bilar (i riket) var vid årsskiftet 2020/2021 187 000 mot prognosens 
171 000. 

Syfte 
Med anledning av den ovan beskrivna utvecklingen gällande elektrifieringen av fordonsflottan finns stor 
anledning för elnätsföretag att analysera vilka följder detta får för stabiliteten i nätet och vilka 
kapacitetssäkrande åtgärder som kan komma att bli nödvändiga.  
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Syftet med denna undersökning har inte varit att göra någon detaljerad prognos över utvecklingen 
gällande elbilar, utan att istället försöka beräkna vad som händer i elnätet om en mycket stor andel 
privatkunder skaffar elbil. 

Någon hänsyn till förväntad borgerlig tillväxt i Umeå har inte tagits i de utförda beräkningarna. Istället 
är avsikten att de lastnivåer som beräknats ska kunna användas som input till de ordinarie 
lastprognoser som görs i planeringen för framtida tillväxt.  

Mål  
Att identifiera potentiella framtida flaskhalsar genom att använda antaganden om effekter, 
sammanlagringsmönster och tidpunkter för laddning m.m. samt de beräkningsmetoder som utvecklades 
i ett examensarbete som utfördes under våren 2020 (”Metod för analys av kapacitet i befintligt 
distributionsnät med avseende på mikroproduktion med solceller samt privat elbilsladdning”1.) för att 
beräkna hur lastsituationen i Umeå Energis distributionsnät skulle ha sett ut om hela Umeås 
personbilsflotta skulle ha varit eldriven idag.   

Umeå Energis distributionsnät 
Umeå Energis distributionsnät har ca 63 000 anslutna kunder. Elen distribueras via regionnätsledningar 
från överliggande nät (det s.k. transmissionsnätet) till 21 fördelningsstationer som är kopplade till 
regionnätet och transformerar ner spänningen från 150 kV till 10 kV, eller från 40 kV till 10 kV. Från 
fördelningsstationerna distribueras elen via luftledningar och markförlagd kabel ut till de ca 1600 
nätstationerna som i sin tur transformerar ner spänningen till 400/230 V och distribuerar ut strömmen 
till abonnenterna via lågspänningsnätets matarkablar och servisledningar. Dessa nätstationer varierar i 
kapacitet från mycket små stolpmonterade transformatorer på 50–100 kVA2 med ett fåtal abonnenter 
under sig och upp de största som har dubbla 1250 kVA-transformatorer. Ett antal större elkunder är 
anslutna direkt till 10 kV-nätet och i ett fåtal fall även direkt till regionnätet.  

Metod 
Analysen av Umeå Energis nuvarande näts kapacitet i relation till framtida förväntad tillkommande last 
från elbilar gjordes genom att nätets belastning beräknades så som det ser ut idag, med den högsta last 
som registrerats för respektive nätdel tillsammans med den last som bedömts skulle ha uppstått vid det 
tillfället om samtliga personbilar i Umeå redan varit elbilar. Två nivåer av sådan tillkommande last har 
studerats, vilka båda tagits fram det tidigare nämnda examensarbetet. För en detaljerad beskrivning av 
de antaganden som gjorts om körsträckor, beteenden m.m. rekommenderas läsaren att studera 
examensarbetets metodavsnitt.  

Det första scenariot, som har ansetts vara det mest sannolika, bygger på att ca hälften av elbilisterna (i 
genomsnitt) laddar sitt dagliga behov när de kommer hem från dagens sista resa, och att den andra 
hälften använder någon tidsinställning som gör att laddningen sker under natten så att den är klar när 
bilen ska användas igen nästa dag. Det andra scenariot som innebär ungefär dubbelt så högt effektbehov 
vid topplasttimmen är baserat på att samtliga elbilister startar laddningen när de kommer hem på dagen. 

Analysen har gjorts på fyra nivåer: 

 Totalt effektbehov för hela Umeå energis nät (dvs inmatad effekt från överliggande nät)  

                                                      
1 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1441583/FULLTEXT01.pdf 
2 kVA = KiloVoltAmpere är en enhet som motsvarar den man är van att se för effekt, kilowatt, men som används 
då även flödet av reaktiv, dvs. induktiv eller kapacitiv effekt tas med.  
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 Belastning per fördelningsstation  

I de flesta fördelningsstationer finns två krafttransformatorer, för att säkerställa att de kan drivas 
även om den ena behöver tas ur drift. I normala fall då kylningen är bra, dvs på vintern då 
höglastsituationer oftast uppstår, går det bra att överbelasta transformatorerna något under en 
begränsad tid som vid en situation då någon av dem behöver service (planerad eller oplanerad). 
Därför har belastningen i fördelningsstationer relaterats till 130 % av den nominella kapaciteten 
hos stationens minsta transformator. I några stationer finns bara en transformator. För dessa ska 
det vara möjligt att koppla om till närliggande fördelningsstationer vid felfall. I dessa fall har 
belastningen relaterats till 100% av nominell belastning för den transformator som finns.  
 

 Belastning per utgående fack (ledning som går ut från fördelningsstationen) i fördelningsstation 
i normalt driftläge 
I sammanställningen av last per fack har den beräknade belastningen relaterats till de larmnivåer 
för hög last som är inställda, eftersom de ger en bättre bild av fackets överföringskapacitet än 
bara den första kabel/ledningssträckans nominella kapacitet. Jämförelse har gjorts både mot 50 
och 100% av ledningarnas kapacitet eftersom 50%-gränsen ger en indikation om att man 
behöver titta närmare på hur belastningssituationen skulle se ut vid felfall/reservdrift, då ett fack 
kan behöva ta över last från andra delar av nätet. Då någon ledning beräknats bli belastad över 
50 % har en kontroll gjorts om det finns någon närliggande ledning med tillräcklig kapacitet att 
ta över lasten.  
Gällande spänningsfall gjordes jämfördes de beräknade spänningsfallen på 
mellanspänningsnivå och totalt på lågspänningsnivå, och jämfördes med de enligt lag tillåtna 
nivåerna för spänningsfall (långsamma spänningsförändringar inom ±10% räknas som god 
elkvalitet). En grov indelning kan vara att 5% kan tillåtas på mellanspänningsnivå, och 5% på 
lågspänningsnivå. Vidare behöver man ta hänsyn till att mellanspänningsledningen som ska 
drivas från ett visst fack blir längre än normalt i vissa reservdriftslägen.  
  

 Belastning per nätstation. 
Även i fallet med nätstationer där transformering från mellanspänningsnivå till 
lågspänningsnivå sker är det möjligt att under kortare tid belasta transformatorer högre än deras 
nominella kapacitet. Det är dock inte önskvärt att detta sker särskilt ofta eller länge, eftersom 
det både ger höga förluster och förkortar transformatorns livslängd. Därför har de stationer som 
beräknats få över 130% och över 100% vid höglast i de två använda scenarierna markerats.  

 

Beräkning av antal bilar under varje nätdel. 
Alla abonnemang har en s.k. SCB-kod som visar vilken typ av kund det är, och kunderna är indelade i 
relativt många kategorier, bl.a. om det är privatperson eller företag, villa eller flerbostadshus m.m. SCB-
koderna aggregerades till något färre kategorier och en fördelningsnyckel skapades för att ”placera ut” 
ett antal bilar baserat på abonnenttyp.  

Ett problem som finns med denna indelning är att det t.ex. räcker att en abonnent som bor i en villa har 
en enskild firma för att det ska registreras som företag, men skulle i det här sammanhanget hellre 
betraktas som en vanlig villakund. Andra företagsabonnemang är större verksamheter med potentiellt 
många parkeringsplatser. Dock antas hemmaladdning av praktiska skäl vara helt dominerande i 
framtiden, och laddning på arbetsplatser och liknande förväntas inte öka markant från dagens nivå. 
Därför betraktades samtliga företagsabonnemang som villakunder när fördelningen gjordes. Denna 
metod gjorde det möjligt att snabbt göra en någorlunda rimlig, om än långt ifrån exakt uppskattning av 
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antalet bilar under respektive nätdel, oavsett vilken nivå som beräknades. Den använda 
fördelningsnyckeln visas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Fördelningsnyckel för antal bilar per abonnemang 
 Lägenhet  Fritidshus Villa/radhus Företag Jordbruk 
Antal bilar (tätort) 0,55 0,55 1,3 1,3 1,3 
Antal bilar (landsbygd) 0,55 0,55 1,6 1,6 1,6 

 

 

Figur 2: Indelning tätort/landsbygd 
 

Det totala antalet bilar med den använda fördelningsnyckeln blev 57 000, alltså något fler än det antal 
personbilar som fanns 2019 i verkligheten (55 600), eller något färre än det verkliga antalet om man 
även räknar in lätta lastbilar (ca 60 000). Vid utgången av 2019 fanns ca 3 500 laddbara bilar i Umeå. 
Att ”lägga till” laddbehov för 57 000 bilar bedömdes därför vara en rimlig approximation.  

Beräkning av effekt 
För att ta hänsyn till att sannolikheten att en hög effekt för laddning per elbil tas ut samtidigt (vid något 
tillfälle) är hög när man tittar på små områden (t.ex. tre grannar som är anslutna till samma matarkabel 
kan mycket väl ladda med full effekt samtidigt), men låg när man tittar på större områden (det är inte 
troligt att samtliga elbilar i ett område med 100 bilar laddar med hög effekt samtidigt) så användes en 
modell för att beräkna effekten per elbil som illustreras i figur 3.  
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Figur 3: Exempel på sammanlagringskurva för elbilsladdning som använts vid beräkning av effekt. 
 

Timvärden för den totala uttagna effekten från överliggande nät togs fram för åren 2017–2020 och 
plottades. Därefter beräknades det totala effektbehovet per timme för samtliga elbilar på landsbygd och 
i tätort, och dessa summerade dygnskurvor lades till för de scenarier som beskrivits ovan. Totalt innebär 
scenariot 50 % nattladdning en toppeffekt på knappt 50 MW kl. 17 på eftermiddagen med antagande 
om 57 000 elbilar, och scenariot okontrollerad laddning knappt 100 MW vid samma tidpunkt, se figur 
4 nedan.  

 

Figur 4: Antagen effekt för elbilsladdning om samtliga Umeås personbilar var eldrivna.  
 

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

E
ff

ek
tu

tta
g 

(k
W

)

Antal elbilar

Landsbygd sammanlagring elbilar 50% 
nattladdning

0

20

40

60

80

100

120

01
:0

0
02

:0
0

03
:0

0
04

:0
0

05
:0

0
06

:0
0

07
:0

0
08

:0
0

09
:0

0
10

:0
0

11
:0

0
12

:0
0

13
:0

0
14

:0
0

15
:0

0
16

:0
0

17
:0

0
18

:0
0

19
:0

0
20

:0
0

21
:0

0
22

:0
0

23
:0

0
00

:0
0

E
ff

ek
t 

(M
W

)

Tid på dygnet

Effektutag för elbilsladdning, hela Umeå 

Okontrollerat

50% nattladdning



           
            
 
 

Umeå Energi Box 224, 901 05 Umeå 
tel 090-16 00 00, e-post umea.energi@umeaenergi.se 
umeaenergi.se 

Med finansiering från: 

 

För övriga nätnivåer användes ovan beskrivna fördelningsnyckel för att beräkna antalet elbilar under 
varje del. Sedan antogs historisk toppeffekt sammanfalla med beräknad toppeffekt för elbilsladdning, 
(vilket ofta visat sig vara fallet i beräkningen för hela Umeå).  

För nivåerna fördelningsstation, och nätstation jämfördes sedan den resulterande toppeffekten med 
transformatorernas nominella kapacitet. För nivån fack i fördelningsstation användes 
nätberäkningsprogrammet dPpower Analyzer för att göra detaljerade beräkningar för varje ingående 
komponent i nätet. Därefter sammanställdes data om belastningsgrad och spänningsfall för att ge en 
överblick kapacitetsläget i de olika nätdelarna. De fullständiga resultaten från varje individuell 
beräkning (176 st.) är dock mycket svåra att åskådliggöra utanför programmiljön.   

 

Resultat 

Totalt effektbehov för hela Umeå 
Som exempel på hur resultatet av den sammanlagda historiska och fiktiva belastningen över ett helt år 
såg ut så visas åren 2018 och 2020 nedan i figur 5.  



           
            
 
 

Umeå Energi Box 224, 901 05 Umeå 
tel 090-16 00 00, e-post umea.energi@umeaenergi.se 
umeaenergi.se 

Med finansiering från: 

 

 

Figur 5: Kombination av historisk last och fiktiv elbilslast 2018 och 2020. 
 

Trots att 2020 var ett ovanligt varmt år och medelförbrukningen av el över året var avsevärt lägre än de 
närmast föregående åren så visar det sig att topplasstimmen innebar en snarlik belastning, dvs 250 MW 
samt att den dagliga topplasten ofta inträffar i närheten av kl 17, vilket även är då det förväntas att 
maximalt effektuttag för elbilsladdning riskerar att inträffa.  

Hur lasten fördelats över dygnet ett typiskt höglastdygn visas i figur 6 nedan.  
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Figur 6: Förbrukningsprofil ett typiskt höglastdygn, med historisk last och fiktiv elbilslast. 
 

Belastning per fördelningsstation 
Av de 21 fördelningsstationerna som studerats visar beräkningarna att endast 3 st. riskerar att belastas 
över den uppsatta gränsen (dvs 130% av den minsta transformatorns nominella kapacitet, alt. 100% om 
det bara finns en transformator) vid 50% nattladdning. Ytterligare 4 stationer tillkommer, dvs totalt 7 av 
21 vid okontrollerad laddning. Ingen station med två transformatorer blir överbelastad i normaldrift, och 
endast en av dem som har en transformator blir något överlastad vid okontrollerad laddning.  

 

Figur 7: Antal fördelningsstationer som visas som för högt belastade vid de olika lastnivåerna. 
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Belastning per utgående fack i fördelningsstation 
Totalt gjordes beräkningar på 176 fack. Hur beräkningsresultaten fördelat sig vid respektive scenario 
framgår av figur 8 nedan.  

50 % nattladdning Okontrollerad laddning 

  

  

 
 

 
 

Figur 8: Fördelning av antal fack med anmärkning på belastning, spänningsfall och totalt.  
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Tabell 2: Förklaring anmärkningar 
Utan anmärkning (ua) 
Potentiellt problem spänningsfall endast lågspänning (beräknat totalt spänningsfall över 10 % i någon 
anslutning, men mindre än 3 % på mellanspänning) 
Potentiellt problem spänningsfall i viss reservdrift, mellanspänning (beräknat spänningsfall 3–5% fram 
till nätstation)  
Potentiellt problem spänningsfall, mellanspänning (beräknat spänningsfall över 5 % fram till nätstation) 
Belastning över 50% och summerad belastning för närmaste reservkopplingsslinga över 100 %. 
Belastning över 100 % av larminställning eller nominell ledningskapacitet 

 

Tabell 2 förklarar ytterligare hur indelningen i olika kategorier är gjord.  

Som pajdiagrammen längst ner i figur 7 visar så är det ca 25–30 % av de beräknade 
facken/mellanspänningslinjerna som får någon anmärkning. I de flesta fallen är det att belastningsnivån 
överskrider 50% samtidigt som den summerade belastningen för närmaste fack med 
reservkopplingsmöjlighet överskrider 100 %. Detta innebär inget problem i normaldrift, utan endast att 
det kommer att krävas försiktighet vid reservkoppling (dvs. man behöver titta noga på vilken ledning 
som har kapacitet över) om ett fel i nätet uppstår samtidigt som lasten är hög.  

Endast 4–6 fack/linjer (3–4%) visas med någon faktisk överbelastning. Gällande risken för dålig 
elkvalitet i form av för stora spänningsfall så är det i de flesta fall samma mellanspänningsledningar som 
blir högt belastade som även riskerar att bidra till spänningsfall. I ca 7–9 % av de beräknade 
facken/linjerna väntas spänningsförändringar kunna bli för stora i mellanspänningsnätet.  I några 
områden är det dock främst vissa (i huvudsak relativt gamla) ledningar på lågspänningssidan i landsbygd 
som är klent dimensionerade.  

Belastning per nätstation (NS) 
Historisk maxbelastning högsta timvärde 2017–2019, och dessa timvärden med tillägg för elbilslast i de 
två nivåer som beskrivits har jämfört med nätstationernas nominella kapacitet. Beräkningen har gjorts 
för totalt 1585 stationer.  
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Figur 9: Jämförelse av historisk belastning, samt med tillägg av fiktiva elbilslaster, på nätstationsnivå 
med nominell kapacitet. 
 

Samtliga 11 nätstationer som vid något tillfälle har varit lastade till mer än 130% är av typen 100 kVA 
eller mindre på landsbygd. Detsamma gäller för den absoluta huvuddelen av de stationer som visas som 
belastade över 130% även i de andra fallen (191 av 202 respektive 219 av 279). Det gör att det är en 
förhållandevis liten andel av Umeå Energis abonnenter som finns under dessa stationer, endast ca 6,5–
13% beroende på scenario.  

Slutsatser 
Med de antaganden som gjorts om elbilisters körvanor och behov av laddning så skulle en total övergång 
till eldrivna personbilar (med bibehållet antal fordon) innebära en ökning av effektuttaget med mellan 
50 och 100 MW, eller 20–40 % från dagens nivå på drygt 250 MW. De fördelningsstationer som finns 
idag skulle klara den ökade lasten i normaldrift, men man skulle i vissa områden närma sig gränsen för 
den belastning som kan accepteras med hänsyn till behovet att klara elförsörjningen utan avbrott även 
när det uppstår ett fel i nätet.  

De största delarna av mellan- (10 kV) och lågspänningsnäten (230/400V) klarar den tillkommande lasten 
redan idag. Det finns dock ett antal områden, främst på landsbygden, både längs kusten och längre inåt 
landet där man skulle få en förhöjd risknivå både för längre avbrott vid fel, och för oacceptabla 
spänningsvariationer lokalt vid normal drift och hög last.  

Tittar man närmare på figur 6, som visar förbrukningsmönster ett typiskt höglastdygn så ser man också 
att det vanligen finns utrymme för att överföra all energi som behövs för laddning av elbilar om 
huvuddelen av laddningen görs på natten. Om framtida incitament för att flytta förbrukning från dagtid 
till nattetid får stort genomslag så kan det göra att de scenarier som studerats här visar sig vara allt för 
pessimistiska, och att elektrifieringen av personbilarna innebär en mycket mindre ökning av 
effektbehovet än befarat. Parallellt med denna utredning pågår också en tariffutredning som just syftar 
till att ta fram en prisstruktur som ger incitament för att flytta förbrukning från dagtid till natt. På längre 
sikt är det sannolikt att den tekniska utvecklingen kommer att göra det möjligt med ännu mer dynamisk 
prissättning, så att priset på överföring av el börjar spegla den situation som råder vid varje givet tillfälle. 
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Detta kräver dock att konsumenter har möjlighet att svara på sådana prissignaler genom exempelvis 
värmepumpar och laddning styrs med automatik.  

Övrig tillväxt och planering 
Förutom elektrifiering av personbilsflottan finns ett antal andra faktorer som väntas påverka Umeås 
framtida behov av elförsörjning. Några av de största är kommunens målsättning att öka 
befolkningsmängden från dagens knappt 130 000 till 200 000 invånare. För att möjliggöra detta behöver 
man planera för, och göra Umeå attraktivt för nyetablering av industrier. Ett aktuellt exempel på 
elintensiv industri som skulle kunna etableras är batterifabriker. Vissa indikationer på ett behov i 
storleksordningen 100 – 300 MW finns för denna kategori. Elektrifiering av både tunga vägtransporter 
och regionala flyglinjer är också möjligheter som behöver tas med i planeringen. Sammantaget gör det 
att det totala effektbehovet i Umeå kan väntas mer än fördubblas de närmaste 30 åren.  

Den långsiktiga planeringen för elnätet görs därför på flera nivåer. Dels pågår planeringsarbete för att 
säkerställa regionnätets kapacitet att tillgodose de framtida behov som man kan förutse idag, och ha viss 
marginal för behov som inte förutsetts. Dels finns planering för de närmaste 5 åren för ett flertal 
förstudier angående kapacitetshöjning i befintliga fördelningsstationer, och nyetablering av tre stationer 
norr, söder och öster om tätortsområdet där det idag är långa mellanspänningsnät.  

Löpande görs också förstärkningar av lokalnäten, ofta byts t.ex. luftkabel som uppnått eller närmar sig 
sin regulatoriska livslängd ut mot nedgrävd markkabel för att båda öka kapaciteten och minska risken 
för väderrelaterade avbrott. 

Fortsatt arbete 
Där flaskhalsar av mer lokal karaktär har identifierats kan dessa följas upp och prioriteras för åtgärder. 
I vissa fall skulle det kunna innebära ren förstärkning, dvs kabel byts ut till en grövre dimension, eller 
att man byter till en större transformator i en nätstation. I andra fall skulle det kunna vara mer 
kostnadseffektivt att installera utrustning för spänningsreglering, eller t.om. i vissa speciella fall lokala 
batterilager som kan hjälpa till med både reglering av spänning och utjämning av effekttoppar.  

Många av de problem med spänningsfall på grund av långa avstånd i mellanspänningsnätet som har 
identifierats kommer att kunna åtgärdas med hjälp av att de tre nya fördelningsstationer som planeras 
tar över delar av de aktuella mellanspänningslinjerna. Här kommer det arbete med att identifiera 
potentiella ”problemlinjer” som gjorts inom ramen för detta projekt att vara värdefullt i 
planeringsprocessen.   

Det arbete som gjorts med att uppskatta framtida effektbehov för laddning kommer även att användas i 
de mer övergripande effektprognoser som görs som underlag för den långsiktiga planeringen av Umeå 
Energis elnät.  


