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Sammanfattning 

Fartygstransport drivs av marina bränslen som avger avgasutsläpp. När fartygen står i hamn 

förbränner de sitt eget bränsle för elgenerering ombord, förbränningen orsakarluftföroreningar 

och buller i hamnområdet. Genom de luftföroreningar som sker från koldioxid, koloxid, 

svaveloxid, kväveoxid och partiklar fås negativa effekter på människa, miljö och ger 

samhället höga kostnader. För att minska utsläppen kan man ansluta fartygen till elnät på 

land. 

Syftet med arbetet var att undersöka elnätets potential till fartygsanslutningar i hela Umeå 

Hamn. Bakgrunden var att Kvarken Ports (ägare av Umeå Hamn och färjan) planerar en ny 

färja som skall sjösättas år 2020 och trafikera sjöleden mellan Umeå och Vasa. De vill utreda 

möjligheterna att landansluta fartyget till elnätet och elnätsägaren Umeå energi måste 

undersöka förutsättningarna. 

Arbetet är utfört med bakgrund av totalt sex fartyg fördelade på tre hamnplatser, 

färjeterminalen, inre hamnen och Gustavs udde med ett effektkrav på totalt 3,755 MVA. Vid 

dimensionering undersöktes två lösningar för inkoppling av landström, den ena genom 

inkoppling på genomgående vindkraftkabel och andra vid närmaste uttagspunkt för befintligt 

nät.För att undersöka landströmmens fördelar undersöktes miljöpåverkan och kostnadsvinster. 

Vindkraften som produceras vid Umeå hamn består av tre verk som under år 2014 

producerade 13,9 GWh medan den beräknade energiåtgången för fartygen är beräknat till 3,95 

GWh/år. Producerande enhet i form av vindkraft är inte kontinuerligt och andra energikällor 

behövs. Kablarna som går genom Umeå hamn är inkopplade till Holmsunds 

fördelningsstation som kan försörja fartygsanslutningarna vid låg vindkraftsproduktion. 

Arbetet visade på starkt elnät oberoende val av lösning. Fartygsanslutningar i hamnen krävde 

utbyggnad av elnätet med en investering mellan 800 tkr upp till 1,7 Mkr beroende på val av 

lösning. 

Vid inkoppling till landström blir elpriset för fartygen billigare eftersom de kan köpa landel 

till lägre pris än kostnaden för dem att själva producera ombord. 

Utsläppen vid inkoppling av landström reduceras till över 98 % jämfört med bränslegenererad 

el. Utsläppsminskningenger ekonomisk besparingen genom lägre samhällskostnader till följd 

av en bättre hälsa för människa, miljö och natur. Det här bevisar att landström kan bidra till 

att starkt reducera utsläppen i områden runt hamnen och minska kostnader. 

  



Abstract 

When ships are at dock they burn their fuel to generate electricity onboard, causing air and 

noise pollution in the port area. The pollution obtains negative effects on people, the 

environment and gives the community high costs. 

One solution to reduce these pollutions is to connect the ships to the on land electrical grid; 

this method is called cold ironing. 

To see if this is a solution the grid owner Umeå Energi has to investigate the condition of the 

grid for ship connection.  

The thesis is done with a background of six ships on three wharves with a power requirement 

of 3,755 MVA. The report suggests two potential solutions for engaging the shore, one with 

the wind power cable and the other with the nearest grid for the ports. The investigation 

showed a strong grid and an expansion of the grid for the cold ironing would need an 

investment for 800 thousand up to 1,7 million Swedish kronor, depending on the choice of 

solution. To find out the benefits for cold ironing in the area for environmental and social cost 

reduction. 

There is three wind power plants near Umeå harbor and they produced year 2014 13, 9 GWh, 

while the estimated energy consumption for the vessels is at 3, 95 GWh. Wind energy 

production is not continuous and other energy sources is needed. The cables in the harbor are 

connected to Holmsund distribution station which can supply the vessels at low wind power 

production. When connected to shore power the price of electricity for ships is less expensive 

when cold ironing instead of on board generation. 

Emissions at the shore could reduce to over 98% compared with fuel generated electricity. 

The reduction in emissions provides economic savings through lower social costs due to 

better health for people, the environment and nature. This proves that cold ironing can help to 

greatly reduce emissions in areas around the port and reduce costs. 
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1 Inledning 

Dagligen sker färjetrafik mellan Umeå och Vasa, sjöleden trafikeras av en färja. Umeå och 

Vasa stad har planer att bygga en ny båt för färjelinjen, den väntas vara sjöfärdig inom 5 år.  

Umeå hamn har ca 800 anlöp/år fördelat på 15 stycken kajplatser och 5 stycken ro/ro ramper 

och hanterar 2.3 miljoner ton gods årligen, vilket gör den till en av de största hamnarna i norra 

Skandinavien 

På grund av de utsläpp och buller som uppkommer när ett fartyg står i hamn och det 

eventuella EU-direktivet, som innebär förbud mot förbränning av marin diesel i hamn, vill 

Umeå kommun se hur en dimensionering av landström kan se ut i Umeå Hamn. Hamnen har 

tre stycken båtplatser, en för färjan och två för materialtransport, Umeå Energi vill ha en 

utredning för hela hamnen. 

1.1 Bakgrund 

Fartyg är en huvudsaklig del av transport av varor i världen, nära 90 % av all världens handel 

sker genom fartygstransport (IMO3,2015). För att driva fartygen så används marina 

dieselmotorer.Marin diesel innefattar alla typer av bränsle såsom tjock brännolja(HFO), marin 

dieselolja (MDO), marin bensinolja (MGO) ochnyligen flytande naturgas (LNG). För 

internationell transport år 2010 användes 87 % HFO och 13 % MGO/MDO.Nationell 

transport drevs med 60 % MGO/MDO, 31 % HFO och 9 % motor bensin (EEA, 2013). 

Förbrukningen av marin diesel har beräknats till ca 3 % av den totala mängd bränsle sålt i 

Sverige, vilket är lika mycket som ca 80 miljoner liter marint bränsle/år eller 300 

GWh/år(Wilske,2012). På fartygen så behövs det elektricitet för att driva nödutrustning, kyla, 

värme, pumpar, ljuskällor och annan utrustning som behöver elektricitet när fartyget ligger 

vid hamn(Ardunio, 2011).För att tillgodose behovetav energi använder man sig i dagslägetav 

dieselgeneratorer. När fartygen lägger till vid kaj så går motorerna över till generatordrift för 

att kunna driva utrustningen ombord. Det bidrar till utsläpp av ämnen och partiklar, vilket 

leder till luftföroreningar (Tetra tech, 2007). Utsläppen som sker när fartygen står i hamn ska 

minimeras för att förbättra luftkvalitén (Fuglestvedt, 2009). 

Det finns hamnar som har installerat landström med bra resultat.I Göteborgs hamn har de 

utfört en delvis utbyggnad av hamnen eftersom det fortfarande inkommer fartyg som inte har 

utrustning för att koppla in sig på landström (Wilske, 2012). Det var dock billigare att utföra 

en fullskalig utbyggnad av landström jämfört med elproduktion med diesel, eftersom el är 
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billigare än diesel. 

I Göteborgs hamn är effektbehovet storteftersom de har flertalet fartyg som ligger i hamn som 

förbrukar stora mänger energi, behovet av frekvensomvandlare är stort vilket leder till 

effektförluster. 

Enligt den internationella standarden IEC 80005-1 (IEC,2012) ska man koppla in sig på 

mellanspänning, 6-11kV, vid ett effektbehov över 1 MVA för ett fartyg 

1.1.1 Luftföroreningar 

Genom att fartyg producerar sin egen el meddieselgeneratorer släpper de ut partiklar och 

ämnen som är skadliga för miljön, klimatet och människan(EU2005). De luftföroreningar som 

uppkommer vid förbränning av HFO är: (Radu, 2012) 

 Kväveoxider NOx (NO & NO2) 

 Svaveloxider SOx (SO2) 

 Kolmonoxid (CO) 

 Koldioxid (CO2) 

 Partiklar, med en aerodynamisk diameter av 10µm och 2,5µm 

 Flyktiga organiska föreningar (VOCs), i form av bensen, etylbensen, toluen och xylen 

Under år 2009 stod fartyg för 3-5% av det totala koldioxidutsläppet och sulfatutsläppen 

väntades öka till en nivå av 5.2 %. 

Vid en jämförelse av ett vanligt förekommande marint bränsle så släpper det ut 2700 gånger 

mer svavel än envanlig transportdiesel (Radu, 2012). 

Utsläppen som skapas av fartyg kan förflytta sig över 100 km, det gäller i synnerhet svavel 

och kväve (Radu, 2012).  När fartygen står i hamn och släpper ut avgaser kommer det att 

sprida sig från kusten och in i landet. De avgaserna kommer då att påverka andra delar av 

närområdet än endast hamnen. 

1.1.1.1 Utsläppens påverkan på människan 

Det har visat sig att föroreningar från fartyg har en negativ inverkan på människan i form av 

sjukdomsbesvär och dödsfall(Radu,2012). Tittar man på de utsläppen som kommer från ett 

fartygs förbränningsmotorer har man sett flertalet negativa faktorer beroende på ämne. 

Partiklar i dess två former har bevisats ge hälsoproblem i form av astma och hjärtattacker, de 

mindre partiklarna är nära förknippade med en förhöjd dödlighet inom hjärtsvikt och 

lungcancer inom utsatta områden.  
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Partikellutsläpp från fartyg kan knytas till ungefär 60 000 dödsfall per år världen över, i 

huvudsak vid kusten. 

Vid exponering av svavel- och kväveoxider kan emfysem(en typ av KOL) och bronkit 

(luftrörskatarr) utvecklas och i extrema fall förtidig död. 

Blir man utsatt för kolmonoxid eller koldioxid om man har hjärtproblem är risken stor att man 

utvecklar svårare symptom inom hjärt- och kärlsjukdomar. 

1.1.1.2 Utsläppens påverkan på miljön 

Utsläpp av koldioxid är den största orsaken till global klimatförändring, fartyg står för en stor 

del av utsläppen på 870 miljoner ton år 2007, en siffra som tros öka med en faktor mellan 2.2- 

3.3 år 2050(Radu, 2012). 

Svavel och kväve kan leda till surt regn som förstör vegetationen, sjöar och åar. Utsläpp kan 

färdas lång väg och kan påverka växtliv flera 100 kilometer bort.  

Svart kol som finns i partiklar, ungefär 10 % av en partikel består av svart kol påverkar 

klimatförändringar.  

1.1.2 Direktiv/Bestämmelser 

På grund av de utsläpp som fartyg står för har det tagits fram bestämmelser för att minska 

dessa, några från EU och några från internationella sjöfartsorganisationen. 

1.1.2.1 EU direktiv 

Direktiv 2005/33/EC 

Europa parlamentet och europeiska unionens råd har i direktivet bestämt att minska 

svavelhalten i vissa flytande bränslen, det innefattar tung eldningsolja, diesel brännolja och 

marin dieselbrännolja (EU2005). Medlemstater ska se till att fartyg från och med 1 januari 

2015 inte användermarina bränslen som innehåller svavelhalt som överstiger 0.1 viktprocent 

(EU2005). 

Rekommendation 2006/339/EG 

Eu rekommenderar medlemsländer att överväga landström för fartyg i hamn, främst där 

luftkvaliten är dålig och allmän oro råder och framförallt i hamnar nära 

bostadsområden(Radu, 2012). 

Direktiv 2003/96/EC 

Direktivet ger medlemsländer möjlighet att sänka skattesatsen för olika energislag och 
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elektricitet. En skattesänkning är bland annat elektricitet från landström till fartyg vid hamn 

(EU2003). 

1.1.2.2 Direktiv från Internationella sjöfartsorganisationen 

Kommittén för havsmiljöskyddet på internationella sjöfartsorganisationen(IMO) har 

förordringar för hur mycket utsläppet av svaveldioxid och kväveoxider får vara för fartyg. 

Förordringen kallas Annex VI och antogs 1997 men trädde i kraft 2005. Den reviderades 

sedan i syfte att avsevärt minska utsläppsgränserna och trädde i kraft 2008 (IMO1,2015). 

Svaveloxiderna ska succesivt minskas till att år 2020 ligga på 0.5% (IMO1,2015). 

Kväveoxiderna ska i sin tur minskas från 11.8% år 2009 till 2.3% år 2020 (Radu, 2012) 

Juli 2011 implementerade IMO åtgärder för att reducera utsläpp av växthusgaser (GHG). 

Dessa åtgärder är ett index för energieffektivitet (EEDI) och en förvaltningsplan för fartygens 

energieffektivitet (SEEMP) (IMO2,2015) 

EEDI gäller endast nya fartyg och innebär att verkningsgraden ska öka med upp till 30 % år 

2024 (IMO2,2015) 

SEEMP gäller alla fartyg och verkar genom att man ska förbättra vissa delar av fartyget, 

processen är dock inte helt klar än men landströmär med i riktlinjerna för SEEMP(Radu, 

2012). 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att när det realiseras kunna försörja fartyg som står vid hamn med 

hjälp av landström som ska drivas till del av vindkraft. Det ska vara möjligt att vid tre olika 

platser vid Umeå hamn utföra inkoppling mellan landnätet och fartyg. Det handlar om 

färjeterminalen, Gustavs udde och Inre hamnen. Genom att bygga ut för landström kommer 

fartygen att kunna gå över, från att förbränna sitt egetbränsle,för att försörja den interna 

elförbrukningen, till att använda sig av landström. Därigenom minskas utsläpp och miljön i 

närområdet förbättras. 

1.3 Mål 

Projektet ska resultera i en dimensionering av elnät och landström för Umeå hamn med 

utgångspunkt elleverans från befintliga vindkraftverk. Rapporten ska även uppskatta de 

ekonomiska aspekter samt de miljövinster som ges vid inkoppling av landström. 

1.3.1 Frågeställning 

För att lyckas med det uppsatta målet ska följande frågor besvaras: 
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 Kan förnybar energi i form av befintlig vindkraft försörja elanslutningar till 

medelstora fartyg i Umeå hamn? 

 Hur ser redundansen ut i området? 

 Hur är elnätet i området uppbyggt? 

 Vad blir kostnaden för en utbyggnad av landström? 

 Vilka miljövinster bidrar landströmmen till? 

1.3.2 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att enbart gälla elnätet i land. Elnätet utformas fram till komponenterna 

innan laddstationerna och eventuell frekvensomriktare, vilket innebär att utsättning och val av 

stationer inte kommer att vägas in. Den tekniska lösningen beståri hur och var man ska dra 

kablarna och annat material för att uppfylla kraven. 

Rapporten avhandlar två alternativ där slutsatsen avgör vilket som ärmest lönsam att använda 

sig av med ekonomi, miljö och infrastruktur i åtanke. 

2 Teori 
Beräkningsspänningen och spänningen i nätet i Umeå hamn var 10,7 kV 

2.1 Miljöpåverkan 

Fartygen låg under år 2015 i hamn under olika tider och dagar. Enligt direktivet som började 

gälla 1 januari 2015 ska alla fartyg använda sig av lågsvavligt marint bränsle vars svavelhalt 

inte överstiger 0,1 %. Enligt uppgifter från SCA och Viktoria Larsson på Kvarken ports 

använde fartyg sig av bränslet MGO under tidsperioden. Vid anslutning av landström till 

fartygen försörjs de med 100 % förnybar energi. Anledningen var att Umeå med omnejd 

försörjs av tre stycken 130 kV kablar från vattenkraftverket i Stornorrfors. Vattenkraften 

kompletterades av vindkraft från Holmsund och Hörnefors. Umeå Energi valde att köpa el 

från Vattenfalls Stornorrfors, vindkraftverken och solenergi för att förse Umeå med 100 % 

förnybar energi. 

Eftersom Umeå Energi valt att köpa förnybar energi så hade elproduktionen låga utsläpp med 

låg miljöpåverkan. 

För beräkning av energin används denna formel: 

                                                  

 

(1) 
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Där energi är årliga förbrukningen och anges i kWh/år och maskineffekt anges i 

kWh. 

Bränsleförbrukning tas fram enligt denna formel: 

                                                  (2) 

 

Bränsleförbrukningen anges i ton 

 

Enligt (Ballini, 2013) behövs 217g MGO bränsle för att producera en kWh. Bränslepriserna 

räknas i ton vilket ger 0,000217ton/kWh. 

Medelpriset för LNG under år 2014 var 9,05 $/ Mcf (1000 kubik fot) enligt (eia, 2015) det 

krävs 0,01010 Mcf att producera 1 kWh. 

I kalkylen användes endast den mängd bränsle som krävs för produktion av 1 kWh, 

motorernas verkningsgrad är inte medräknat 

2.2 Utsläpp 

Umeå energis el kommer år 2015 från förnybara energikällor i form av vatten, vind, sol och 

bioenergi. 

Statistik för MGO och LNG utsläpp hämtades från en studie gjord av (Sweco,2009). Elen som 

distribuerades av Umeå Energi var ursprungsmärkt från typen förnybara energikällor, större 

delen kom från vattenkraft, genom produktionen från dessa var utsläppen låga och 

koldioxidutsläppen låg på 8,61 g/kWh. Värdet som Umeå energi använde vid beräkning och 

som Vattenfall redovisar i deras EPD (Climatedeclaration for electricityfromvattenfall´s hydro 

power). Vid vindkraftsproduktion skedde inga utsläpp utan koldioxidutsläppet tillkommer 

endast vid behov från fördelningsstationen. 8,61 g/kWh koldioxid användes vid 

beräkningarna för landström. 

Tabell 1. Luftföroreningar beroende på valt energialternativ 

Bränsle Koldioxid (CO2) 

g/kWh 

Svaveloxider (SOx) 

g/kWh 

Kväveoxider 

(NOx) g/kWh 

Partiklar g/kWh 

Landström 8,61 0 0 0 

MGO 0,1 % 

svavel 

605 0,4 9,5 0,2 

LNG 455 0 2 0 
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2.3 Kostnadskalkyl för utsläpp 

Utsläppen från fartyg, som genererar el ombord genom marin diesel, avger utsläpp som 

beskrivet i (1). En hamn får år 2015 inte ta ut avgifter för specifika båtar som släppte ut mer 

avgaser än andra utan använde sig av generella avgifter. Kalkylen kommer därför omfatta de 

omkringliggande kostnaderna som samhället, på grund av skadekostnaderna från 

luftföroreningarna, är tvungna stå för. Kostnaderna bestående av bedömda skador på 

människors hälsa, på jordbruksgrödor, på naturen och nedsmutsning. 

Värdena är hämtade från (naturvårdsverket, 2010), både ASEK och CAFE tas med i kalkylen 

för uppfattning om utsläppskostnad. 

Tabell 2: Samhällskostnad för luftföroreningar beroende på typ av utsläpp och valt index 

Ämne ASEK (kr/kg) CAFE (kr/kg) 

Koldioxid (CO2) 1,5 0,6-2,4 

Svaveldioxider (SO2) 25 35,6-105,9 

Kväveoxider (NOX) 75 25-69,3 

Partiklar (PM)  115,6-337,1 

 

 

3 Metod 

Arbetet är uppdelat i fyra delar bestående av dimensionering av landström, dimensionering av 

elnät, miljöpåverkan och ekonomiska konsekvenser 

Bakgrundsmaterialet är hämtat från litteraturstudier för inblick av problemställningarna med 

fartyg vid kaj och möjligheter till landströmsanslutningar. Informationen hämtades från en rad 

olika källor för att skapa en uppfattning om anledningarna till alternativa energikällor för 

fartyg. 

Dimensionering av landström innehåller litteraturstudie och information hämtad från tredje 

part för kravställningen till elnätet.  
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Den tekniska lösningenutformades under dimensionering av elnätet genom insamling och 

sammanställning av vindkraftsdata och elnätsutbyggnad. Elnätet dimensionerades efter de 

framtagna kraven som framställs i dimensionering av landström. 

Miljöpåverkan innehåller en litteraturstudie för framtagande av fartygsutsläpp och en 

beräknande del med Umeå hamns fartyg i åtanke. Utförande av kalkyl ger ungefärligt utslag 

på miljövinster som sker vid inkoppling till landström 

Ekonomiska konsekvenser är av beräknande del där det framtagits kostnader för utsläpp och 

elgenerering från litteratur somsedan applicerats med de aktuella fartygen. Utbyggnad av 

elnät presenterades i en kostnadskalkyl för en överblick av kostnad för ombyggnation. 

Den programvara som användes för att utföra arbetet är dpPower som är ett system 

tillhandahållet av Umeå Energi.dpPower är ett program där man kan göra beräkningar, skapa 

kalkyler, undersöka nätet och konstruera eget nät (dpPower,2015). 

För säkerställande av beräkningar användes Netkoll (Netkoll, 2015). 

4 Dimensionering av landström 

De rekommendationer och direktiv för landström som användes: 

 IEC 80005-1 

 Riktlinjer och rekommendationer för anslutningar av fartyg och fritidsbåtar till 

landsbaserat elnät, (Transportstyrelsen, 2014) 

 Sjöfartverkets föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett 

landsbaserat elkraftsystem,(Sjöfartsverket, 2008) 

Arbetet följde standard IEC 80005-1 och de svenska dokumenten ifall speciella krav 

förlandström i Sverige. 
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4.1 Umeå Hamn 

 

Bild 1: Översiktbild Umeå hamn, flygfoto 

Bilden visar en översikt av Umeå hamn med de befintliga vindkraftsverken som ligger på de 

små öarna utanför hamnen (längst ned på bilden). Dimensioneringen utfördes på detta område 

och de utmarkerade kryssen i bilden, tre i antalet, är de olika hamnplatsernalandström 

planerades. Områdena är färjeterminalen (1), Gustavs udde (2) och inre hamnen (3). 

Färjeterminalen är kajplatsen där färjan som trafikerar Umeå och Vasa lägger till. Gustavs 

udde och inre hamnen är främst avsett för materialtransport i allmänhet och SCA fartyg i 

synnerhet. Till Umeå hamn anlade oregelbundna fartyg, som inte togs med i 

dimensioneringen av elnätet. 

Enligt studien utförd av (Su.C-L, Lin. M-C och Liao.C-H, 2013) ligger effektfaktorn för de 

uppmätta motorerna på fartyg på ungefär 0.8. Det värde har använts för att beräkna skenbar 

effekt där uppgifter saknas. 

4.1.1 Färjeterminalen 

Landanslutningen för färjeterminalen sker i samband med leverans av den nya färjan som 

planeras till år 2020 enligt INAB. 
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Vid genomförande av arbetet fanns inga exakta uppgifter på färjans märkeffekt, effektfaktor 

m.m. 

Enligt Torvald Hvistendahl på SSPA som är ansvarig samordnare för den nya färjan, är 

förslaget enligt följande: 

 1.4 MW 

 Effektfaktor = 0.8 

 50 Hz 

Skenbar effekt (MVA) = 1.4/0.8 = 1.75 MVA 

Enligt tidtabellen för färjan år 2015 så ligger den i hamnen från kväll till morgon mellan 

måndag – onsdag. Sedan ligger den några timmar under dagen i Umeå mellan Onsdag-

Söndag. Nattliggtiden är 8.5 – 12.5 h och dagsliggtiden är 1.5 – 5.5 h. Tidtabellen hämtades 

från Wasalines hemsida och användes vid beräkningar. 

4.1.2 Gustavs udde 

Hamnen trafikeras år 2015 av två stycken containerfartyg inlånade av SCA. De lägger till i 

hamn en gång var 14:e dag på fredagar, innebärandes en båt i veckan. Liggtiden vid kaj var 

mellan 8-14 timmar. 

Specifikationerna för containerfartyget är enligt Magnus Wikström, SCA. 

 350-500 kW 

 50 Hz (Kan ibland vara 60 Hz) 

Skenbar effekt (S) = 350-500/0.8 = 438- 625 kW 

4.1.3 Inre hamnen 

Informationen baseras efter samtal med Patrick Matson & Magnus Wikström på SCA.  

Under år 2015 trafikeras hamnenav tre stycken SCA fartyg och två stycken Metsä board 

fartyg. SCA fartygen anländer fortlöpande var 10:e dag. Deras rutt tar 10 dagar innan de 

återvänder till Umeå hamn. Väl i hamn har de en liggtid på 4-6 timmar. När de anländer till 

hamnen finns det tre möjliga anläggningsplatser, södrahamnen, piren och norra hamnen. 

Ungefär 75 % av gångerna lägger fartygen till vid södra hamnen, 20 % vid piren och 5 % vid 

norra hamnen. 
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Fartygenär av typen Ro/Ro. 

Följande specifikationer är noterade efter samtal med Magnus Wikström, SCA. 

Ro/Ro: 

 0.7-1.1 MW 

 50 Hz 

Skenbar effekt är 0.7-1.1 MW/0.8 = 0.88-1.38 MVA 

4.1.4 Sammanställning 

Tabell 3: Information om fartygen som anlade i Umeå Hamn för dimensionering av elnätet 

Kajplats Fartyg Antal Effektkrav 

(MVA) 

Anläggningsdaga

r 

Tid i hamn 

(h) 

Frekvens 

Inre hamnen       

 Ro/Ro 3 0.88 – 1.38 Var 10:e dag 4-6 50 Hz 

Gustavsudde       

 Container 2 0.438-0.625  Ons/sön 8-14 50 (60) 

Hz 

Färjeterminale

n 

      

 Färja 1 1.75 MVA Varje dag 8.5–12.5, 

1.5–5.5 

50 Hz 

 

Tabellen visar en ammanställnig av de undersökta fartygen och de kajplatser de lägger till på.  

4.1.5 Totalt effektkrav 

Fartyg anlägger vid hamnen under olika tider och dagar, vilket innebar att huvudkabeln inte 

behövde dimensioneras för alla fartyg samtidigt. 

Den totala effektennär tre fartyg är inkopplade på landström samtidigt blir: 

Färjeterminalen = 1,75 MVA 

Inrehamnen = 1.38 MVA 

Gustavsudde = 0,625 MVA 

Totalt = 3,755 MVA 

Ett normalt driftfall är omfärjan och en av de andra båtarna ligger i hamn samtidigt. Det 

finnsen liten möjlighet att alla tre fartygen är anslutna samtidigt. 
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5 Dimensionering av elnät 

5.1 Vindkraftverk 

Vindkraften i Holmsund bestod av tre stycken verk som ligger i närheten av varandra och i 

anslutning till hamnen. Bilden nedan visar var vindkraftverken är placerade i förhållande till 

hamnen. 

 

 

Bild 2: Översikt vindkraft 

 

 

De tre vindkraftverkens märkeffekter: 

Hillskär vindkraft 1 = 600 kW 

Hillskär vindkraft 2 = 3 MW 

Hillskär vindkraft 3 = 2 MW 
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Verk 2 & 3 var ihopkopplade i en station och effekten överfördes i en kabel genom hamnen 

till Holmsunds fördelningsstation, verk 1 var inkopplad till fördelningsstationen 

”färjeterminalen” 

Produktionen för vindkraftsverken för år 2014 ger ett kvalificerat antagande om 

effektproduktion från vindkraftsverken under nästkommande år, under förutsättning att 

klimatet är någorlunda likt. 

Vindkraftsverk 2 & 3 studerades i första hand eftersom de var ihopkopplande på samma 

kabel. 

Total produktion = 12.9 GWh 

Medelproduktion/h = 1473 kWh = 1,47 MW 

Maxproduktion/h = 4967 kWh = 4.97 MW 

Lägsta produktionen uppmättes till 0 W, verken stod stilla och producerade ingen effekt. 

Vindkraftsverk 1 hade en årlig produktion på 1.05 GWh. 

Medelproduktion/h = 119,5 kWh 

Maxproduktion/h = 634 kWh 

Minproduktion/h= 0 W 

Vindkraft 2 & 3 behövde producera 75 % av märkeffekten för att försörja den maximala 

landströmmen. 

Tabell 4: Data vindkraftverkens möjlighet att försörja hamnplatserna under ett år, 

vindkraftdata är från år 2014 timvärden produktion 

Plats Produktionstimmar med effekt över 

fartygens märkeffekt/år (h) 

% av året som vindkraften klarar av 

effekten (%) 

Gustavs udde 5296 60 

Färjeterminalen 3535 40 

Inre hamnen 4089 47 

Alla 1291 15 

 

Tabellen visar att möjligheten till momentan vindkraftsförsörjning till fartygen är möjlig 

under delar av ett år.  
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5.2 Holmsund fördelningsstation 

Fördelningsstationen i Holmsund består av två stycken transformatorer med omvandlingen 

130/10 kV. 

Märkdata är 30 MVA/transformator, vilket gav en effekttillgång på 60 MVA. 

Transformatorernas timeffektvärden för år 2014 analyserades för uppfattning om 

belastningsgrad. Värsta fallet undersöktes, innebärande de timmar då transformatorerna var 

mest belastade. 

Tabell 5: Uppmätt och beräknade data för 130/10 kV transformatorerna vid Holmsund 

fördelningsstation. 

Transformator Märkeffekt (S) Maxeffekt 

uppmätt (P) 

Maxeffekt 

uppmätt (Q) 

Maxeffekt 

uträknat (S) 

Belastning 

% 

T3 30 MVA 8404 kW 1271 kVAr 8.68 MVA 29 

T4 30 MVA 8584 kW 2341 kVAr 8.72 MVA 29 

 

Tabellen visar att transformatorernas belastning låg på 29 %. Anledningen till att de var lågt 

belastade är att en transformator ska kunna gå sönder och ändå inte äventyra tillförlitligheten 

på nätet. Umeå Energi har det som krav, innebärandes att transformatorerna får tillsammans 

belastas med 30MVA. Effektkraven ställda från föregående avsnitt (Dimensionering av 

landström) visade maxeffekt för fartygen på 3, 755 MVA. Med fartygsförsörjningen och 

transformatorernas maxbelastning gavs en total effekt på 21,155 MVA, vilket är 70 % av 

märkeffekten för en transformator. 

När vindkraften inte producerade fanns det utrymme att hämta effekt från Holmsunds 

fördelningssation. 

5.3 Dimensionering av elnät genom vindkraftskabeln 

Ett problem med vindkraft är att den inteär kontinuerlig, den producerar väldigt olika 

beroende på vindförhållanden. Vindkraften är inte tillförlitlig som enda producerande enhet. 

Vid tillfällen då vindkraften producerade mindre än effektkraven från fartygen kommer 

resterande effekt från Holmsunds fördelningsstation. Lösningen säkerställer tillförlitligheten i 

landströmmen och risken för effektbrist reducerades kraftigt. 

Enligt IEC 80005-1 rekommenderas beroende på fartygstyp spänningsnivå 6.6 kV-12 kV vid 

effekt överstigande 1 MVA. Fartyg av Ro/Ro typ skulle enligt standardha spänningsnivå på 
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11 kV medan LNG och container fartyg skulle ligga på 6,6 kV. Effektkravet för 

containerfartyget som anlade vid Gustavs udde understeg 1 MVA, men anslutningen 

dimensionerades för 10 kV för eventuella effektkrävande fartyg i framtiden.Rekommendation 

från standarden är att landnätet ska vara galvaniskt skilt från fartygsnätet, vilket utförs på land 

eller ombord på fartygen. Anledningen till en galvaniskt isolerad transformator är elnätets 

elkvalité på land och fartyg. De galvaniskt skilda elnäten ska inte överföra störningar mellan 

varandra.  

Två lösningar dimensionerades och presenteras för elnätet i denna rapport. Första lösningen 

innebär inkoppling på befintlig vindkraftskabel medan för den andra lösningen sker 

inkoppling vid närmaste nät. 

5.3.1 Kablar 

För en stabil och säker överföring krävdes en kabel som uppnår effektkraven från fartygen. 

Befintliga 10 kV kablar i Umeå hamn visas på bild 3. 

 

Bild 3: Översikt 10 kV Umeå hamn 
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Bilden visar flertalet 10 kV kablar av olika dimension. 

Kabeln som går från de två vindkraftverken till fördelningsstationen är av typ AXCEL 

240/35/12, som är en kabel med tre ledare med en area på 240mm
2
.  

Den kabeln sköteröverföringen av produktionen från vindkraftverken till 

fördelningsstationen.Vid inkoppling till kabeln balanseraseffektbehovet mellan produktion 

från vindkraft och matning från fördelningsstation. 

För att finna märkström för kabeln användes Ericson kabelsticka som är framtagen för 

dimensionering. Kabeln är av typen PEX, 90 graders drifttemperatur och markförlagd kabel 

Märkströmmen utan korrektionsfaktorer: 400 A. 

Under en sträcka ligger kabeln bredvid tre andra kablar i samma kabeldike. När Umeå Energi 

lägger flera kablar i samma dike är avstånden mellan kablarna lika långt som diametern för 

den tjockaste kabeln. De andra kablarna var av 10 kV karaktär med mindre area, och 240 mm
2
 

kabeln som blev dimensionerande med en diameter på 66 mm. Genom användning av samma 

sticka tas belastningsströmmen för kabeln fram, hänsyn tas till 4 kablar i mark med 66 mm 

mellan varandra. 

Korrektionsfaktorn för kabeln blev 0,7 och ger en belastningsström på 280 A.Maximala 

effekten som kabeln dimensioneras för är5,09 MVA. 

5.3.2 Landströmsfördelning 

Inkoppling på vindkraftskabeln är möjlig och eftersträvas i detta läge. Tittar man på de tre 

platserna för landström så ligger två stycken, färjeterminalen och Gustavs udde, nära varandra 

medan inre hamnen ifrån dem. Inkopplingen skedde av den anledningen på två ställen av 

kabeln. 

5.3.2.1 Färjeterminalen & Gustavs Udde 

Vid anslutning av två stycken platser till samma punkt i nätet krävs en fördelningsstation. 

Placering av fördelningsstation är viktig för omgivningen. Hamnen är av stor del 

industriområden eller vägar och därför nödvändigt att finna en lösning för placering av 

fördelningsstationen, mellan de två platserna. Bilden nedan visar val av kabeln och 

inkopplingspunkt för färjeterminalen och Gustavs udde. 
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Bild 4: Inkoppling 10 kV kabel Färjeterminal & Gustafs udde 

Inkopplingen på nätet gjordes i anslutning till järnvägsspåret och E12:an.Placeringen är 

fördelaktig eftersom stationen hamnar nära mitten av kajerna. Grönområdetöver 

järnvägsspåret leder till enklare placering av fördelningsstationen än val av annan plats. 

Krysset på bilden visarvar kabeln klipps upp och rektangeln där fördelningsstationen placeras. 

5.3.2.2 Konstruktion och materialval 

Den framtagna lösningen innebar en fördelningsstation med effektmätare och brytare bredvid 

anslutningspunkten. Från stationen utgår två stycken kablar, ena till Gustavs udde och andra 

till Färjeterminalen. Bilden visar schematisk bild av fördelningen mellan färjeterminalen och 

Gustavs udde. 

 

Bild 5: Schematisk konstruktion av landström för Gustavs udde och färjeterminalen 
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Bilden visar fördelningsstationen med kablar till och från. Konstruktionen påbörjades med att 

kabeln,som går mellan vindkraften och Holmsunds fördelningsstation, klipptes upp på två 

ställen vid önskad plats. Sedan drogs matarkablarna till var sitt fack i fördelningsstationen 

med brytare. I de två resterande facken kopplades kablarna till de två kajplatserna in.Kablarna 

var av typen AXAL 240/35/12, det är grövre kablar än behovet men på grund av eventuell 

utbyggnad av högre effekt föll valet på en grov kabel. I fördelningsstationen sitter frånskiljare 

och mätare, frånskiljaren är ifall lasten behöver kopplas bort och mätaren för uppmätning av 

effektuttaget. Allt ligger på en 10 kV skena. 

Material: 

 AXAL 240/35/12 

 Fördelningsstation med 4 fack 

 Frånskiljare 

 Energimätare 

 Två brytare för matarkabel 

 

5.3.2.3 Inre hamnen 

 

 

Bild 6: Inkoppling 10 kV kabel Inre hamn 
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Inkoppling av landströmsanslutningen till befintlig 10 kV kabeln sker i närheten av krysset 

som visas på bild 6. Genom inkoppling gick kabeln i en riktning ut mot kajen och avslutas vid 

önskad plats. 

5.3.2.4 Konstruktion och materialval 

 

Bild 7: Schematisk konstruktion av landström för inre hamnen 

Fördelningsstationen på bild 7 byggdes på samma sätt som den tidigare, skillnaden är att 

matarkablarna går till början av kajen, kablarna från elnätet till fack 1 & 2, och de två övriga 

facken går ut till de olika laddplatserna. 

Kabelvalet föll på AXAL 240/35/12, vilket var överdimensionerat men beror på 

säkerställande av högre effektkrav i framtiden. 

Material 

 AXAL 240/35/12 

 Fördelningsstation med 4 fack 

 Frånskiljare 

 Energimätare 

 Två frånskiljare för matarkabel 

5.3.3 Beräkningar 

De utförda beräkningarna är gjorda genom programvarandpPower. För undersökning av nätet 

används olika driftfall genom ändrande av parametrar. Driftfallen som redovisas är olika grad 

av produktion från vindkraftverk och olika laster från landströmsanslutningarna. De laster 

som nämns märklaster är vid Inre hamnen 1,1 MW, Vid Gustavs udde 0,5 MW och 

färjeterminalen 1,4 MW med Cos fi =0,8. 
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Olika punkter kontrollerades, längst ut på nätet vid en fiktiv gummikabel för Gustavs udde, 

vid fördelningsstation, fördelningsstation vid inre hamnen. 

5.3.3.1 Spänningsfall 

Alla mätpunkter gav spänningsfall vid märklaster. Genom beräkningav märklaster för 

fartygen och en varierande vindkraftproduktion ges resultat om spänningsfallet som sker i 

nätet. 

Resultaten visas i tabellen nedan 

Tabell 6: Simulerat spänningsfallsresultat från DP vid märklaster för fartygsanslutningarna 

och varierad vindkraftsproduktion för vindkraftskabel 

  

 

 

  

  

 

Nätet som undersökts är av stark karaktär eftersom spänningen inte ändrades vid Holmsunds 

fördelningsstation. Vid noll produktion på kabeln skedde ett visst spänningsfall, utslaget var 

lågt och behöver inte dimensioneras för. När vindkraften producera 25 % av märkeffekt gavs 

ett negativt spänningsfall, innebärandes en spänningsökning. Ökningen var högre vid Gustavs 

udde eftersom den ligger närmare vindkraften än Inre hamnen. Vid ett påslag på produktionen 

till 100 % av märkeffekten för vindkraften blev spänningsökningen än högre, det behövdes 

dock ingen åtgärd eftersom de låg inom tillåtna gränser. Transformatorerna i Holmsunds 

fördelningsstation har automatiska lindningsomkopplare som eftersträvar att ligga på rätt 

spänningsnivå vid ändrat effektuttag. 

5.3.3.2 Kortslutningsström 

Reläskyddet i Holmsund fördelningsstation hade ett värde på 1100 A för IK3, 

kortslutningsströmmen vid slutet av kabeln får inte understiga 1100 A. För att uppfylla 

kortslutningsströmmen undersöktes maxlängd och kabelarea vid inkopplande av gummikabel 

för dimensionerande plats. Gustavs udde hade längst markkabel fram till kajen och 

ansågsdimensionerande. En rad mätningar utfördes med en AXCEL50/16/12 med olika 

Spänningsfall % 
Holmsund 

fördelningsstation 

Inre hamnen, 10 

kV skena 

Gustavs udde, 

längst ut på 

kabeln 

0 % vind 0 0,31 0,60 

25 % vind 0 – 0,1 – 0,69 

100 % vind 0 – 1,06 – 3,76 
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längder, efter ett antal mätdata togs en trendlinje och ekvation fram för bestämmande av 

maxlängden.De kabellängder som var uppmätta är utöver den redan lagda markkabeln fram 

till Gustavs udde. 

Utförda mätningar visas i tabell 7: 

Tabell 7: Simulerade maximala kabellängder vid dimensionerande plats i DP och Netkoll för 

vindkraftskabel 

DigPro Netkoll  

Ik3 (A) 1/Ik3 Ik3 (A) Längd (m) 

598,6 0,001671 614 14895 

1016 0,000984 1058 8072 

1530 0,000654 1580 4921 

2238 0,000447 2286 2921 

 

 

Figur 1: Simulering för bestämmande av maxlängd för att erhålla kravet på 1100 A i 

kortslutningsström i änden på kabeln för att uppnå utlösningsvillkor för vindkraftskabel. 

Simuleringarna visade att maximala längden för gummikabeln mättes upp till 7605m. 

 

Figur 1 ger ett ungefärligt värde på maximal kabellängd vid vald kabelarea. Önskas längre 

kabel ökas kabelarean. 

5.4 Dimensionering av befintligt elnät 

Alternativet dimensionering av befintligt elnät krävde minst ombyggnad i området. Genom 

dimensioneringen togs elen från närmaste 10 kVkabelför anslutning till landström. 

y = 1E+07x - 1485,7 
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Bild 8: Schema befintligt elnät 

Enligt schema (Bild 8) låg Umeå uthamn tillsammans med två andra stationer med en kabel 

upp till fördelningsstationen. Färjeterminalen och Hillskär 3 (Gustavs udde) låg på samma 

kabel och hade tre andra stationer inkopplade,tillsammans med vindkraftverk 1. Vid val av 

denna lösning går det inte att säkerställa grön el från vindkraft till fartygen. Eftersom de två 

kablarna som förser landströmmen med el och matningen från vindkraften matasin i 

fördelningsstationen utan inkoppling i tidigare skede. Vindkraft 1 var inkopplad på samma 

kabel som färjeterminalen och Hillskär 3,eftersom vindkraft 1 hade en märkeffekt på 600 kW 

kunde den inte försörja fartygen ensam. Det här innebar att den miljöstämpel man kunde fått 

genom användning av vindkraft inte är möjlig genom applicering av denna lösning. 

De befintliga belastade kablarna behövde undersökas ifall utrymme för effektuttag till 

fartygen var möjligt. Eftersökte högsta strömmen under år 2014, uppgifterna hämtades från 

Umeå Energis driftcentral. 

Kabeln genom Umeå uthamn (Inre hamnen) hade en maxströmmen på 22 A, medan kabeln 

genom färjeterminalen och Hillskär 3 hade 33 A.  

Utplacering av stationer och inkoppling på befintligt elnät. 

Vid inre hamnen visas inkopplingen på Bild 9 
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Bild 9: Inrehamnen inkoppling befintligt nät 

Gustavs udde visas på bild 10 

 

Bild 10: Gustavs udde inkoppling befintligt nät 

Färjeterminalen visas på bild 11. 
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Bild 11: Färjeterminalen inkoppling befintligt nät 

5.4.1 Inre hamnen 

Maxbelastningen på denna kabel var känd och dimensioneringen skedde med den i beräkning. 

För utförandet av beräkningarna måste dimensionerande kabeltyp vara känd. Umeå Uthamn 

var den första stationen som kabeln var kopplad till från fördelningsstationen, 

fartygsanslutningen kopplas in direkt efter Umeå uthamn. Den mista kabelarean var av typen 

ACJJ 95/35/12. 

En 95mm
2
 aluminiumkabel kundeenligt Ericsons kabelsticka belastas med 205A. I det här 

fallet låg den bredvid en annan 10kV kabel vilket ger korrektionsfaktorn 0,85. 

Kabelmärkström: 174 A. 

Fartyget har ett maximalt behov på 1,38 MVA, vilket är 75 A. 

Kabeln hade en uppmätt högsta belastning på 22A och med tillskott för fartyget hamnar 

belastningen på 99 A. 
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Bild 12: Schema Inre hamnen befintligt elnät 

Utformningen av stationen som visas på bild 12 bestod av en 10 kV skena med två 

inkommande fack med matarkablar som kopplar ihop nätet. Från 10 kV skenan installerades 

två stycken fack för utgående kablar till kund. Alla fack förseeda med lastfrånbrytare. 

5.4.2 Gustavs udde& färjeterminalen 

Kabeln genom stationerna hade ett maximalt strömuttag på 33 A, den dimensionerande kabeln 

till Gustavs udde var av typAXCEL 95mm
2
. Färjeterminalen försågs med en 240 mm

2
 kabel 

från fördelningsstationen. Kabeln låg parallellt med en liknande kabel vilket ger 

korrektionsfaktor på 0,85. 

Märkströmmen genom kabeln blev: 178 A 

Vilket vid 10,7 kV är 3,3 MVA. 

Märkeffekten från färjan och Gustavs udde låg maximalt på 2,4 MVA. 

Med påslag av befintligt effektuttag ger 3 MVA. 
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Bild 13: Schema Gustavs udde befintligt elnät 

 

Bild 14: Schema färjeterminalen befintligt elnät 

Utformningen för stationerna ( Bild 13 &14) är på liknande sätt som vid Inre hamnen, 

skillnaden ligger i att det endast behövs ett fack för utgående kabel till kund. 

5.4.3 Beräkningar 

5.4.3.1 Spänningsfall 

Dessa kablar påverkas inte av vindkraften vilket uteslöt en spänningshöjning i nätet. 

Märkeffekten för fartygen valdes och sedan 50 % av märkeffekten för undersökning av 

spänningsfall i nätet. 

Tabell 8: Simulerat spänningsfallsresultat från DP vid märklaster för fartygsanslutningarna 

och varierad vindkraftsproduktion för befintligt elnät 
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Spänningsfall % Gustavs udde Inre hamnen Färjeterminalen 

100 % märkeffekt 1,4 0,8 1,06 

50 % märkeffekt 0,62 0,3 0,49 

 

Nätet visade enligt tabell 8 sig starkt vid inkoppling av fartygslaster och laster från befintliga 

kunder. Spänningsfallet uppnådde maximalt 1,4 % och inget som behövde åtgärdas. 

5.4.3.2 Kortslutningsström 

Skydden i fördelningsstationen var dimensionerade för att bryta en trefasig kortslutningsström 

som översteg 1100 A. För skydd av Umeå energis elnät och utrustning utreddes maximal 

kabellängd vid viss area, kortslutningsströmmen fickej understiga 1100 A vid kabelslut. 

Gustavs udde var i slutet av kabeln och denna punkt används för dimensionering. En 50 

mm
2
gummikabel kopplades på för mätningen. 

De mätningar som utfördes och resultatet visas i tabell 8 och beräknad maxlängd visas i Figur 

2: 

 Tabell 8: Simulerade maximala kabellängder vid dimensionerande plats i DP och Netkoll för 

befintligt nät 

Digpro Netkoll  

Ik3 (A) 1/Ik3 Ik3 (A) Längd (m) 

1 039,8 0,000962 1077 6959 

1118 0,0000894 1156 6320 

1 774,5 0,000000564 1811 3154 

2 915,5 0,000343 2905 985,2 

4022 0,000249 3906 0 
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Figur 2: Simulering för bestämmande av maxlängd för att erhålla kravet på 1100 A i 

kortslutningsström i änden på kabeln för att uppnå utlösningsvillkor för befintligt elnät. 

Simuleringarna visar att maximala längden på gummikabeln var 6719m. 

6 Miljöpåverkan 

Den nya färjan är planerad att drivas med LNG vilket leder annan miljöpåverkan än vid 

användning av MGO. 

Vid beräkning av energi och bränsle förbrukning används ekvation 1 & 2 och det beräknade 

data hämtas från tabell 3. 

6.1 Inre hamnen 

Inre hamnen trafikerades år 2014av tre Ro/Ro fartyg som anlände var 10:e dag, de låg i 

hamnen mellan 4-6 timmar. 

Effekten för ett fartyg i hamn var0.7-1.1 MW och använde sig av 50 Hz. 

Beräknar scenariot vid lägst effektåtgång. 

               
   

  
                       

Hamnen trafikerades av två fartyg och energiåtgången tredubblas 

                                                        

Bränsleförbrukning när fartygen låg i hamn 
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6.2 Gustavs Udde 

Hamnen anlades av två containerfartyg  

Deras effekt i hamn låg på 350 -500 kW och ett fartyg anlände en gång var 14e dag, liggtiden 

var mellan 8-14 timmar. 

Energin för båda fartygen slogs ihop, vilket innebar en ankomst i veckan. 

        
   

  
  

   

 
                           

Bränsleförbrukning i hamn/år 

                  

  
       

   

  
 
           

   
              

6.3 Färjeterminalen 

Färjan hade olika liggtider år 2015 beroende på när den la till under veckan, i början av 

veckan låg den under nätterna i Umeå hamn och slutet av veckan låg den under dagarna i 

Umeå hamn. Kalkylen genomfördes med två driftfall för korrekt svar. 

Fartygets effektkrav var 1,4 MW, låg i hamn i början av veckan mellan 8,5–12,5 timmar och 

gjorde detta 3 dagar/vecka. 

        
   

  
                                        

Resten av veckan låg den i Umeå hamn under dagtid och liggtiden var mellan 1.5 - 5.5 

timmar.  

        
   

  
                                

Totala energin för färjan hamnade på 

              
   

  
                              

Gasförbrukning i hamn/år 
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6.4 Utsläpp 

Vid beräkning av utsläpp för vardera hamnplats hämtas data från tabell 8 

6.4.1 Inre hamnen 

Den totala energin för fartygen som låg vid inre hamn var 383,25 MWh/år, fartygen drevs på 

MGO och utsläppen togs fram i tabell 10. 

Tabell 10: Utsläpp vid inre hamnen beroende på energislag 

Bränsletyp vid 

Inre hamn 

Koldioxid (CO2) 

ton 

Svaveloxider (SOx) 

kg 

Kväveoxider 

(NOx) kg 

Partiklar 

kg 

Landström 3,3 0 0 0 

MGO 0,1 % 

svavel 

231,9 153,3 3 640,9 76,7 

 

6.4.2 Gustavs udde 

De två containerfartyg som trafikerade hamnplatsen gick på MGO och hade en total 

förbrukning på 200,75 MWH/år. Utsläppen visas i jämföresle med landström i tabell 11. 

Tabell 11: Utsläpp vid Gustavs udde beroende på energislag 

Bränsletyp vid 

Gustavs udde 

Koldioxid (CO2) 

ton 

Svaveloxider 

(SOx) kg 

Kväveoxider 

(NOx) kg 

Partiklar 

Kg 

Landström 1,73 0 0 0 

MGO 0,1 % svavel 121,4 80,3 1 907,25 40,15 

6.4.3 Färjeterminalen 

Färjan drevs enligt anvisningar med LNG, som hade mindre miljöpåverkan än MGO. Färjans 

effektkrav per år låg på 3 458,3 MWh. Utsäppsskillnader mellan LNG och landström visas i 

tabell 12: 

Tabell 12: Utsläpp vid färjeterminalen beroende på energislag 

Bränsletyp vid 

färjeterminalen 

Koldioxid (CO2) 

ton 

Svaveloxider 

(SOx) kg 

Kväveoxider 

(NOx) kg 

Partiklar 

Kg 

Landström 29,78 0 0 0 

LNG 1 573,5 0 6 916,6 0 
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Enligt (Sweco, 2009) var inte tekniken för uppmätning av partikelutsläpp framtagen vid 

förbränning av LNG. 

6.4.4 Totala miljövinster 

Miljövinsterna adderades vid varje hamnplats för utslag på total miljövinsten per år vid 

utbyggnaden till landström. Totala utsläppsreduceringen visas i Tabell 13. 

Utsläpp för landströmmen summerades till: 

 Koldioxid = 33,71 ton 

Utsläpp från MGO och LNG summerades till: 

 Koldioxid = 1 926,8 ton 

 Svaveloxider = 233,6 kg 

 Kväveoxider = 12 464,8 kg 

 Partiklar = 116,9 kg 

Tabell 13: Sammanställning och jämförelse för miljövinster vid inkoppling av land el till 

fartyg. 

Utsläpp MGO & LNG Landström Minskning % 

Koldioxid (CO2) [ton] 1 926,8 33,71 98,2 % 

Svaveloxider (SOX) [kg] 233,6 0 100 % 

Kväveoxider (NOX) [kg] 12 464,8 0 100 %  

Partiklar [kg] 116,9 0 100 % 

 

7 Ekonomiska konsekvenser 

7.1 Investering 

För utbyggnad av elnät tillkommer en investering. Investeringen innefattar materialkostnad, 

beredningskostnad och arbetskostnader. Investeringskalkylen utgör inte en totalkostnad för 

utbyggnad av landström, vilket hade medfört laddstationer, frekvensomvandlare, eventuell 

transformator och säkerhetsutrustning i form av reläskydd vid anslutningspunkterna. I 

kalkylen finns en fördelningsstation innehållandes ett antal fack, lastfrånskiljare och mätare. 

Fördelningsstationen för ändamålet var inte med i kostnadskatalogen utan den uppskattade 
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kostnaden per station är gjord till 150 000 kr. 

Kostnaderna för kalkylen hämtades från EBR 2015 kostnadskatalog. 

7.1.1 Investering elnätsutbyggnad från vindkraftkabel 

Investeringen som krävdes för att säkerställa och leverera starkt nät fram till anslutningspunkt 

för fartygsanslutningarna hamnade på 1 679 000 kr 

Se Bilaga 1 för utförlig kostnadskalkyl 

7.1.2 Investering elnätsutbyggnad befintligt nät 

Investeringen som krävdes fram till anslutningspunkt vid inkoppling på befintligt nät 

hamnade på 770 000 kr. 

Se bilaga 2 för utförlig kostnadskalkyl 

7.2 Kostnadskalkyl för utsläpp 

Hämtar utsläppskostnaden/kg från tabell 2 och applicerar utsläppen från fartygen med resultat 

som visas i tabell 14. 

Tabell 14: Samhällskostnader för luftföroreningar från Umeå hamn beroende på ämne. 

Ämne Beräknade utsläpp 

[kg] 

ASEK [tkr] CAFE (låg) [tkr] CAFE (hög) 

[tkr] 

Koldioxid (CO2) 1 926 800 2 890,2 1 156,1 4 624,3 

Svaveloxider (SOx) 233,6 5,8 8,3 24,7 

Kväveoxider (NOx) 12 464,8 934,9 311,6 863,8 

Partiklar (PM) 116,9  13,5 39,4 

 

Utsläppskostnaderna vid försörjning från landnät visas i tabell 15. 

Tabell 15: Samhällskostnader för luftföroreningar vid landström i Umeå hamn. 

Ämne Beräknade 

utsläpp (kg) 

ASEK [tkr] CAFE (låg) [tkr] CAFE (hög) [tkr] 

Koldioxid (CO2) 33 710 50,6 20,2 80,9 

 



33 

 

7.3 Kostnadskalkyl för elgenerering 

7.3.1 Kalkyl för ombordgenererad el 

Medelpriset för MGO bränsle under tiden dec 14 – april 15 var$530/ton enligt (Bunkerworld, 

2015). Enligt (Valuta.se, 2015) var valutakursen för en amerikansk dollar under denna period 

8,62 SEK. Detta innebar enmedelkostnad för ett ton MGO bränsle var 4566 SEK. 

Bränslekostnaderna vid hamn för fartyg med MGO drift/år visas i tabell 16 och kostnad för 

LNG i tabell 17. 

Tabell 16: Kostnad för MGO bränsle vid beräknad förbrukning 

 Bränsleförbrukning (ton) Kostnad (tkr) 

Inre hamnen 83,17 379,8 

Gustavs udde 43,56 198,8 

Totalt 126,8 578,6 

 

Under år 2014 var medelpriset för 1 Mcf LNG$9,05, värderat till 78 SEK. 

 

Tabell 17: Kostnad för LNG vid beräknad förbrukning 

 Gasförbrukning (Mcf) Kostnad (tkr) 

Färjeterminalen 349 288 27240 

 

Den totala bränslekostnaden för fartygen i Umeå Hamn uppkommer till 27 818 tkr. 

7.3.2 Kalkyl för landgenererad el 

I Umeå hamn är Umeå Energi elnätsägare, i beräkningarna är kostnaderna baserade på Umeå 

Energis priser för elektricitet, somvar medelpriser under år 2014. Elpriset låg på 39,74 

öre/kWh, elcertifikatet var 6,01 öre/kWh och energiskatten låg på 19,4 öre/kWh. Detta gav en 

sammanlagd kostnad på 65,15 öre/kWh för elen. För att få en rättvis prisbildräknades 

elnätspriser in, dessa kan vara problematiska eftersom de beror på månadseffekten. Under ett 

år ändras överföringsavgiften beroende om det är sommar eller vinter. Tog ut medelkostnaden 

och den hamnar på 27,5 öre/kWh. 

Enligt EU:s direktiv 2003/96/EC får elanslutna fartyg rätt till skattereduktion vilket innebar 

att skatten kunde sänkas till 0,5 öre/kWh. 

Den totala elkostnaden utan skattereduktion under år 2014 uppkom till 92,65 öre/kWh, och 
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med skattereduktion 73,75 öre/kWh 

Att elpriset ändras beroende på tid på dygnet är inte medtaget i beräkningarna 

Elpriset för energi från landnätet visas i tabell 18. 

Tabell 18: Elpris vid energi tagen från landnätet 

Hamn Effekt/år 

(kWh/år) 

Elkostnad med 

skattereduktion (tkr) 

Elkostnad utan 

skattereduktion (tkr) 

Inre hamnen 383 250 282,6 355,1 

Gustavs udde 200 750 148 186 

Färjeterminalen 3 458 300 2 550,5 3 204 

7.4 Sammanställning kostnadskalkyl 

Balansräkning mellan bränslekostnader och elkostnader med skattereduktion visas i tabell 19, 

skillnaden mellan ombordgenererad el och icke skattereducerad el visas i tabell 20. 

Tabell 19: Kostnadsskillnad mellan ombordgenererad el och skattereducerad landel. 

Hamn Bränslekostnader (tkr) Elkostnader med 

skattereduktion (tkr) 

Kostnadsreducering i 

% 

Inre hamn 379,8 282,6 25,6 

Gustavs udde 198,8 148 25,6 

Färjeterminalen 2 724 2 550,5 6,4 

 

Tabell 20: Kostnadsskillnad mellan ombordgenererad el och icke skattereducerad el. 

Hamn Bränslekostnader (tkr) Elkostnader utan 

skattereduktion (tkr) 

Kostnadsreducering i 

% 

Inre hamn 379,8 355,1 6,4 

Gustavs udde 198,8 186 6,4 

Färjeterminalen 2 724 3 204 – 17 

 

Vid användning av skattereducerad el istället för ombordgenererad uppkom besparingen till 

322 500 kr/år beräknat hela hamnen. Utan skattereducerat elpris blev inkopplingen till elnätet 

442 400 kronor dyrare än ombordgenererad el. 

Elpriset vid generering från dieselgeneratorer: 99 öre/kWh. 

Vid generering från LNG generatorer, 78,8 öre/kWh. 
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Landel utan skattereduktion: 92,6 öre/kWh 

Landel med skattereduktion: 74,8 öre/kWh 

Kostnadsvinster för samhället vid lägre utsläpp/år. 

Minsta och högsta miljö och ekonomibesparingen redovisades i form av utsläppsminskning 

vid övergång till landström och visas i tabell 21. 

Tabell 21: Differens och besparing med åtanke utsläpp vid inkoppling av landström 

Ämne Utsläppsminskning 

(kg) 

Högsta ekonomiska 

besparingen (tkr) 

Lägsta ekonomiska 

besparingen (tkr) 

Koldioxid (CO2) 1 893 090 4 543,4 1 135,9 

Svaveloxider (SOX) 233,6 24,7 5,8 

Kväveoxider (NOX) 12 464,8 934,9 311,6 

Partiklar (PM) 116,9 39,4 13,5 

8 Resultat 

8.1 Kan förnybar energi försörja elanslutningar i Umeå hamn 

Totala produktionen från vindkraften år 2014 var 13,95 GWh/år medan fartygens 

energiförbrukning beräknades till 3,91 GWh. Vindkraften producerar inte alltid, antalet 

timmar vindkraften kan försörja de olika laddstationerna, mätvärden från 2014. 

Tabell 4:Data vindkraftverkens möjlighet att försörja hamnplatserna under ett år, 

vindkraftdata är från år 2014 timvärden produktion 

Plats Produktionstimmar med effekt över 

fartygens märkeffekt/år (h) 

% av året som vindkraften klarar av 

effekten (%) 

Gustavs udde 5296 60 

Färjeterminalen 3535 40 

Inre hamnen 4089 47 

Alla 1291 15 
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8.2 Redundansen i området 

Kablarna från hamnen utgår från Holmsunds fördelningsstation som har två stycken 30 MVA 

130/10 kV transformatorer. 

Transformatorernas data för år 2014: 

Tabell 5: Uppmätt och beräknade data för 130/10 kV transformatorerna vid Holmsund 

fördelningsstation. 

Transformator Märkeffekt (S) Maxeffekt 

uppmätt (P) 

Maxeffekt 

uppmätt (Q) 

Maxeffekt 

uträknat (S) 

Belastning 

% 

T3 30 MVA 8404 kW 1271 kVAr 8.68 MVA 29 

T4 30 MVA 8584 kW 2341 kVAr 8.72 MVA 29 

 

Effektkravet från fartygen ligger på 3,755 MVA, denna effekt kan hämtas från 

fördelningsstationen vid låg vindproduktion. 

8.3 Elnätets uppbyggnad 

Elnätet i Umeå hamn består av sex huvudmatningar från Holmsunds fördelningsstation in till 

stationer i hamnen. 

 

Bild 15: Schematisk bild över hamnområdet 

De blåmarkerade kablarna användes vid landströmsutbyggnad. Längst till höger är 

vindkraftskabeln och de två övriga användes för den befintliga elnätslösningen. 
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8.4 Kostnad för utbyggnad av landström 

I kalkylerna ingår kostnader för material, beredning, maskiner och arbete. 

8.4.1 Kostnadskalkyl för landströmsutbyggnad från vindkraftskabel 

Kostnad för utbyggnad av landströmsanslutningar från vindkraftkabeln uppkommer till 

1 679 024 kr. 

8.4.2 Kostnadskalkyl för landströmsutbyggnad från befintligt nät 

Kostnad för utbyggnad vid befintligt nät uppkommer till 769 799 kr 

8.4.3 Elkostnad 

Elpriset vid generering från dieselgeneratorer: 99 öre/kWh. 

Vid generering från LNG generatorer: 78,8 öre/kWh. 

Landel utan skattereduktion: 92,6 öre/kWh 

Landel med skattereduktion: 74,8 öre/kWh 

 

8.5 Miljlövinster 

Miljövinster och besparing som uppkommer vid övergång till landström från 

ombordsgenererad el. 

Tabell 21: Differens och besparing med åtanke utsläpp vid inkoppling av landström 

Ämne Utsläppsminskning 

(kg) 

Högsta ekonomiska 

besparingen (tkr) 

Lägsta ekonomiska 

besparingen (tkr) 

Koldioxid (CO2) 1 893 090 4 543,4 1 135,9 

Svaveloxider (SOX) 233,6 24,7 5,8 

Kväveoxider (NOX) 12 464,8 934,9 311,6 

Partiklar (PM) 116,9 39,4 13,5 

 

9 Diskussion 

Syftet med rapporten var att dimensionera elnätet för Umeå hamn med utgångspunkt från 

elleverans via befintliga vindkraftverk där såväl miljövinster som rena ekonomiska vinster 

belyses. Arbetet visar en god potential för utbyggnad av elnätet i Umeå hamn för 

fartygsanslutning. Befintligt nät i hamnen är tillräckligt starkt för tillkoppling av önskad 
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effekt. För arbetet är det Kvarken Ports, som är hamnansvariga och ägare av färjan, som är 

initiativtagare till landströmmen eftersom de vill ha en utredning för den nya färjans 

möjligheter. Den ekonomiska studien visar dock att den nya färjan som planerats gå på LNG 

ger en billig kostnad vid elgenerering ombord och en utbyggnad endast för den vore inte 

ekonomisk hållbar. Vid LNG generering så försvinner dock inte buller i hamnen. För att det 

ska vara ekonomiskt hållbart bör resterande kajplatser (Inre hamnen och Gustavs udde) 

byggas ut för landström. Vid en fullskalig utbyggnad skulle avgasutsläppen drastiskt minska 

tillsammans med elpriset för fartygen. Anledningen till en rekommendation av fullskalig 

utbyggnad är, av den information jag fått in, att de fartyg som inkommer till Umeå hamn gör 

det flertalet gånger om året och använder ett bränsle med höga avgasutsläpp. 

Vid inkoppling till landström är ursprunget av elen viktigt. El från förnybara energikällor är 

att föredra i ett sådant läge eftersom utsläppen är låga och miljövinsterna ökar jämfört med el 

från kolkraftverk eller liknande. Vid användande av förnybar energi beräknas utsläppen att 

nästan helt reduceras, ett resultat inget annat alternativ uppnår. Landström innebär därför en 

stor vinst för människor och miljö i närheten av hamnen. 

Beräkningarna för luftföroreningarna och kostnadskonsekvenserna som uppkommer är 

komplexa och innebär osäkerhet. Orsaken är att vid framtagande av energiförbrukning 

(ekvation 1) används medelvärden. Vid beräkning på luftföroreningar är typvärden använda, 

vilket kan skiljas beroende på utförd studie. Även vid beräkning av kostnad för utsläppen 

råder stor osäkerhet, som visats i rapporten skiljer värdena mycket beroende på vilka siffror 

man väljer att använda.Vilket leder till att de presenterade värdena endast ger en fingervisning 

på kostnadsreducering från utsläpp som kan uppnås vid inkoppling av landström. 

Elpriset tillsammans med bränslepriset varierar med tiden och en exakt siffra under ett 

framtida tidsperspektiv är inte möjligt att säkerställa. Det verkar dock som att landel med 

skattereduktion ger upphov till billigare el än el genererad ombord på fartyg. Noggrannare 

studie bör påvisa att ombordgenererad el är dyrare per kWh än beräknat eftersom motorernas 

effektivitet inte är medräknat, vilket ökar prisskillnaden mot landel. 

Vid dimensionering av elnät upptäcktes att effektuttaget i Umeå Hamn var lågt i förhållande 

till kablarnas dimensionering. Elnätet möjliggjorde inkoppling utanbehov av förstärkning och 

investeringskostnaden kan hållas nere för Umeå Energi. Det visade sig att nätet var så starkt 

att det var möjligt att koppla in långa kablar vid hamnarna, över 6 km kabel gick att koppla in 

och ändå klara kortslutningsströmmarna. Antar att gummikablarna inte kommer vara mer än 



39 

 

100m långa för anslutning. Slutsatsen innebär att den gummikabel som installeras för 

anslutning inte kommer vara dimensionerande för Umeå Energis reläskydd. 

Av de dimensioneringar som gjordes rekommenderar jag inkoppling på vindkraftskabeln. Det 

beror på att den kabeln är installerad 2008 och är väl dimensionerad för att klara av de 

effektkrav som ställs från fartygen. Investeringen uppkommer till det dubbla jämfört med 

inkoppling till det befintliga närmaste nätet. En investering jag tycker är berättigad eftersom 

kablarna i det närmaste nätet är åldrat och utbyte av kablar kan vara nödvändigt. 

Investeringskalkylerna är inte exakta utan timmar och arbeten är uppskattade efter arbetets 

omfång. Det innebär att den exakta summan vid ett genomförande kommer att skiljas åt från 

kalkylen, men den bör dock ligga inom ett godkänt intervall. 

Vindkraftskabelns nät är av radiell typ vilket innebär en försämrad tillförlitlighet än 

resterande nät. Vid avbrott efter kabeln kommer fartygsanslutningarna att bli strömlösa 

eftersom vindkraften inte får ligga i ö-drift. Rekommenderar att skapa ett maskat nät för 

överföringen genom att dra en kabel mellan vindkraftkabeln och färjeterminalen, vilket ger en 

merkostnad utöver investeringskostnaderna men ökar tillförlitligheten för elöverföring. De 

lösningar som är föreslagna är väl tilltagna och vid normalt driftfall bör det kunna ansluta 

större fartyg utan att påverka tillförlitligheten i överföringen.För vissa fartyg kan 60 Hz vara 

nödvändigt vilket kräver frekvensomvandlare som ger effektförluster och är väldigt dyra i 

inköp. Med den dimensionering som är gjord så finns utrymme för inkoppling av 

frekvensomvandlare utan att riskera överbelastning av kablarna.  

Fartygens effektfaktor bör ifrågasättas eftersom den upplevs låg. I de flesta anläggningar 

kompenserar man för reaktiv effekt vilket ökar effektfaktorn och minskar det reaktiva uttaget, 

om så är fallet skulle den totala skenbara effekten minska i förhållande till det beräknade. 

Antog vid utförande att de angivna effekterna från fartygen är de som används när de står i 

hamn. Ifall det framkommer att effektfaktorn är låg kommer effektkravet att minska för 

fartygen och det finns utrymme för högre effektuttag. Möjligheten finns att man kan använda 

sig av sammanalagringsfaktor, en faktor där man antar att alla maskiner inte är igång 

samtidigt och effektkravet sjunker. Vilket leder till lägre effektuttag och mindre belastade 

kablar. 

Som beskrivits är sjöfarten en stor del av transportsektorn och ska den vara ett så 

miljömedvetet transportmedel som möjligt bör åtgärder vidtas för att minska avgasutsläpp. 

Det ställs idag krav på bättre marindiesel i form av lägre kväveoxider men det är viktigt att 

utvecklingen fortsätter mot mer miljövänliga lösningar. Anslutning till landström är ett väldigt 
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bra alternativ för att minska utsläpp och reducera åkommor hos människor och miljö och 

rekommenderas, framför allt om verksamheten väntas växa i framtiden. Vid användning av 

landström väntas sjöfarten vinna fler miljöfördelar jämfört med transport och järnväg.  

Vid inkoppling av landel till fartyg från förnybar energi visar prov på stort miljömedvetande 

och samhällsansvar och leder till ett bra PR. 

9.1 Förslag till vidare studier 

Eftersom denna rapport endast tog med kostnader och teknisk lösning vid byggnation av 

fartygsanslutningar till Umeå energis elnät, hade ett förslag varit att ta reda på kostnad vid en 

totalentreprenad, kostnad för driftfärdiga anläggningar med fartygsanslutning. 

En studie som i detalj undersökeravgasutsläppen i Umeå hamn, vilka miljökonsekvenser och 

vinster som kan göras vid övergång till annan elgenerering än marin diesel, ett arbete 

ingående på dagens utsläpp i Umeå hamn med exakta värden för fartygen. 

Denna rapport undersöker hur landnätet bör vara utformat för att säkerställa 

effektöverföringen till fartygen. Ett förslag på studie vore att undersöka fartygens elnät 

ombord och hur det ska utformas för enklast övergång till landström. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Kostnadskalkyl inkoppling vindkraftskabel 
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Bilaga 2 – Kostnadskalkyl inkoppling befintligt nät 
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