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Sammanfattning 

 

En god elkvalitet kan vara en viktig grundförutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. Sveriges och 

Nordens elsystem är i många avseenden förstklassigt, och Sverige har en fossilfri elproduktion till 97 % 

och en leveranssäkerhet på elnätssidan på 99,98 %. Samtidigt är den EU-politiska målsättningen att 

elmarknaden ska utvidgas för att uppnå en gemensam elhandel för hela Europa. Denna 

gränsöverskridande marknad innebär att en stor andel fossila energikällor integreras i vårt elsystem, 

vilket gör att även Sverige ser ett behov av att utöka den förnybara elproduktionen. 

En del i denna utveckling är att öka andelen förnybar mikroproduktion som är lokalt eller regionalt 

ansluten till elnätet. Mikroproduktion kan ha fördelar som minskade nätförluster, en ökad försörjning-

strygghet och en minskad användning av fossil energi i övriga Europa. Det har dock visat sig att 

nätbolagens förutsättningar att förse sina kunder med el av god kvalitet kan försämras, i och med en 

stor ökning av antalet solcellsinstallationer. 

En bättre elkvalitet handlar om att minska händelser och fenomen i elnätet som påverkar maskiner 

och elektrisk utrustning negativt. Detta arbete fokuserar främst på spänningsvariationer och 

osymmetri som kan uppstå vid en ökad andel solcellsanslutningar. En stor anledningen till spännings-

variationer är det omvända effektflöde som vandrar ”uppåt” i elnätet då solcellsanläggningar 

producerar och säljer ett överskott till nätet. Anledningen till osymmetri i lågspänningsnätet är främst 

obalanserade laster eller produktion utan jämn fördelning över de tre faserna. En acceptabel 

spänningsvariation får inte överskrida ± 10 % av referensspänningen och osymmetri överträds vid 2 %.   

I detta arbete har simuleringar genomförts på tre av Umeå Energis lågspänningsnät i tre områden med 

olika kundsammansättningar och nätstruktur. Näten har tilldelats virtuella solcellsanläggningar hos 25, 

50, 75 eller 100 % av kunderna, och därefter har man studerat hur fasspänning, osymmetri och ström i 

ledningar påverkas av en utmatning på 1-5 kW från de anslutna anläggningarna. Man har även jämfört 

skillnaden i spänning vid en- och trefasanslutning och skillnad mellan kunder placerade nära och långt 

ifrån nätstationen. En elkvalitetsmätning har även genomförts på en befintlig solcellsanläggning. 

Simuleringarna visar att de kunder som har varit placerade långt ut i nätet har påverkats starkast av 

störningarna medan kunder i nära anslutning till nätstationen har varit nästintill oberörda av 

förändringen, även vid en enfasansluten utmatning (via L1) från samtliga kunder på 5 kW. I de 

simulerade scenariona har två av näten osymmetri som den begränsande faktorn, medan det tredje 

nätet drabbas av oacceptabel spänningshöjning och osymmetri vid i stort sett samma tidpunkt. I det 

extrema scenariot med en utmatad effekt på 5 kW via L1 från 100 % av kunderna i samma nätområde 

har strömmen i ledningarna fortfarande inte överskridits, vilket bevisar att överbelastade kablar är 

underordnad problematiken som kan uppstå med spänningsvariationer och osymmetri. 

Slutsatsen blir att man inte ser någon allvarlig fara för elkvaliteten vid en ökad andel solcells-

anslutningar, så länge installationen sker i nät med stabil dimensionering och en stor medvetenhet 

kring trefasanslutningens betydelse. Simuleringarna har dock visat att det sker en påverkan då många 

kunder har en stor produktion som matas ut ojämnt på elnätet vid samma tidpunkt. Man bör därmed 

undvika scenarion då alla kunder i samma nätområde har en solcellsanläggning som matar ut sin 

överskottsel enfasigt, samtidigt som lasterna är väldigt låga.  
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Abstract 

 

A good power quality can be an important prerequisite to achieve a sustainable society. Scandinavia's 

electrical system is in many respects superior, and Sweden has a fossil free electricity generation at 97 

% and a reliability of electricity distribution at 99.98 %. Meanwhile, the EU has an ambition to expand 

the electricity market in order to achieve a joint trading business across Europe. This cross-border 

market will result in a large proportion of fossil energy sources integrated into our electrical system, 

which also leads to an increased need for renewable electricity production in Sweden. 

One part of this development is to increase the share of renewable micro generation that is locally or 

regionally connected to the power grid. Distributed generation can have advantages as reduced 

network losses, an increased energy supply and a reduction of the fossil energy use in Europe. But it 

has also been shown that it gets harder for the electric companies to provide their customers with 

electricity of good quality when the number of installations increases. 

An improved power quality implicates reducing events and phenomena in the power grid that affect 

machinery and electrical appliances negatively. This study focuses mainly on the voltage variations and 

unbalances that can arise when the proportion of PV-systems increases. One of the main reasons for 

voltage variations is the reversed power flow that migrates "upwards" in the grid when the PV-systems 

produce and sell their excess to the grid. The reason for unbalance in the low voltage network is 

mainly loads or production with uneven distribution between the three phases. An acceptable voltage 

variation should not exceed ± 10 % of the reference voltage and a balanced state is crossed at 2 %. 

This study has carried out simulations on three of Umeå Energi´s low voltage networks with different 

customer configurations and network structure. The grids were assigned virtual PV-systems for 25, 50, 

75 or 100 % of the customers, and the phase voltages, unbalances and overloaded lines affected by 

the output of 1-5 kW from the connected facilities were studied. The differences in voltage at single 

and three phase connection and differences between customers located near and far from the 

substation have been investigated. Measurements have also been made on an existing PV-installation. 

The simulations show that the customers who are placed far out in the network are affected most 

strongly by the changes, while customers close to the transformer are nearly unaffected by the 

changes, even with a one phase output (via L1) from all customers at 5 kW. In the simulated scenarios 

two networks has unbalance as a limiting factor, whereas the third network suffer unacceptable 

voltage rise and unbalance at nearly the same time. In the extreme scenario with an output power of 

5 kW through L1 from 100 % of the costumers in the same network the lines and cables are still not 

overloaded, which proves that overloaded cables is a secondary problems compared to voltage 

variations and unbalances. 

The conclusion is that we do not see any serious threats to the quality of electricity at a larger share of 

PV-systems, as long as the installations are done in networks with a reliable dimensioning and a great 

awareness of the importance of three phase connections. However, the simulations have shown that 

there is an impact when many customers have a large production with an uneven output on the grid 

at the same time. One should therefore avoid scenarios where all costumers in the same network area 

has a PV-system with a power output in one single phase, while the loads are very low. 
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1. Inledning 

Avsnittet presenterar projektets bakgrund och den problembeskrivning som arbetet utformats 

ifrån. Avsnittet beskriver också det syfte och de frågeställningar som projektet ska uppfylla och 

besvara, samt de avgränsningar som använts under projektets gång. 

1.1 Bakgrund 

Dagens elnät står inför en stor förändring, då flertalet privatpersoner och företag producerar egen 

el i små anläggningar genom så kallad mikroproduktion. Tillsammans med mindre vindkraftverk är 

solceller de vanligaste elanläggningarna som installeras inom området och denna utveckling anses 

fortsätta (1). En förklaring till det växande intresset för solceller kan vara en ökad medvetenhet 

kring den miljö- och klimatpåverkan som dagens fossila energisystem bidrar till. FN:s vetenskapliga 

klimatpanel IPCC1 konstaterar i sin tredje delrapport, som presenterades i Berlin den 13 april 2014, 

att vi inom kort måste bryta den ökade trenden av växthusgaser för att klara målet med en 

förhöjning av jordens medeltemperatur på maximalt två grader Celsius. Rapporten lyfter fram en 

fortsatt tillväxt av förnybara energikällor som en stor del av lösningen (2).  

 

” Many different pathways lead to a future within the boundaries set by the two degrees Celsius goal … All of these 

require substantial investments. Avoiding further delays in mitigation and making use of a broad variety of technologies 

can limit the associated costs.” 

- Ottmar Edenhofer, vice ordförande “Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change” IPCC (3).  

 

Även den svenska klimatpolitiken baseras på de bedömningar som forskarna inom IPCC gör. På 

nationell nivå har Sveriges regering beslutat att den övergripande miljösatsningen ska göra Sverige 

klimatneutralt till år 2050. På vägen ska den svenska klimat- och energipolitiken se till att minst 50 

% av den svenska energin ska vara förnybar till år 2020, att utsläppen av växthusgaser reducerats 

med 40 % till år 2020 jämfört med år 1990, och att energieffektiviteten ökas med 20 % till år 2020 

(4). Som en del i detta arbete har man skapat ett miljömålssystem som innehåller ett 

generationsmål, nitton etappmål och sexton miljökvalitetsmål (5). Riksdagen antog år 2009 också 

ett mål med 25 TWh ökad förnybar elproduktion år 2020 jämfört med år 2002 (6).  

Samtidigt finns ett behov av att förbättra försörjningstryggheten genom att övergå till förnybara 

energikällor, då den framtida tillgången på fossila bränslen anses osäker. Som mikroproducent har 

man även möjligheten att minska sina energikostnader markant då man idag med hjälp av statliga 

subventioner producerar el till en lägre summa än dagens och framtidens prognostiserade 

elpriser. I och med detta har därför intresset ökat för energisystem som ger långsiktiga och stabila 

villkor för både producenter och konsumenter, och därmed har mikroproduktionens många 

möjligheter fått uppmärksamhet.  

                                                             
1
 Intergovernmental Panel on Climate Change - FN:s vetenskapliga klimatpanel som består av tusentals forskare från olika 

länder inom olika discipliner. IPCC bedriver ingen egen forskning, utan analyserar och bedömer forskningsresultat och 
litteratur för att beskriva kunskapsläget för beslutsfattare.  
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Figur 1. Traditionell eldistribution, från 

storskalig elproducent till elanvändande 

konsument (68).  

1.2 Problembeskrivning 

Energibolaget Umeå Energi ser väldigt positivt på solcellers utveckling, och vill uppmuntra till en 

ökad andel mikroproduktion hos kunderna. Man har även märkt ett växande intresse från 

allmänheten, då priserna minskar och tekniken förbättras. När det kommer till anslutning av 

egenproducerad el har det dock visat sig att nätbolagens förutsättningar att förse sina kunder med 

el av god kvalitet kan försämras, i och med en stor ökning av antalet installationer.  

En anledning är att dagens elnät till stor del är dimensionerat för 

att leverera ett enkelriktat kraftflöde över långa avstånd, från ett 

stort kraftverk i ena änden av en ledning, till lasterna hos 

elanvändare i andra änden, se figur 1. Vid anslutning av solceller 

och annan mikroproduktion förändras dock driftförhållandet då 

mindre produktionsanläggningar ansluts hos slutkunderna och 

genererad el matas i motsatt riktning. Detta två-väga kraftflöde 

ger upphov till kontinuerliga spänningsvariationer som kan skapa 

problem för elkvaliteten (7).  

Då det samtidigt inte finns några tydliga riktlinjer på hur 

anslutningen av mikroproduktion ska ske kan även problem i form av osymmetri uppstå, då 

solcellsanläggningarna i mikroskala ofta ansluts till enfas. I många fall är branschens erfarenhet vid 

anslutning av en stor andel produktionsanläggningar i ett och samma nätområde begränsad, vilket 

gör att obalans mellan faserna samt lång- och kortvariga spänningsvariationer är i behov av att 

kartläggas. Samtidigt ökar även antalet effektkrävande laster som ansluts till enfas i de svenska 

hemmen, vilket sällan är att föredra ur elkvalitetssynpunkt. 

Konsekvensen blir att en stor andel elektrisk utrustning påverkas negativt, och både hållbarhet och 

verkningsgrad kan försämras. Enbart några procents förskjutning mellan faserna kan ge problem 

vid osymmetriska spänningar, och dålig elkvalitet kan leda till slitage, förkortad livslängd och 

haveri av både konsumenters och producenters elektriska utrustning. En osymmetri på 2 % 

reducerar den maximalt uttagbara effekten från en asynkronmotor till 95 % på grund av ökade 

tillsatsförluster i rotorn (8). För den enskilda abonnenten kan det även leda till att fastighetens 

säkring tvinga höjas, vilket mynnar ut i onödiga kostnader för kunden.  

I dagsläget finns en lagstiftning riktad mot nätbolagen med krav på den elkvalitet som levereras till 

kunden, men inget tydligt regelverk finns för mikroproducenters skyldighet vid den omvända 

distributionen. Följden av störningar kan i slutändan bli att nätet måste förstärkas, vilket kan bli 

kostsamt för nätbolagen och i förlängningen även för kunderna. Man tror dock att förstärkningen i 

stor utsträckning kan undvikas om anslutningen av mikroproduktion istället sker med trefas, där 

strömmen fördelas över alla tre faser, och även mildrar spänningsvariationerna.  

Man bör även ha i åtanke att elanvändningen är under en stor förändring då vi går mot ett mer 

teknikintensivt samhälle, men samtidigt också ett energieffektivare. Som ett exempel kan 

elfordonens utveckling på marknaden nämnas, som sannolikt kommer spela en stor roll för 

framtidens elbehov. Det man med stor säkerhet kan säga är att förändringar kommer ske vilket 

påverkar elnätet och den elkvalitet som distribueras (9).  
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1.3 Syfte 

Examensarbetets syfte är att utreda hur Umeå Energis elnät påverkas vid en anslutning av en stor 

andel solcellsanläggningar, med fokus på spänningsvariationer och osymmetri inom tätort och på 

landsbygd. Arbetet ska därmed studera hur olika solcellsanslutningar (en- och trefas) och 

anläggningsstorlekar (inom skalan mikroproduktion) bidrar till dessa störningar och var gränsen 

går innan nätet är i behov av en förstärkning. 

1.4 Målsättning 

Sammanfattningsvis ska arbetet besvara följande frågeställningar: 

 

 

 Hur påverkas Umeå Energis elnät vid anslutning av ett större antal anläggningar? 

 Hur påverkas Umeå Energis elnät av solcellsanläggningars anslutning med en/-trefas? 

 Vilka scenarion skapar problem som kräver nätförstärkning och vad säger lagstiftningen? 

 Vilka åtgärdsförslag rekommenderas för de nätområden som behöver en nätförstärkning? 
 

 

Den långsiktiga målsättningen är att öka förståelsen kring solcellsanläggningars påverkan på 

elnätet under olika förutsättningar. Resultatet ska kunna användas som ett underlag för Umeå 

Energi vid bedömning av förstärkningsbehovet i olika nätområden, för att upprätthålla en 

elleverans av god kvalitet. Analysen ska därmed kunna användas som stöd i Umeå Energis arbete 

med att planera för en framtida större utbyggnad av solceller.  

Materialet har även som effektmål att bidra till en ökad kunskap inom området mikroproduktion 

och dess inverkan på elnät, för att rätt produkter ska nå marknaden och rätt beslut ska tas kring 

anslutningar.  

1.5 Avgränsningar 

Arbetet begränsar sig till att studera påverkan på elnätet med hänsyn till spänningsvariationer, 

osymmetri och överbelastade ledningar. Övertoner och övriga störningar som kan uppstå till följd 

av ett ökat antal solcellsanläggningar har lämnats utanför projektet eftersom tidigare studier har 

visat att dessa bidrar med förhållandevis mindre problem.  

Eventuella störningar som sprider sig till mellan- och högspänningsnätet har inte tagits hänsyn till, 

liksom störningar som överliggande nät kan sprida till lågspänningsnätet. Anledningen är att 

transformatorerna i de aktuella näten (10/0,4 kV) antas vara styrande när det gäller den nätstyrka 

som råder fram till slutkunderna.  

Anledningen till att vindkraft och övrig mikroproduktionsteknik har utelämnats beror på att Umeå 

Energi ser att intresset för mikroproduktion hos sina kunder är som störst för solceller. Innehållet i 

arbetet går dock även att tillämpa på andra mikroproduktionsanläggningar, även om fokus i denna 

rapport ligger på solceller. 
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Arbetet har inte utrett vilken påverkan en ökad andel solceller skulle ge på stadsnät, utan endast 

tätort och landsbygd. Anledningen är att många områden inom Umeå byggdes innan fjärrvärmens 

tid och är därmed överdimensionerade för dagens elanvändning. För att finna elkunder utanför 

fjärrvärmenätets utbredning valdes därför tre områden på landsbygd och i tätort. 

Simuleringarna är utförda i programmet DIgSILENT PowerFactory och de simuleringar som har 

genomförts är extremfall-scenarion (maximal produktion tillsammans med minimalt behov och 

minimal produktion tillsammans med maximalt behov) som är anpassade till verktyget DIgSILENT 

PowerFactory:s begränsningar. Detta innebär att man inte kan får en uppfattning om när 

scenariona i praktiken inträffar eller det spektrum av händelser som kan inträffa mellan dessa 

extremfall. Istället lämnas ansvaret till läsaren att endast se dessa resultat som en första 

fingervisning till vilka effekter som kan uppstå om man inte tillämpar rätt anslutningsteknik och 

reläskydd. 

Skillnaden mellan olika spänningsförändringar som långvariga spänningsvariationer (över- och 

underspänning) och kortvariga spänningsvariationer (enstaka spänningsvariationer, flimmer och 

transienter) har arbetet inte gått närmare in på. Detta eftersom simuleringsprogrammet endast 

hanterar statiska simuleringar som inte ger någon information om störningarnas varighet, som i 

sin tur är beroende av anläggningens produktionsförhållanden. I analysen av simuleringarna har 

man därmed endast använt det övergripande begreppet spänningsvariationer. 

När nätområdena har blivit tilldelade solcellsanläggningar hos 25 %, 50 %, 75 % respektive 100 % 

av sina kunder har anläggningarna blivit utplacerats utifrån ett jämnt mönster där var fjärde kund, 

varannan kund, tre av fyra kunder respektive alla kunder har fått en solcellsanläggning utefter 

avståndet från nätstationen. 

Vid analys av nätområdenas eventuella behov av förstärkning antas acceptansnivån överträdd när 

man inte längre uppfyller de krav som uttrycks i Energimarknadsinspektionens författningssamling 

(EIFS 2013:1), i enighet med 3 kap. 9 § ellagen (1997:857) samt andra vedertagna föreskrifter och 

standarder. Detta diskuteras mer ingående i avsnitt 4.14. 

Alla kunders max- och min-last (kWh/h) representerar den aktiva effekten, då Umeå Energi endast 

beräknar reaktiv effekt för abonnemang med större säkring än de som berörs i detta arbete. 

Lasterna för nätstationerna Haddingen 2 och Månen är hämtade från hela år 2013, medan 

nätstationen Valfiskens laster i vissa fall kommer ifrån hösten 2013 till 28 februari 2014, då 

området är under uppbyggnad och timvärden från tidigare saknas. Ett antagande görs att 

datamängden ändå kan hämtas från de kallaste månaderna eftersom de bör rama in den högsta 

elanvändningen. Detta antagande baseras på erfarenheten från resterande kunders värden.  

Den maximala lasten (kWh/h) har hämtats från den timmätta elanvändningen som registrerats av 

Umeå Energis elmätare. Detta innebär att maxlasten endast är ett medelvärde över en timme, 

även om högre effektuttag kan ha skett under timmen. Då inte mer detaljerad data går att finna 

har man dock antagit att detta medel kan antas som kundens maxanvändning. 
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2. Metod 

Avsnittet beskriver vilka metoder och verktyg som använts för att uppnå projektets syfte och 

målsättning. Avsnittet presenterar också nätstationernas geografiska placering, strategi bakom 

simuleringarna samt den utrustning som använts vid elkvalitetsmätningar. 

2.1 Litteraturstudie 

Inom examensarbetet har ett antal rapporter, avhandlingar, internetsidor och böcker använts som 

underlag. Källorna till den information som hämtats presenteras i rapportens referenslista.  

2.2 Intervjuer 

För att få en bra bild över de viktigaste frågeställningar som ligger i ämnets fokus har samtal förts 

med en rad sakkunniga i ämnet. En telefonintervju har genomförts med Martin Lundmark, 

(universitetslektor på LTU) som gav en nulägesanalys kring den forskning och undervisning som 

han och hans kollegor bedriver, samt Lena Ahlgren (projektledare Umeå Energi) som berättade 

om projektet Hållbara Ålidhem och solcellers utveckling i Umeåregionen. En telefonintervju har 

genomförts med Joar Johansson (Fortum Eldistribution) för att diskutera ett tidigare arbete inom 

ämnet som gjort på Fortum, och ett besök har gjorts hos Joakim Widén (forskare på Uppsala 

Universitet) för att lära mer om hans forskning och kunskap. 

2.3 Datainsamling 

De nätdata som använts i arbetet är hämtade från Umeå Energis informationssystem dpPower 

(Digpro) och MELDIS (Esri), med värden över kunder och anläggningar från år 2013 och 2014. Den 

timmätta max- och min-lasten för alla kundabonnemang är hämtades från Embriq, Powel och 

AppClient. För bedömning av kortslutningseffekterna vid nätstationerna och slutkunderna 

användes beräkningsprogrammet NETKOLL samt dpPower (Digpro). 

2.4 Fältstudier 

Ett flertal fältstudier har genomförts där de tre aktuella 

näten och dess fördelningsstationer har besökts. 

Kvarnfors fördelningsstation och nätstationen 

Haddingen 2 har studerats på nära håll under ett besök 

den 5 februari samt 13 mars. Nätstationen Månen och 

en kunds solcellsanläggning besöktes den 19 februari 

och fördelningsstationen i Obbola den 24 februari. 

Nätstationen Valfisken besöktes den 13 mars.  

Inom arbetet har även ett studiebesök gjorts på 

Hållbara Ålidhem den 26 mars för att studera projektets olika solcellspaneler, placeringar och 

anslutningar. Under besöket guidade projektledarna Lena Ahlgren (Umeå Energi) och Johan 

Lagrelius (Umeå Kommun) besökarna genom anläggningen. Mer om projektet Hållbara Ålidhem 

beskrivs i avsnitt 4.19. En resa har även gjorts till Tekniska Verken i Linköping den 12 maj och 

solcellsanläggningen i Skäggetorp den 13 maj, vilket beskrivs kortfattat i avsnitt 4.18.  



Examensarbete i Energiteknik 30 hp 

Linn Larsdotter 

 

6 
 

2.5 Utbildning 

Under två dagar i maj genomfördes kursen ”Elkvalitet – Orsak/Verkan/Åtgärder” i Stockholm hos 

STF Ingenjörsutbildning. Utbildningen är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och innehöll bland 

annat begreppet elkvalitet, nya föreskrifter, regelverk, EMC, installation, mätning och övervakning 

av elkvalitet. 

2.6 Simuleringar 

De simuleringar som genomförts har skett i analysverktyget DIgSILENT PowerFactory med licensen 

PowerFactory4Thesis (PF4T). De erhållna resultaten har sedan bearbetats i Microsoft Excel. För att 

verifiera resultatet har viss data kontrollerats med hjälp av verktyg i dpPower (Digpro). 

2.7 Mätutrustning 

Data från de praktiska mätningarna på solcellsanläggningen vid nätstationen Månen har uppnåtts 

med hjälp av elkvalitetsmätaren Metrum EQC hos kundens fasadskåp, och Metrum SC i 

nätstationen, se figur 2. Mätvärdena har sedan sammanställts i databehandlingsprogrammet 

Metrum DB Viewer. Med hjälp av mätutrustningen från metrum kan man beräkna 

spänningsvariationer, flimmer, osymmetri, frekvensvariationer, signalspänningar, THD och 

individuella övertoner.  

 

Figur 2. Mätinstrumentet Metrum SC med modem (t.v.) och Metrum SC installerat i nätstationen Månen (t.h.) (10).  

I nätstationerna har även den utgående spänningen på LV-sidan, samt spänningen i kabelskåpen 

mätts med universalinstrumentet Fluke. 

2.8 Verifiering 

För att få en uppfattning om den verkliga spänningen hos nätstationerna genomfördes 

kontrollmätningar av den utgående strömmen på lågspänningssidan för varje nätstation samt i 

varje kabelskåp under en slumpmässigt vald dag i mars. Värdena användes sedan för att korrigera 

det uppritade nätet i DIgSILENT. De uppmätta spänningarna är dock beroende av den momentana 

lasten hos kunderna och aktiviteten i det överliggande nätet, och är därför endast jämförbara 

under samma rådande förutsättningar. Därmed användes dessa värden endast som en 

fingervisning, för att bekräfta att spänningarna i simuleringarna är rimliga. 
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(1) 

(2) 

(3) 

3. Begrepp och termer 

Ämnesspecifika begrepp och termer som används i rapporten beskrivs här nedan. Tanken är att 

förklaringarna ska hjälp läsaren att förstå innehållet, även om man saknar fördjupade kunskaper 

inom elkraft och energiteknik.  

Aktiv effekt (P) 

Den del av effekten från en strömkälla som kommer till nytta under apparaters arbete benämns 

aktiv effekt. Den aktiva effekten P beräknas utifrån ekvation 1: 

               

där U är spänningen, I är strömmen och cos   är effektfaktorn. Därmed minskar den aktiva 

effekten ju större fasförskjutningen, fasvinkeln  , blir mellan ström och spänning. 

Reaktiv effekt (Q) 

Den del av effekten från en strömkälla som inte kommer till nyttigt arbete benämns reaktiv effekt. 

Den reaktiva effekten Q beräknas utifrån ekvation 2: 

                 

där U är spänningen och I är strömmen. Den reaktiva effekten motsvarar den energi som per 

sekund omsätts i det elektriska fältet i en kondensator eller i det magnetiska fältet i en induktor.  

Skenbar effekt (S) 

Den verkliga effekten som en apparat kräver från en strömkälla benämns skenbar effekt. Den 

skenbara effekten S beräknas utifrån ekvation 3:  

       √           

Sambandet mellan P, Q och S visas i effekttriangeln i figur 4. 

 

 

Figur 4. Effekttriangel som visar sambandet mellan aktiv-, reaktiv- och skenbar effekt. 

 

Kortslutningseffekt 

Kortslutningseffekten Sk är den elektriska effekt som uppstår vid normal driftspänning i en punkt i 

nätet, just innan kortslutning sker. En kortslutning Ik uppstår när felet inträffar. Ett starkt nät har 

en hög kortslutningseffekt, medan ett svagt nät har en låg kortslutningseffekt. 
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Figur 5. Motståndstriangel som visar sambandet 

mellan resistans, reaktans och impedans. 

 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Effektivvärde (RMS) 

Det kvadratiska medelvärdet för elektriska storheter som varierar med tiden (Root Mean Square). 

Används exempelvis för att sätta värdet på växelspänning och motsvarar det värde som behövs för 

att utveckla samma effekt som vid en konstant likspänning. Ekvation 4 beskriver formeln för 

beräkning av RMS för ett enfassystem med en toppspänning på 325 V. 

 

                           
          

√ 
 

   

√ 
       

 

Resistans (R) 

Resistans är ett motstånd som anger den strömbegränsande förmågan i en elektrisk krets med 

likström. Enligt ohms lag påverkar spänning U och ström I resistansen R enligt ekvation 5: 

  
 

 
       

Resistansen är materialberoende, alla material har en viss resistivitet, men resistansen i en krets 

kan även öka om kretsens anslutningar är svaga.  

Reaktans (X) 

Reaktans är ett frekvensberoende motstånd som uppstår i en elektrisk krets med växelström. 

Tillsammans med resistans utgör reaktansen det totala växelströmsmotståndet, den så kallade 

impedansen. Egenskapen reaktans kan vara av kapacitiv XC respektive induktiv XL karaktär och 

orsakar en fasvridning mellan spänning och ström. Den kapacitiva reaktansen återfinns med hjälp 

av ekvation 6: 

   
 

       
       

medan den induktiva reaktansen återfinns med hjälp av ekvation 7: 

                 

där f är frekvensen, C är kapacitansen och L induktansen. 

Impedans (Z) 

Det sammanlagda motståndet för en elektrisk krets med 

växelström benämns impedans. Impedansen anger en 

ledares strömbegränsande förmåga och består av en 

resistans och en reaktans. De båda motstånden är 

vinkelräta i förhållande till varandra och bildar tillsammans 

impedansens komplexa tal Z enligt figur 5. Impedansen 

beror på vilket material ledaren består av, samt dess area 

och längd. Strömmens frekvens spelar också en betydande 

roll. 
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Belastning 

Ordet belastning/last används för att 

beskriva det effektuttag som en kund 

hämtar från nätet. Det innebär att alla 

elektriska apparater som kräver 

elanslutning bidrar med en last som 

förbukar energi. 

Förimpedans 

Detsamma som jordslutningsimpedansen, 

vilket är impedansen i felkretsen mellan 

fas- och jordledare. 

Fack 

En enhet bestående av funktionellt 

sammanhörande apparater som utgör en 

del i ett ställverk/fördelningsstation. 

Radial 

En serie ledningar som endast är 

sammanlänkade i sin ena ände med det 

övriga elnätet.  Kunderna längs en radial är 

därmed placerade efter varandra på 

ledningen. 

Referensspänning 

Värdet på spänningen som benämn i nätet 

och som vissa driftstorheter relateras till 

(nominell spänning). 

Reläskydd 

En anordning som detekterar onormala 

tillstånd i systemet och bortkopplar fel 

eller avger signaler för att indikera 

problemet.  

Omsättningskopplare 

Manuell eller automatisk reglering på 

transformatorer för att förbättra 

eldistributionen. 

Intermittent elproduktion 

Oregelbunden elproduktion från 

energikällor som exempelvis sol-, vind- och 

vågkraft. 

Anslutningspunkt 

Den punkt där elektrisk energi överförs 

mellan elnät och kundanläggning. 

Sammankopplingspunkt 

Den punkt i elnätet där fler än en 

anläggning sammangrenas till. I denna 

punkt kan man både tillföra och 

konsumera elektricitet. 

Nätkoncession 

Ett tillstånd att bygga och använda 

elektriska starkströmsledningar som 

beskrivs i kap 2 i Ellagen (1997:857). 

Flimmer 

Snabba spänningsvariationer (eng. flicker) 

som ofta upptäcks då lampor börjar blinka. 

Uppstår vid frekvenser under 50 Hz och 

orsakas av mycket snabba lastvariationer 

som påverkar spänningen. 

Transienter 

Positiva eller negativa ”spänningsspikar” 

som varar en mycket kort tid och 

innehåller en väldigt liten energimängd. 

Uppstår när strömförbrukare slås på eller 

av. 

Övertoner 

Spännings- eller strömkomponenter med 

en frekvens som är en heltalsmultipel av 

nätfrekvensen 50 Hz. Beror bl.a. på olinjära 

komponenter i elnätet. 
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4. Teori 

Avsnittet presenterar företaget Umeå Energi samt den grundläggande teorin bakom begrepp som 

elnät, eldistribution, acceptansgräns, mikroproduktion, solceller, växelriktare, elmiljö, elkvalitet, 

spänningsvariationer och osymmetri. Avsnittet behandlar också de regelverk och föreskrifter som 

elbolagen måste förhålla sig till för att enligt definition kunna leverera ”el av god kvalitet”. 

Avslutningsvis sammanfattas ett urval av den forskningen som idag sker på området. 

4.1 Umeå Energi 

Umeå Energi är ett kommunalägt energibolag med miljömålet att vara klimatneutrala till år 2018. 

Det innebär att de inte ska tillföra något nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären, 

vilket gör att ambitionen är att sälja 100 % klimatneutrala produkter såsom el, fjärrvärme och 

fjärrkyla. All el som Umeå Energi säljer ska komma från förnybara källor som sol, vind, vatten och 

biobränsle (11).  

Koncernen Umeå Energi AB är indelad i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och 

Sol, Vind & Vatten. Avdelningen Elnät bedrivs i dotterbolaget Umeå Energi Elnät AB och har ansvar 

för eldistributionen inom Umeå kommuns gränser, med undantag för området Botsmark. Inom 

verksamheten ingår också entreprenadtjänster samt byggande och underhåll av vägbelysning. 

Elnätet sträcker sig 300 mil och når drygt 56 000 kunder (11).  

4.2 Elnät 

Dagens svenska elnät består av tre nivåer; stamnätet, 

regionnätet och det lokala elnätet. Dessa tre elnät är 

tillsammans cirka 54 500 mil långt och består av 32 950 

mil jordkabel och 21 550 mil luftledning. Elnätet har en 

leveranssäkerhet på 99,98 % och ägs av totalt cirka 170 

företag. Varje företag har inom sitt geografiska område 

ensamrätt att tillhandahålla elnätet till kunderna (12).  

Stamnätet har däremot endast en ägare; det statliga 

affärsverket och myndigheten Svenska Kraftnät (SvK) 

som underhåller och utvecklar denna grundläggande 

infrastruktur. Stamnätet kan liknas vid det svenska 

elnätets ”ryggrad” och består av 15 000 km 

högspänningsledningar på 220 kV och 400 kV (12).  

Efter stamnätet delas områden upp i regionnät där 

spänningen vanligtvis är cirka 130 kV. Vid nästa 

regionstation transformeras spänningen ner till minst 

40 kV och därefter cirka 10 kV i fördelningsstationer. 

Vid övergången till lågspänningsnätet transformerar en nätstation ner spänningen till 0,4 kV som 

sedan leds fram till kundernas anslutningspunkter (13). De regionala och lokala näten ägs av 

privata och offentliga operatörer som har skyldigheten att göra nätet tillgängligt för konsumenter 

inom ett specifikt geografiskt område. Figur 6 visar en karta över det svenska kraftnätet. 

Figur 6. Svenska Kraftnäts karta över det svenska 

kraftnätssystemet (12).  
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4.3 Eldistribution 

Att transportera elektricitet över långa sträckor innebär energi- och kostnadsförluster. Detta är 

anledningen till att stamnätets spänning transformeras upp till 400 kV trefasig växelström vid 

kraftverken, då bortfallet då minskar. I distributionsledningarna med lägre spänningsnivåer måste 

dock strömmen öka för att kunna överföra samma mängd effekt, vilket även ger större 

energiförluster i form av värme. Dessa förluster leder i sin tur till ett större spänningsfall längs 

ledningen, och en potentialskillnad uppstår.  

Spänningsfallet längs med ledningar blir också större ju högre impedans en ledare har (13). Detta 

innebär generellt att en kraftig ledning har en låg impedans och kan förse alla kunder längs ett 

radiellt nät med samma spänning, medan det i sämre dimensionerade kablar sker ett spänningsfall 

längs ledaren så att de kunder som bor längst ut i nätet får en lägre spänning (14). För att 

motverka en oacceptabelt låg spänning hos dessa kunder brukar man därmed hålla en något 

förhöjd spänning vid transformatorn (15).  Huvudspänningsfallets beroende av strömstyrka och 

impedans kan beskrivas med ekvation 8: 

   √           √           

där ΔU är huvudspänningsfallet, R resistansen, X reaktansen och   fasvinkeln (16).  

 

 

Scenario:  

Anta en slutkund som bor långt ut i ett svagt nät, där nätet har ett spänningsfall från 230 V vid transformatorn till 220 V i 

anslutningspunkten. För att motverka detta förhöjer man transformatorns utmatande spänning till 240 V, vilket i sin tur 

ger kunden en spänning på 230 V, se figur 7a. Anta nu att kunden även äger en solcellsanläggning och kan agera 

elproducent genom att sälja sitt producerade överskott till elnätet. När solen skiner matar kunden tillbaka el till nätet, 

vilket plötsligt leder till en förhöjd spänning i anslutningspunkten, eftersom transformatorn redan ligger ovanför 

märkspänningen, se figur 7b.  

 
Figur 7. Schematisk bild över den spänningsproblematik som kan uppstå i svaga nät (15).  

 

Då solinstrålningen även kan variera kraftigt beroende på snabba väderförändringar så kan kundens spänning snabbt 

svänga mellan exempelvis 230 V och 250 V. Det bör dock nämnas att scenariot är grovt förenklat eftersom laststyrda 

spänningsvariationer samtidigt råder i ett verkligt nät, vilket både kan mildra och förvärra situationen beroende på vilken 

fas som belastas.  

a. b. 

(8) 
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Samtidigt innehåller nät med många elektriska motorer ett inneboende energilager i maskinernas 

roterande massa, vilket betyder att nätet har en ”tröghet” som motarbetar snabba 

spänningsvariationer. Detta stabiliserande fenomen finns främst i stora nät och fungerar bättre ju 

högre kortslutningseffekt som nätet har (15).  

Näten på lokalnivå är ofta uppbyggda på olika sätt beroende på om de är placerade i tätort- eller 

landsbygdsmiljö. Avståndet mellan kunder samt olika kunders lastbehov ställer olika krav på nätets 

dimensionering. Elanvändningen varierar exempelvis olika över dygn och säsong för villor, 

flerfamiljshus, industri, handels- och kontorslokaler. Detta gör att elkvaliteten får olika 

förutsättningar och måste således anpassas därefter.  

I tätorter är elnätet till största del nedgrävt i marken medan landsbygdsnät vanligtvis består av 

långa avstånd med luftledningar. För att förebygga leveransavbrott orsakade av stormar och andra 

externa riskerfaktorer försöker man dock ersätta luftledningar med markkabel där det är 

ekonomiskt försvarbart. Omkopplingsmöjligheter vid exempelvis störningar eller underhåll är 

också betydligt mer begränsade på landsbygden än i tätorten (17).  

4.4 Sammanlagringseffekt 

Vid utformning av nätområden vill man använda väldimensionerade ledningar för att undvika 

överbelastning, samtidigt som ett överdimensionerat nät inte är kostnadseffektivt. Därför vill man 

istället designa elnäten utefter de effekter som kan tänkas flöda i varje specifikt område. Men att 

dimensionera ledningar utefter den maximalt möjliga effekten, det vill säga summan av alla 

kunders individuella effektuttag inom ett nätområde, är sällan nödvändigt. Detta eftersom 

sannolikheten för att alla kunder har sitt maximala effektbehov samtidigt är liten (18).  

Man brukar därmed använda begreppet sammanlagringeffekt som beskriver förhållandet mellan 

det maximala behovet hos alla kunder under en och samma tidpunkt och den maximalt möjliga 

effekten i ett system. Inom eldistribution uppskattas sammanlagringseffekten ofta till 80 % av 

summan för alla laster. Sammanlagringseffekten beräknas ofta med hjälp av olika statistiska 

formler, såsom Betty- och Velander-kurvor, men kan i förenklingen beskrivas med ekvation 9:   

 

                     
                                              

                            
 

 

I fallet med utmatade effekt från ett antal solcellsanläggningar i samma nätområde uppstår dock 

inte en sammanlagringseffekt på samma sätt, eftersom närliggande anläggningar med största 

sannorlikhet har sin maximala produktion vid samma tidpunkt. 

Samtidigt bör det nämnas att flera produktionsanläggningar tillsammans kan skapa en negativ 

samverkan som gemensamt skapar störningar utanför gränsvärdena eller förstärker varandras, 

även om de separat inte ger upphov till problem. Detta innebär att man måste kontrollera de 

lokala förutsättningarna i nätet innan man ansluter en stor andel mikroproduktion i samma 

närområde (1). Detta fenomen bidrar också till en försvårad diskussion kring vem som står 

ansvarig och betalningsskyldig till eventuella nätförstärkningar.  

(9) 
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Figur 8. Förenklad bild över hur acceptansgränsen bör 

utveckling tillsammans med en ökad andel förnybar 

elproduktion (19).  

4.5 Acceptansgräns 

En liten mängd förnybar elproduktion ger bara en försumbar påverkan på elnätet, men vid en viss 

storlek kommer man passera en gräns där störningarna till nätet passerar gränsvärdena. Denna 

gräns kallas för acceptansgränsen (eng: ”hosting capacity”) och är beroende av de lokala 

förutsättningarna i nätet och vilka störningar som inträder. Begreppet används därmed för att 

ange hur stor andel förnybar elproduktion som ryms utan att tillförlitligheten och elkvaliteten 

äventyras för kunderna (19).  

Figur 8 illustrerar hur acceptansgränsen och 

förnybar elproduktion bör samverka. Genom ny 

teknik som smarta elnät, samt mer medvetna val av 

placering och anslutning av anläggningar, kan 

acceptansgränsen höjas för förnybar elproduktion 

(19). Åtgärder diskuteras mer ingående under 

avsnitt 8. 

4.6 Elmarknad 

Idag är Sverige en del av den nordiska elmarknaden 

vilket betyder att det svenska stamnätet är 

sammanbundet med de nordiska länderna, med undantag för Island, och därmed indirekt även 

kopplat till det nordvästeuropeiska elnätet. Den EU-politiska målsättningen är dock att utvidga 

marknaden ytterligare för att uppnå en gemensam elhandel för hela Europa. Denna 

gränsöverskridande marknad gör att anläggningar med låga kostnader för bränsle, drift, underhåll, 

skatter och avgifter ständigt kan vara i drift, medan produktionsanläggningar med högre kostnader 

endast nyttjas vid tillfällen med ovanligt stort elbehov (20). Den el som för stunden är dyrast att 

producera kallas marginalel och är inom EU kolkondensproducerad el. Detta innebär att en ökad 

andel förnybar elproduktion i de svenska näten även kan sägas minska drifttimmarna för 

kolkondenskraftverk i Centraleuropa (21).  

4.7 Smarta elnät 

Nya transmissionsförbindelser genom Europa kräver också att ny överföringskapacitet skapas. När 

samtidigt en större andel av elproduktionen kommer ifrån småskalig- och mikroproduktion är 

behovet stort att anpassa dagens elnät till en mer decentraliserad och ojämn produktion. Dessa så 

kallade smarta elnät låter elkonsumenterna vara mer aktiva i sin realtidsanvändning, och på så sätt 

kunna styra sitt elbehov utifrån tillgången på el i den aktuella stunden. Man pratar bland annat om 

att öka möjligheten att tidsstyra tyngre laster i hemmen som exempelvis värmepumpar och 

uppladdning av elbilar.  

Smarta elnät kan också utrustas med effektiva styrsystem som utnyttjar den befintliga kapaciteten 

bättre, kommunikationssystem för att styra belastningen utifrån rådande produktion samt 

kompletteras med energilagring som tillvaratar och tillgängliggör energi då konsumtionen är som 

störst (22). Dessa tekniska lösningar finns redan i delar av det svenska elnätet, men förväntas öka 

och användas i större utsträckning i framtiden. 
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4.8 Förhandsreglering 

Då elnätsverksamheten är ett monopol har man sedan 2012 infört en så kallad förhandsreglering 

som reglerar verksamheten i förhand och säkerställer att kundernas avgift till elnätsföretagen är 

stabila och skäliga. Det är Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet och fastsäller en 

individuell intäktsram för varje elnätsföretag. Ramen sträcker sig över en fyraårsperiod och ska 

täcka elnätsföretagens verksamhetskostnader och ge en rimlig avkastning till ägarna (23). 

Målsättningen är att uppnå långsiktigt stabila och förutsägbara avgifter, samtidigt som man 

säkerställer möjligheten för elnätsföretagen att förnya, förstärka, bygga ut och anpassa näten till 

en mer förnybar elproduktion. I Sverige sträcker sig den första intäktsramen över perioden 2012-

2015. När granskningsperioden är slut 2015 ska företagens faktiska leveranskvalitet värderas för 

att skapa ett incitament för företagen att förbättra sin leveranssäkerhet under kommande 

gransknings-period. Har man presterat bättre än normnivå tilldelas man ett kvalitetstillägg, 

samtidigt som en sämre prestation kan resultera i ett avdrag (23). 

4.9 Nätkoder 

Som tidigare nämnts i avsnitt 4.6 har EU ett mål att skapa en konkurrensutsatt marknad för energi 

inom Europa där man erbjuder alla företag tillträde till marknaden. Målsättningen är också att 

elsystemet ska kunna hantera mer förnybar energi med bibehållen driftsäkerhet och kunderna ska 

ha en möjlighet att välja mellan olika energileverantörer till jämlika priser inom hela Europa (24).  

För att uppnå detta arbetar EU med att ta fram gemensamma nätföreskrifter, så kallade nätkoder, 

som sammanfattar allmänna regler för produktion, överföring och distribution av el och gas. 

Europeiska kommissionen fastställer årligen en lista över vilka nätföreskrifter och riktlinjer som ska 

prioriteras och Energimarknadsinspektionen har till uppdrag att förklara innebörden av varje 

nätkod. De ska även göra en analys om vad nätkoderna kan få för konsekvenser för svenska 

konsumenter, företag och andra aktörer. Nätkoderna är uppdelade i ett antal delområden som 

kommer införas stegvis under de kommande åren. Huvuddelen av regelverket ska vara beslutat på 

EU-nivå i slutet av år 2014 (24).  

Det finns en tydlig politisk vilja att väderberoende elproduktion från exempelvis sol- och vindkraft 

ska ges företräde i elsystemet för att skynda på omställningen till en mer förnybar elproduktion. 

Men ju mer intermittent produktion som förs in i elsystemet, desto större blir behovet av en 

reglerbar efterfrågan. Detta innebär att nätkoder tills stor del handlar om att kunna reglera 

elanvändningen ända ner på konsumentnivå (25).  

4.10 Anslutningsplikt 

Elnätsföretagen har på grund av sin nätkoncession en anslutningsplikt gentemot sina kunder, där 

nätföretagen enligt kap 3 §§ 6-7 i Ellagen är skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk 

anläggning till sin ledning eller sitt ledningsnät  (26). Detta innebär att man har en skyldighet att 

acceptera alla nytillkomna producenter, med undantag för särskilda skäl.  Genom att ta ut en 

avgift, en så kallad nättariff, kan elnätsföretagen exempelvis bekosta anslutningar, överföring och 

nätförstärkningar. 
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4.11 Elmiljö 

Att kunna upprätthålla en god elmiljö är en förutsättning i dagens samhälle, då beroendet av 

avancerad elektronik ständigt ökar. En ökad användning av känslig elektronisk utrustning, som 

både kan störa och störas av annan apparatur, gör att vikten av en leveranssäkerhet höjs. 

4.11.1 Elkvalitet 

Definitionen av elkvalitet formuleras endast vagt i den svenska lagstiftningen och grundar sig på 

branschpraxis som utgår ifrån ett antal europeiska standarder. Begreppet avser kvaliteten på den 

elektricitet som levereras från nätbolagen till kunderna och bedömer därmed elektricitetens 

förmåga att tillfredsställa ett användarbehov. En sammanfattning av de parametrar som påverkar 

elvaliteten beskrivs i figur 9. 

 

Figur 9. Schematisk bild över parametrarna inom begreppet elkvalitet (27). 

Genom att jämföra avvikelser i kurvform, frekvens och spänningssymmetri med ett motsvarande 

idealt elnät kan elkvaliteten i ett verkligt elnät bestämmas.  De avvikelser som uppstår kan delas 

upp i icke-periodiska förlopp; spänningsvariationer, över- och underspänning, transienter och 

flicker, medan de periodiska förloppen sammanfattar övertoner i ström och spänning (16 s. 29). 

Dessa störningar i elkvaliteten kommer bland annat ifrån kopplingar i elnätet, i- och urkoppling av 

laster, blixtnedslag, olinjära laster och, som tidigare nämnts, intermittent elproduktion från 

exempelvis sol och vind (28).  

4.11.2 EMC 

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) beskriver elektriska utrustningars förmåga att fungera 

tillfredsställande utan att påverka eller påverkas av sin elektromagnetiska omgivning. En apparats 

EMC säger därmed både hur väl komponenterna fungerar i sin elektromagnetiska miljö 

(immunitet, enligt standard EN 61000-6-1) samt hur stor inverkan apparatens störningar bidrar 

med (emission, enligt standard 61000-6-3) (29). EMC handlar därmed om att undvika dessa 

störningar och hur man kan förena apparaturer utan att de påverkar varandra negativt.  

4.11.3 Nätstyrka 

Nätstyrkan beskriver nätets förmåga att stå emot spänningsvariationer vid förändringar i last och 

produktion. Vid en svag nätstyrka har störningar lättare att inträda på nätet, och en god nätstyrka 

är därmed en viktig parameter för att uppnå en hög elkvalitet.  I ett lågspänningsnät beror styrkan 

på transformatorerna, ledningarnas tvärsnittsarea och därmed impedansen, samt motsvarande 

faktorer i överliggande nät (1). En hög impedans leder till ett svagt nät, samtidigt som en hög 

kortslutningseffekt bidrar till ett starkt nät.  
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Figur 10. Spänningskurvor som visar 

spänningssänkning, respektive höjning (62).  

4.12 Spänningsvariationer 

En ideal spänning skall vara fullständigt sinusformad, ha ett exakt nominellt effektivvärde, en exakt 

nominell frekvens och vara fullständigt balanserad mellan de tre faserna. Spänningsvariationer 

uppstår dock i elnätet på grund av förändringar i effektuttagen hos de anslutna kunderna, så 

kallade lastberoende spänningsvariationer som rubbar den jämna spänningskurvan, se figur 10. 

Storleken på variationerna beror på hur stora ändringar som sker hos nätets laster, och nätet kan 

under vissa perioder få en förhöjd eller för låg spänning. I elnät med låg impedans sker förändring i 

spänning mindre och långsammare, medan längre ledningar med hög impedans kan ha stora 

variationer (16).  

Men i en situation med ett ökat antal nätanslutna solcellsanläggningar uppstår spänningsvariatior 

också på grund av det dubbelriktade effektflödet som uppstår då kunder har överskott på el. 

Kortvariga spänningsvariationer kan också uppstå när hastiga väderfenomen skuggar panelerna 

och solcellernas produktion plötsligt upphör. Denna mer ”ryckiga” produktion blir, som tidigare 

nämnts, extra påtaglig då många anläggningar är anslutna inom samma geografiska område, och 

panelernas effekter varierar samstämmigt.  

Enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS 2013:1) definieras en kortvarig 

spänningshöjning som en tillfällig höjning av spänningens effektivvärde med över 110 % av 

referensspänningen. På motsvarande sätt definieras en kortvarig spänningssänkning som en 

tillfällig sänkning av spänningens effektivvärde under 90 % av referensspänningen. Tidsintervallet 

för dessa störningar definieras i tabell 1-3 på kommande sida. Gränsvärdet för långsamma 

spänningsändringar överskrids när ett tiominutersvärde av spänningens effektivvärde över- eller 

underskridit 90 respektive 110 % av referensspänningen under en period motsvarande en vecka, 

enligt EIFS 2013:1, 7 kap, 2 § (30).  

Men samtidigt rekommenderar branschdokument ofta att spänningsändringen mellan de två 

extremfallen, maximal last och ingen produktion samt maximal produktion och ingen last, ska vara 

maximalt ± 5 % i lågspänningsnätet, baserat på tidigare erfarenheter (1). Elektrisk utrutning kan 

nämligen påverkas negativt av spänningar även utanför det nominella värdet, inte minst av 

underspänning som gör att strömmen ökar, och större förluster inträder (16).  
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I kap 7 § 6 i EIFS 2013:1 anges att det inte ska inträffa några kortvariga spänningssänkningar med 

sådan kvarstående spänning och varaktighet som presenteras inom område C i tabell 1 för 

referensspänningar upp till 45 kV. De spänningssänkningar som uppstår inom område B i tabell 1 

är nätägaren skyldig att åtgärda i den utsträckning som åtgärderna anses rimliga i förhållande till 

de störningar som uppstår hos kunden.   

Tabell 1. Gränser för när kortvariga spänningssänkningar upp till 45 kV anses acceptabla (A), i behov av åtgärd om så är rimligt (B) eller 

oacceptabla (C) (30). 

 

I kap 7 § 8 i EIFS 2013:1 anges också att det inte ska inträffa några kortvariga spänningshöjningar 

med sådana kvarstående spänning och varaktighet som presenteras i område C i tabell 2. Liksom i 

fallet för kortvariga spänningssänkningar är nätägaren skyldig att åtgärda i den utsträckning som 

åtgärderna anses rimliga i förhållande till de störningar som uppstår hos kunden.   

Tabell 2. Gränser för när kortvariga spänningshöjningar anses acceptabla (A), i behov av åtgärd om så är rimligt (B) eller oacceptabla (C) 

(30). 

 

En snabb spänningsändring definieras som en förändring i spänningens effektivvärde som är 

snabbare än 0,5 % per sekund och där spänningens effektivvärde är mellan 90-110 % av 

referensspänningen under hela förloppet. Dessa delas vidare upp i stationära och maximala 

spänningsändringar, där ΔUstationär är skillnaden mellan spänningens effektivvärde före och efter 

ändringen och ΔUmax är den maximala spänningsändringen under ett spänningsändringsförlopp, se 

tabell 3. Dessa begränsas i antal under ett dygn där de adderas med antalet spänningsändringar 

som ligger inom området A i tabell 1 och tabell 2. 

Tabell 3. Definition av snabba spänningsändringar (30). 

 

Värt att notera är alltså att kortvariga spänningsvariationer är en tillfällig variation av spänningens 

effektivvärde med minst ± 10 V av referensspänningen, medan en snabb spänningsändring 

definieras som en förändring av spänningens effektivvärde inom intervallet ± 10 V av 

referensspänningen, men variationen måste vara snabbare än 0,5 % per sekund. 
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Figur 11. Spänningskurva som visar osymmetri för 

ett trefassystem (62).  

4.13 Osymmetri 

I det ideala fallet är effekten fördelad symmetriskt mellan de tre faserna med nominell, 

sinusformad spänning. I verkligheten uppstår dock osymmetri, som i lågspänningsnätet ofta 

orsakas av ett obalanserat effektuttag från kundernas laster, medan det i mellan- och 

högspänningsnätet ofta orsakas av obalanserade nätimpedanser på grund av ofullständigt 

transponerade kraftledningar (8). Men osymmetri kan även bero på effektutmatning från 

produktionsanläggningar med enfasanslutna växelriktare, som matar ojämna effekter till nätets tre 

faser. Vid osymmetri skapar en ström i neutralledaren och en minusföljdsspänning inträder, se 

figur 11.  

Ett tillstånd av osymmetri uppstår då effektivvärdena hos fasspänningen eller fasvinklarna mellan 

närliggande faser är olika, och anges som kvoten mellan minus- och plusföljdsspänningen i ett 

trefassystem, se ekvation 10: 

          
                   

                  
      

  

       

 

Gränsvärdet för spänningsosymmetri överskrids när ett tiominutersvärde av spänningsosymmetrin 

uppnår 2 % under en period motsvarande en vecka, enligt Energimarknadsinspektionens 

författningssamling (EIFS 2013:1), 7 kap, 5 § (30).  En konsekvens av osymmetri är förkortad 

livsläng på elektriska apparater, försämrad verkningsgrad, värmeförluster och maskinhaverier, 

som i sin tur kan leda till driftstopp och dyra utgifter för både elbolag och kunder.  

 

Scenario: 

Dagens svenska mikroproduktionsanläggningar har vanligtvis en maxeffekt på endast några kW, vilket kan liknas med 

många energikrävande enfaslaster hos kunderna. Anta att ett hushåll använder en enfasansluten damsugare på 2 kW, 

vilket skulle bidra till samma effektförändring på nätet som en solcellsanläggning som matar 2 kW till elnätet. Skillnaden 

är dock att sannolikheten är mindre att alla kunder inom samma område dammsuger samtidigt, och dessutom belastar 

samma fas. Solcellsanläggningar inom samma nätområde levererar däremot störst andel el samtidigt, eftersom 

gynnsamma väderförhållanden och solinstrålning generellt inträder samtidigt för alla anläggningar inom samma 

nätområde. 

En fältstudie har visat att chansen är mycket stor att enfasiga produktionsanläggningar i samma område även installeras 

på samma fas. Studien är tysk och visar att elektriker av ren vana ofta genomför samma installationsprocedur hos sina 

kunder, vilket betyder att 60-70 % av solcellsanläggningarna i ett visst nätområde ansluts till samma fas (31).   

(10) 



Examensarbete i Energiteknik 30 hp 

Linn Larsdotter 

 

19 
 

Figur 12. Produktmärkningen 

CE i överensstämmelse med 

EG-direktivet (70). 

4.14 Regelverk, föreskrifter och standarder 

Både elnätsbolagen och elproducenterna har ett antal lagar och gränsvärden att förhålla sig till, 

vilket regleras i Ellagen (1997:857). Elnätsbolagen har enligt 3 kap 9 § i Ellagen en skyldighet att 

leverera el till sina kunder av god kvalitet, vilket specificeras i Energimarknadsinspektionens 

författningssamling (EIFS 2013:1). Ellagen säger också att elnätsbolaget är skyldig att åtgärda de 

brister som finns i leveransen, i den utsträckning kostnaderna för avhjälpen är rimlig i förhållande 

till de olägenheter som kunderna utsätts för (26).  

Det finns även EG-direktiv som berör vid anslutning av mikroproduktion, 

där bland annat maskindirektivet och lågspänningsdirektivet är aktuellt 

(1). När det kommer till gränsen för emission och immunitet beskrivs 

dessa i EMC-direktivet som anger Europas krav på EMC, och reglerar 

både genom lag och förordning (29). De krav som presenteras är 

uppdelad för apparater och fasta installationer och de produkter som 

berörs av direktivet måste förses med en CE-märkning som garanterar 

att produkten uppfyller de uppsatta kraven, se figur 12.  Om solceller 

och växelriktare säljs separat ska alla enheter vara CE-märkta 

individuellt. Att en produkt är CE-märkt är dock ingen garanti för det 

inte uppstår problem i de svenska elnäten (1).  

Frågor om elsäkerhet och EMC behandlas av tillsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket vilket beskrivs 

i starkströmsförordningen (SFS 2009:22). Det innebär att Elsäkerhetsverket har till ansvar att 

förebygga person- och sakskada orsakat av el, utfärda föreskrifter inom ämnet och genomföra 

tillsyn av elektriska anläggningar genom inspektion, kontroll och provning samt utreda elolycksfall 

och elbränder (32).  

När det kommer till de föreskrifter som reglerar elkvalitet och EMC är det alltså främst 

Energimarknadsinspektionens, respektive Elsäkerhetsverkets nedanstående rapporter som styr: 

- (EIFS 2013:1) – ” Föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att 

överföringen av el ska vara av god kvalitet” (30).  

- (ELSÄK-FS 2007:1) – ”Föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)” (33).  

Vid anslutning av mindre produktionsanläggningar som solceller till elnätet finns det också ett 

antal starkströmsföreskrifter som påverkar installationen. Här nedan nämns några av de som 

Svensk Energis anser som mest relevanta i sin handbok MIKRO: 

- (ELSÄK-FS 2008:1, 2010:1) – ”Föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska 

starkströmsanläggningar ska vara utförda” (34).  

- (ELSÄK-FS 2008:3, 2010:3) – ”Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll 

av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar” (35).  

Utöver alla regelverk, föreskrifter och standarder har respektive elnätsföretag sina egna rutiner 

kring hur anslutning och skötsel av produktionsanläggningar ska genomföras. I och med alla de 

krav som ställs på anläggningar och dess drift har även ett antal gemensamma bransch-

rekommendationer utvecklats som man kan läsa vidare om hos inblandade aktörer. 
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4.15 Mikroproduktion 

En till lågspänningsnätet (230/400 V) fast ansluten produktionsanläggning uppfyller definitionen 

mikroproduktion om den är ansluten till en huvudsäkring på maximalt 63 A vid direktmätning. 

Kravet är även att mikroproducenten har en större elanvändning än elproduktion utslaget på ett 

år, vilket gör att kunden i första hand förser sitt eget elbehov, och sedan köper resterande el från 

sitt elbolag. Under de perioder då mikroproducenten har ett elöverskott levereras elen ut på 

lågspänningsnätet. (36) För att beräkna sin inmatningseffekt P används ekvation 11 eller 12: 

 

       √             

                    

 

där Z står för impedansen, Il ledningsströmmen, Uh huvudspänningen och Uf fasspänningen. Vid 

optimala förhållanden, d.v.s. när den reaktiva effekten uteblir, är fasförskjutningen (fasvinkeln) 

mellan ström och spänning,  , lika med 0 och därmed är effektfaktorn cos   lika med 1.  

Solceller i form av fasta installationer med växelriktare för anslutning till elnätet, följt av mindre 

vindkraftverk, är de vanligaste mikroproduktionsanläggningarna. Mindre kraftvärmeanläggningar 

och små vattenkraftverk förekommer också i Sverige, men i mycket mindre utsträckning (1).  

4.15.1 Nettodebitering 

Sedan i juni 2012 erbjuder Umeå Energi sina kunder nettodebitering, vilket innebär att kundernas 

egenproducerade el kvittas mot deras elanvändning. Om den totala produktionen av el under en 

månad är större än månadens elanvändning sparas överskottet till nästa månad (37). Detta 

innebär att det blir mer fördelaktigt än tidigare att som mikroproducent leverera sin el till elnätet, 

då det annars har varit dyrare att köpa el från elbolaget, än att sälja den egenproducerade elen. 

Dock är det idag oklart om det i framtiden kommer vara möjligt för elbolag att fortsätta erbjuda 

nettodebitering till sina kunder, beroende på det bordlagda beslut som beskrivs i avsnitt 4.15.2. 

4.15.2 Bordlagt förslag på skattereduktion 

Om man i dagsläget producerar mer el än vad dagens definition av mikroproduktion tillåter 

övergår man till att vara en småskalig producent. Som småskalig producent har man rätt till en 

anläggning på upp till 1500 kW, vilket i många fall möjliggör en kommersialisering av 

produktionen. Nätboagen har då rätt att ta ut en avgift för byte av elmätare och mätvärdes-

hantering, vilket man är befriad från som mikroproducent.  

Men för att öka andelen förnybar el och stärka konsumenternas ställning på elmarknaden har 

regeringen lagt ett förslag på en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. I detta 

förslag ska skattereduktionen gälla produktionsanläggningar med en huvudsäkring på högst 100 A 

och 30 000 kWh/år. Skattereduktionens storlek är 0,60 kr/kWh, vilket skulle innebära en 

skatteåterbäring på maximalt 18 000 kr/år för mikroproducenter, enligt den nya definitionen. 

Kravet är dock fortfarande att samma mängd levererad el måste användas i anslutningspunkten 

under ett år (38).  

(11) 

(12) 
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Men efter en utfrågning gällande mikroproduktion av el med skatteutskottet och näringsutskottet 

i riksdagen den 29 april 2014 återberättar Svensk Energis VD Kjell Jansson att utskottens budskap 

lutar mot att överskottselen som levereras ut på elnätet istället ska ges bort till elhandlaren. 

Resultatet kan därmed bli att elproducentens ersättning endast blir 60 öre/kWh i skattereduktion, 

och inkomst för leverarad el till nätet uteblir (39). Orsaken är att även privatpersoner som säljer 

sin el till elnätet kan tolkas som näringsidkare och då inträder momsregler och energiskatt.  

”Detta är en utveckling som inte elbranschen på något sätt har någon del i. Tvärtom, vi har sedan första dagen 

applåderat utvecklingen med egenproduktion av el och ansett det vara en viktig fråga att driva.” 

- Svensk Energis VD Kjell Jansson i ett pressmedelande 2014-04-29 (39). 

Svensk Energi hoppas istället att mikroproduktion ska klassas som hobbyverksamhet och därmed 

inte beröras av energiskatter. Det omtvistade förslaget har nu lett till att riksdagen bordlagt 

beslutet, i väntan på besked från Europakomissionen. Skatteverket ska komma med besked efter 

sommaren om gällande skatteeffekter, och det slutgiltiga beslutet väntas komma först i höst (40). 

4.16 Solceller 

Solceller omvandlar solstrålar till elektricitet, då ljusets fotoner exciterar elektroner och bildar en 

likström. Man beräknar att en mindre solcellsanläggning på 14 m2 och med en maximal effekt på 2 

kW kan generera cirka 1600-2000 kWh per år, förutsatt att den är vinklad i söderläge och fri från 

skuggning (36). Det svenska genomsnittshuset hade år 2009 en årlig användning av hushållsel på 

6 000 kWh, vilket en solcellsanläggning av denna storlek skulle kunna försörja en tredjedel av (41).  

Enligt elbranschens konsumentbarometer Elmätaren funderar 20 % av alla svenska husägare på 

att investera i egen elproduktion från solceller eller små vindkraftverk inom de fem närmsta åren. 

Samtidigt överväger mer än en tredjedel av de som bor på gård eller i villa på glesbygden att 

investera i egen elproduktion. Vidare har undersökningen visat att den största drivkraften för egen 

elproduktion är möjligheten att spara pengar (58 %), följt av miljöskäl (51 %) och möjligheten att 

vara så självförsörjande som möjligt på el (50 %) (42). Figur 13 visar solcellers utveckling under de 

senaste åren i Sverige. 

 

Figur 13. Installerad solcellskapacitet i Sverige från år 1992-2013 (43).  

Under år 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, varav 17,9 MW nätanslutna och 1,1 MW 

fristående system. Detta ger en total installerad effekt på 43,1 MW och motsvarar mer än dubbelt 

så mycket som de 8,3 MW som installerades under år 2012, se figur 13. Enligt Energimyndigheten 

beror den starka tillväxten främst på sjunkande systempriser och ett fortsatt ökat intresse för 

solceller (43).  
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Figur 15. Trefasväxelriktare tillverkade av 

märket SMA för tyska IBC Solar till en 

anläggning i projektet Hållbara Ålidhem 

(71).  

Och i samband med en ökad efterfrågan minskar även priserna ytterligare för både enskilda 

paneler och kompletta system. Ett typiskt takmonterat system på en villa kostade år 2013 endast 

en fjärdedel av priset från år 2010. Branschens installationsfirmor rapporterar ett förändrat 

genomsnittspris för ett nyckelfärdigt villasystem, från 22 kr/W (exkl. moms) i slutet av år 2012 till 

16 kr/W år 2013, se figur 14 (43). 

  

Figur 14. Prisutvecklingen för solcellssystem i Sverige från år 2005-2013 (43).  

4.16.1 Växelriktare 

För att kunna sammanlänka en solcellsanläggning till fastighetens elsystem och elnätet krävs att 

den producerade likströmmen omvandlas till växelström med hjälp av en växelriktare. Varje 

solcellsanläggning har därför en eller flera växelriktare som efter konvertering skickar 

växelströmmen till husets elcentral. Beroende på hur stor andel el som för stunden förbrukas 

inom abonnemanget används elen antingen internt eller säljs vidare ut på elnätet. En anläggnings 

verkningsgrad beror till stor del på växelriktaren och valet av växelriktarens storlek väljs beroende 

på dimensionerad elmängd från solcellerna. Trefasväxelriktare från en anläggning i projektet 

Hållbara Ålidhem visas i figur 15. 

Det är valet av växelriktare som avgör om anläggningen 

ansluts en- eller trefasigt, och att ansluta tre enfasiga 

växelriktare på var och en av faserna går inte att likställas med 

en installation av en trefasig växelriktare. Detta kan enkelt 

förklaras med ett scenario där tre solpaneler är placerade i tre 

olika vädersträck eller utsätts för olika grader av skuggning. I 

denna situation producerar varje solpanel olika mängd el vilket 

gör att obalans mellan faserna ändå uppstår (1).  

Då dagens enfasiga växelriktare dock visar sig billigare på 

marknaden är de vanligare vid installation av solceller i skalan 

mikroproduktion. Solkompaniet, Sveriges största leverantör av 

nyckelfärdiga solcellsanläggningar, uppger att de nyligen har 

hittat den första trefasväxelriktaren för 3 kW, och som de nu 

ska börja importera från Österriket. Växelriktaren heter Fronius 

Symo och skiljer sig inte dramatiskt i pris mot en enfas-

växelriktare, men däremot tillkommer en del kostnader vad 

gäller AC-material som tre säkringar istället för en, samt en 

aningens dyrare kabel vid femledarsystem (44).  
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4.16.2 En- och trefasanslutning 

Det svenska elnätet är historiskt sett uppbyggt utifrån ett trefasigt elsystem, där man eftersträvat 

ett balanserat effektflöde över de tre faserna. Då dagens utveckling dock går mot fler enfasigt 

anslutna laster, men också fler enfasigt anslutna produktionsanläggningar, så krävs idag en större 

eftertanke när man ansluter mer oregelbunden produktion som vind- och solcellsanläggningar. 

Det har genomförts ett antal utredningar för att kartlägga hur mycket större andel intermittent 

elproduktion som kan anslutas till elnätet om man ansluter till trefas istället för enfas. Ett 

examensarbete vid Lunds Tekniska Högskola och Lunds Energi har exempelvis sett att det inom 

deras tre studerade nät ryms åtta gånger mer producerad effekt inom samma nätområde om man 

ansluter till trefas, jämfört med enfas (14). 

Figur 16 visar ett förenklat förhållande mellan ett näts förimpedans och största möjliga 

produktionskälla som kan anslutas, där man kan se en tydlig skillnad mellan grafen för 

enfasansluten anläggning (t.v.) och trefasansluten anläggning (t.h.). Graferna kommer ifrån Svensk 

Energis handbok MIKRO, och har satt acceptansgränsen vid en spänningsvariation på ± 5 % i 

kundens anslutningspunkt och ± 3 % i sammankopplingspunkten mot andra kunder (1). I figurerna 

kan man se en liknande trend som examensarbetet i Lund har fastslagit. 

 

Figur 16. Kurvor för en förenklad bedömning av nätstyrka. Den högra grafen visar nödvändig nätstyrka vid enfasanslutning och den 

vänstra grafen visar nödvändig nätstyrka vid trefasanslutning (1).  

Kurvorna utgör dock endast en förenklad tumregel för hur stor produktionsanläggning som kan 

anslutas beroende på nätets förimpedans och är anpassade till ett nät där endast en produktions-

anläggning är ansluten. Det bör påpekas att man även kan använda graferna vid flera anläggningar 

i samma nät, men att den högra grafen är framtagen genom en förenklad omräkning av 

förimpedans till trefasig impedans och därmed kommer felaktiga värden uppstå för extremfall. 

Exempel på dessa situationer är då produktionsanläggningen ansluts väldigt nära den matande 

transformator och i fall med ett lågspänningsnät med mycket långa ledningar. För alla beräkningar 

har man använt kablar med samma area på fas- och PEN-ledare (1). 
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4.16.3 Bortkopplingsskydd 

Som skydd för mikroproduktionsanläggningen och elnätet ska anläggningen vara utrustad med ett 

reläskydd, där föreskriften ELSÄK FS 2008:1, Elinstallationsreglerna [SS 436 40 00] och standarden 

SS-EN 50438] reglerar skyddsfunktionerna, se tabell 4 (45). 

Tabell 4. Värden för skyddsfunktionerna enligt SS-EN 50438 år 2014. 

Parameter  Funktion  Funktionstid (s) Funktionsnivå  

Överspänning (steg 2)  
Skyddar produktions-
anläggningen mot överspänning i 
elnätet  

60 230 V + 11 %  

Överspänning (steg 1)  
Skyddar produktions-
anläggningen mot överspänning i 
elnätet  

0,2 230 V + 15 %  

Underspänning  
Skyddar produktions-
anläggningen mot underspänning 
i elnätet  

0,2 230 V – 15 %  

Överfrekvens  
Skyddar produktions-
anläggningen vid onormal 
frekvens i elnätet  

0,5 51 Hz  

Underfrekvens  
Skyddar produktions-
anläggningen vid onormal 
frekvens i elnätet  

0,5 47 Hz  

Ö-drift2  
Skydd mot oönskad  
ö-drift  
 

0,15  

 

Reläskyddsinställningarna som presenteras i tabell 4 rekommenderas för alla mikroproduktions-

anläggningar upp till 63 A och är obligatoriskt för alla produktionsanläggningar med en märkström 

upp till 16 A. Detta innebär att dagens växelriktare är försedda med felbortkopplingssystem som 

identifierar avvikelser och avläser nätets spänning, frekvens och dynamiska impedans. Om 

karakteristiska förändringar uppstår kopplar skyddet automatiskt bort växelriktaren och 

leveransen av el upphör. Detsamma gäller vid nätbortfall, då växelriktaren automatiskt slås ifrån 

(46). Utöver tabellens säkerhetsfunktioner bör en mikroproduktionsanläggning även vara utrustad 

med ett korslutningsskydd med säkringar eller eventuellt en effektbrytare (1).  

Detta innebär att man kan förebygga att oacceptabla spänningsvariationer och osymmetri når 

elnätet vid utmatning av överskottet från elproduktion, men med konsekvensen att man inte kan 

tillvarata all producerad el från anläggningen. Om man istället erbjuder ett starkt nät med en hög 

acceptansgräns kan man optimera utnyttjandet av den egenproducerade elen, och bortkoppling 

behöver endast ske i extrema fall. 

Det bör dock påpekas att skyddsfunktionernas värden i tabell 4 fortfarande möjliggör en 

spänningsnivå i elnätet nära + 10 % under långa perioder (1).  

                                                             
2 Ö-drift (eng: Loss of Mains) uppstår då en del av elnätet blir bortkopplat från övriga elnätet med bibehållen 
drift. Ett nätanslutet solcellssystem kan hamna i ö-drift vid nätavbrott då växelriktaren fortsätter att mata ut 
effekt. Fara för person kan uppstå om man under ö-drift utför arbete på anläggningen.  
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4.16.4 Investeringsstöd 

Sedan år 2009 kan de som vill installera solceller ansöka om ett statligt stöd. Både företag, 

privatpersoner och offentliga organisationer har rätt att söka, och stödet innefattar alla typer av 

nätanslutna solcellssystem samt solels- och solvärmehybridsystem. Bidragets syfte är att gynna 

omställningen till förnybara energisystem och bidra till näringslivsutveckling inom ämnet 

energiteknik (47). Från och med den 1 februari 2013 har stödnivån för solcellssystem ändrats till 

maximalt 35 % av investeringskostnaden, med ett tak på 1,2 miljoner kronor och en maximal 

stödberättigande kostnad på upp till 37 000 kr + moms per installerad kW elektrisk toppeffekt. 

Investeringsstödet gäller till och med 31 december 2016. Man kan även ansöka om ROT-avdrag 

för takarbetet och elcertifikat för produktionen (48).  

4.16.5 Solcellernas framtid  

I samband med en ökad elproduktion från solceller kan man förvänta sig en fortsatt 

kostnadssänkning för solcellssystem. Enligt en rapport från Elforsk inom SolEl-programmet år 2011 

kan man på längre sikt förvänta sig en kostnadssänkning för hela system på omkring 14 % för varje 

fördubbling av installerad effekt. Prognosen över hur utvecklingen av installerad effekt i världen 

förväntas öka skiljer sig stort, men enligt Elforsk rör det sig om 200-800 GWp till 2020 och 800-

2000 GWp till 2030 (49).  

Om solcellsmarknaden fortsätter expandera vidare kan dock resursfrågan bli en utmaning som 

påverkar tekniken. Enligt samma Elforsk-rapport undersöks tillgången på silver, tellurium och 

indium i internationell forskning, men fler forskningsinsatser behövs för att fastställa hur 

begränsande resurserna kommer att vara (49). Det bör även nämnas att den fortsatta utveckling 

för solceller till stor del kommer påverkas av hur elpriset förändras under de kommande åren. 

Figur 17 visar delar av den befintliga solcellsanläggningen under nätstationen Månen som beskrivs 

mer ingående i avsnitt 5.1.3. 

 

Figur 17. Solcellsanläggning för en kund under nätstationen Månen (10).  

Det bör även tilläggas att enligt elbranschens konsumentbarometer Elmätaren säger 71 % av de 

svarande att de inte är intresserade av att producera egen el. Villaägare anser att det främsta 

hindret är att det inte lönar sig (39 %), följt av att det är praktiskt svårt eller omöjligte med tanke 

på sin boendesituation (30 %) och att det är eller verkar krångligt (22 %). Svensk Energis el- och 

samhällsanalytiker Helena Olssén säger att enkelhet och ekonomiska incitament krävs för att få 

fart på den egna elproduktionen. Hon hänvisar till det förslagna skatteavdraget (se avsnitt 4.15.2) 

och ändrade regelverk som ökar lönsamheten vid försäljning av sitt elöverskott. Hon hoppas på att 

politikerna kommer lösa vissa skattetekniska hinder som verkar finnas i dagsläget (42). 
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4.17 Aktuell forskning och utveckling 

Energimyndigheten har under våren 2014 beslutat att lägga 2,5 miljoner kronor på fem forsknings-

projekt för att tillföra ny kunskap kring installation och användning av solceller i bebyggelse (50). 

De fem projekten ska bland annat utreda:  

- hur kylbehov kan samvariera med solelproduktion 

- hur snö påverkar produktionen av solel och koppla detta till väderdata 

- hur man med styrning och elektronik kan få solcellssystem som är mindre känsligt för skuggor 

- hur behovet av el ser ut i förhållande till solinstrålningen i både flerbostadshus och 

kommersiella fastigheter 

Energimyndigheten driver även programmet ”El och bränsle från solen” under perioden 2013-

2016. Programmets syfte är att bidra till en teknikutveckling inom området som långsiktigt kan 

medverka till en ökad användning av solenergi i både det svenska och det globala energisystemet. 

Målsättningen är också att behålla Sveriges starka position inom forskning och utveckling av 

tekniker för direkt omvandling av solenergi till el och bränsle, ta fram nya produkter och tekniska 

lösningar samt att attrahera aktörer från näringslivet som kan bidra med kompletterande 

kompetens och samfinansiering (51). 

 

För att testa ny teknologi och underlätta introduktionen av en ökad andel förnybar elproduktion är 

Norra Djurgårdsstaden ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. I projektet ingår bland 

annat aktiva hus med integrerad solkraft i kombination med batterier som energilager för att 

stabilisera den utgående effekten. Det övergripande målet är en klimatanpassad och 

fossilbränslefri stadsdel till år 2030 och att koldioxidutsläppen år 2020 inte ska överstiger 1,5 ton 

per person och år (52).  Ett examensarbete på Uppsala Universitet i samarbete med Fortum har 

studerat vilka elkvalitetsproblem som kan uppstå till följd av en integrerad mikroproduktion i 

projektet. Arbetet har studerat områden i Europa som har använt solcellsproducerad el under en 

längre tid och kommit fram till att inga större problem väntas komma, men övertoner, transienter 

och spänningsvariationer kan bli eventuella utmaningar att titta vidare på (14). 

Ett annat projekt med fokus på en hållbar stadsutveckling är Hållbara Ålidhem, som även innehar 

en av Sveriges största solcellsanläggningar. Hållbara Ålidhem är placerad i Umeå och projekt 

beskrivs mer ingående i kommande avsnitt, se avsnitt 4.19. 

 

Forskaren Joakim Widén på Institutionen för teknikvetenskaper - Fasta tillståndets fysik - på 

Uppsala Universitet med kollegor har genomfört ett antal forskningsstudier inom ämnet solcellers 

påverkan på elnätet som resulterat i ett antal artiklar och rapporter. Ett urval av dessa är 

“Evaluating the benefits of a solar home energy management system: impacts on photovoltaic 

power production value and grid interaction” (53) år 2013 och ”Impacts of distributed 

photovoltaics on network voltages: Stochastic simulations of three Swedish low-voltage 

distribution grids” (54)  år 2010.  
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Den sistnämnda artikeln är en del i Joakim Widéns doktorsavhandling, där han även har utvecklat 

ett beräkningsprogram i Matlab som bland annat har använts till simuleringarna i examensarbetet 

”Hosting capacity for photovoltaics in Swedish distribution grids” (55) år 2012 på Uppsala 

Universitet av Tobias Walla. Resultaten av arbetet visar att de svenska distributionsnäten har ett 

relativt stort utrymme för solceller. Vid en begränsad spänningshöjning på 110 % av 

referensspänningen uppnås acceptansgränserna 325 % för stadsnät, 60 % för villanät och 60 % för 

landsbygdsnät. Om gränsen istället dras vid överbelastning uppnås dock acceptansgränserna 25 % 

för stadsnät, 20 % för villanät och 70 % för landsbygdsnät. Värdet 100 % motsvarar ett nät som är 

självförsörjande på el, utslaget över ett år. 

 

Samuel Estenlund och Niklas Berg från Lunds Tekniska Högskola skrev i samarbete med Lunds 

Energi år 2013 sitt examensarbete ”Solceller i elnät - Betydande andel solcellers inverkan på 

lågspänningsnätet”.  Resultaten visar att det är osymmetri som är den mest begränsande faktorn 

vid en ökad andel nätanslutna solcellsanläggningar på grund av enfasinstallation. Om alla kunder i 

ett nät istället ansluter den maximala effekten solceller i förhållande till takyta symmetriskt 

uppnås däremot inga gränsöverskridande spänningsnivåer. Övertoner kan dock utgöra ett 

potentiellt problem, men beror främst på vilken kvalité som växelriktarna håller. Deras resultat 

visar också att det inom de tre studerade nätområdena ryms åtta gånger mer producerad effekt 

om man ansluter till trefas istället för enfas (14).  

 

Ett internationellt exempel på introduktion av ny teknologi är ett japanskt villaområde som har 

2129 kW installerad solkraft på taken. Anläggningen är fördelad på 553 hus och varje 

delanläggning är försedd med energilager i form av batterier som kan lagra 4 kW under 70 

minuter för att jämna ut effektvariationer och förebygga spänningshöjningar och överbelastning i 

ledningar (19). Batterilager används också i en anläggning på 2000 kW solkraft i Japan, där man 

kan lagra 500 kW under 7 timmar. Batterierna används för att kompensera varierad produktion på 

grund av ojämn molnighet under cirka 1 timme. En analys av mätningar visar att batterilager 

fungerar bra för detta ändamål (19). 

 

En omfattande undersökning av solcellsanläggningars spänningsvariationer har gjort av Dansk 

Energi under 2013. I studien har man studerat mer än 1100 lågspänningsnät, och där man 

beräknat spänningsvariationerna vid olika införanden av trefasanslutna anläggningar på 5 kW. 

Man har antagit att 2,5 % av de 10 % som tillåts i spänningshöjning kan ske inom lågspännings-

näten, medan resterande utrymme behövs i mellanspänningsnät, transformatorer och i 

anslutningen till kunden. I arbetet har man tittat på en prognos som förutspår en penetration (100 

% innebär att samtliga kunder tilldelats 5 kW vardera) av solcellsanläggningar med 13,5 % till år 

2030, och kommit fram till att mindre än 0,4 % av de nät som ingått i studien kommer att få 

problem med spänningsnivåerna. Om penetrationen istället skulle öka till 50 % får 2,7 % av näten 

problem med spänningshöjningar, men med högre penetrationer stiger antal nät med elkvalitets-

problem snabbt  (56).  
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Mellan år 2006-2009 har det europeiska projektet ”More Microgrids” skapat åtta demonstrations-

projekt som ska utreda vilken teknologi som underlättar integreringen av småskaligt förnybar 

elproduktion till elnätet, främst inom lågspänningsnätet (19). De åtta projekten består av: 

- Kythnos, Grekland: 10 kW solceller, 53 kWh batterilagring och en 5 kW dieselgenerator. 

Systemet för laststyrningen använder sig av elnätskommunikation för att fjärrstyra 

omkopplare och effekt från solceller och batterilagret optimeras genom att styra användning 

av vattenpumpar 

- Derio, Spanien: 5,8 kW solkraft, 50 kW kraftvärme, 6 kW vindkraft och 250 kW styrbar last. 

- Ilhavo, Portugal: 60 kW kraftvärme i kombination med luftkonditionering, vattenpumpar och 

belysning till en simhall som styrbar last 

- Nederländerna: Ett område med 200 sommarstugor där stugorna är försedda med solpaneler 

med en total kapacitet på 315 kW 

- Kofuz, Makedonien: En lantbruksanläggning med kraftvärme och solkraft. 

- Mannheim‐Wallstadt, Tyskland: Ett bostadsområde med 31 kW solkraft och 40 kW kraftvärme 

- Italien: 34 kW solkraft och 125 kW kraftvärme tillsammans med olika batterilager (totalt 216 

kWh och max effekt 306 kW) 

- Bornholm, Danmark: Det största mikronätet inom projektet med 30 MW vindkraft i ett nät 

med 55 MW topplast 

4.18 Solcellsanläggningen i Skäggetorp 

Bostadsrättsföreningen Gasellen (HSB) i Skäggetorp i Linköping omfattar 546 bostäder, där 4306 

m2 är täckta av kiselsolceller. Anläggningen är en av Sveriges största med en installerad effekt på 

624 kW och genererar cirka 600 000 kWh/år, se figur 18. Solcellerna är fördelade på 16 byggnader 

och är därmed uppdelade i flera anläggningar som alla klassas som mikroproduktionsanläggningar. 

 

 

Figur 18. Bild från Gasellen där solcellsbeklädda tak kan ses till vänster och i bakgrunden till höger (57). 

Anläggningarna invigdes den 13 december 2012 och solcellerna är installerade mot olika 

vädersträck och i olika vinklar. Idén föddes när det blev dags för upprustning av yttertaken samt 

att det sedan många år fanns ett behov att reparera elsystemet. En vilja fanns också att minska på 

koldioxidutsläppen och energikostnaderna för medlemmarna. Panelerna är anslutna till tre 

enfasiga växelriktare i varje byggnad och på grund av ett stort elöverskott för en av fastigheterna 

har det bytts ut en serviskabel som inte klarade av den stora effektutmatningen. 
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Figur 19. Solcellsmoduler monterade på balkonger i 

vertikal vinkel i stadsdelen Ålidhem (74).  

Figur 20. Solcellsmoduler monterade på tak i stadsdelen 

Ålidhem. Anläggningen till vänster består av polykristallina 

kiselceller och anläggningen till höger består av CIGS 

tunnfilmsceller (75).  

4.19 Hållbara Ålidhem 

Hållbara Ålidhem är ett samarbetsprojekt mellan Umeå Energi, Bostaden, Umeå Universitet och 

Umeå Kommun som sträcker sig över perioden 2010-2014. Målsättningen är att omvandla 

området Ålidhem till en hållbar stadsdel genom en minskad energianvändning och skapandet av 

en mer trivsam och tryggare miljö (58).  

I arbetet har ett antal solcellsanläggningar installerats, där totalt 380 kW kommer monteras på 

2600 m2. Modulerna är placerade i olika vädersträck (söder, väst och öst) och är fabrikat ifrån 

Kina, Tyskland och USA. Panelerna är till största del mono- och polykristallina kiselceller, men även 

ett antal CIGS tunnfilmsceller har använts. Alla anläggningar är anslutna med trefasiga växelriktare 

(Sunny Tripower 8000TL) tillverkade av SMA för det tyska företaget IBC Solar. 

De kinesiska standardmodulerna har bland annat 

installerats hängande på balkongräcken för att 

visa på hur man på ett enkelt sätt även kan 

montera solceller i vertikalt läge, se figur 19. För 

dessa paneler har man använt enskilda växel-

riktare för att varje solcell ska kunna arbeta som 

en egen enhet. Anledningen är att man vill 

undvika en kollektiv sänkning av verkningsgrad 

om någon av solcellerna skuggas eller övertäckas. 

Resultatet har visat sig lyckat då man har bevisat 

att anläggningen har uppnått god produktion, 

trots sin placering i förhållande till instrålningen. 

Alla anläggningar har olika verkningsgrad och man har kunnat se att verkningsgraden för 

produkterna på marknaden har blivit högre under projektets gång. De tidigt installerade kinesiska 

modulerna har en verkningsgrad på 12-14,9 % och CIGS tunnfilmscellerna har en verkningsgrad på 

11,9 %. De tyska och amerikanska solcellerna från 2013 har däremot en verkningsgrad på 16,5 

respektive 20,1 %. 

För att kunna jämföra anläggningar sinsemellan 

har två anläggningar installerats på samma tak, 

riktade mot väster och med en lutning på 14°. 

Figur 20 visar ett tak med kinesiska polykristallina 

kiselpaneler till vänster, och CIGS tunnfilmsceller 

till höger. De båda anläggningarna har samma 

installerade effekt på 8 kW vardera, men som 

figuren visar är den kinesiska anläggningen mindre 

till ytan eftersom dessa paneler har större effekt 

per ytenhet. 

Anläggningarna är också uppkopplade till internet 

via en webbox som samlar alla information om produktionen från växelriktarna. Detta möjliggör 

en tydlig överblick och en enkel sammanställning av solcellsstatistiken.  
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5. Genomförande 

Avsnittet beskriver de tre nätstationer som har studerats i projektet. För att ge en god uppfattning 

om nätens styrka, uttagsmönster och övriga förutsättningar ges bakgrundsinformation kring dess 

områden, samt transformator- och kabeldata. Avsnittet påpekar även utmaningar i respektive nät, 

samt motiverar valet av nätobjekt. 

5.1 Nätobjekten 

Som tidigare nämnts i avsnitt 4.5 måste man vid val av nätobjekt ta hänsyn till att nätstruktur och 

kundsammansättning ger näten olika karaktärer. Landsbygds-, tätorts- och stadsnät kan ha en stor 

skillnad i sin uppbyggnad, och påverkas därmed olika. Olika nätområden har också olika 

energibehov, då elanvändningen hos exempelvis hushåll har ett annat uttagsmönster jämfört med 

kontor, affärslokaler och industrier, vilket i sin tur ger kvaliteten på nätet olika förutsättningar.  

Projektet inleddes därför med att studera vilka områden inom Umeå som kan vara intressanta ur 

just dessa hänseenden. Stora delar av Umeå Energis elnät byggdes innan fjärrvärmenätet 

etablerades, vilket gör att de nätområden som idag har tillgång till fjärrvärme till stor del är 

överdimensionerade. Istället har man valt att fokusera på nätobjekt som ligger på landsbygd och i 

tätort, utanför fjärrvärmenätet.  

5.1.1 Haddingen 2 

Nätstationen Haddingen 2 ligger på landsbygden i byn Haddingen vid Tavelsjön, ca 20 km från 

centrala Umeå. Stationen har 27 kundabonnemang och förser el till villor samt ett mindre antal 

sommarhus. Området består till största delen av nybyggda fastigheter, men det relativt nybyggda 

lågspänningsnätet har länkats samman med det äldre vilket gör att Haddingen 2 matar el till 

ledningar med stor variation på dimensionering och längd.   

 

Figur 21. Nätstationen Haddingen 2 med närmaste kund i bakgrunden (59).  

Anledingen till att denna station har valts som studieobjekt är att en kund har uppmärksammat 

elstörningar i form av förkortad livslängd för husets glödlampor. Tidigt konstaterade Umeå Energi 

att felet beror på en märkbart hög spänning från transformatorn, med anledning av att kunden är 

boende i nära anslutning till nätstationen, se figur 21.  
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Utmaning: De utgående ledningarna från Haddingen 2 består av både korta serviskablar på under 

35 m, samt långa mark- och luftledningar på nära 900 m innan de når kund, se tabell 5. Detta gör 

att transformatorns manuella omrättningskopplare ger en förhöjd spänning hos de närliggande 

kunderna, samtidigt som kunder på längre avstånd drabbas av för låg spänning.  

Tabell 5. Teknisk data för nätstationen Haddingen 2. 

HADDINGEN 2 

Antal kunder Antal fack 
Längsta 
ledning 

Kortaste 
ledning 

Transformatorns 
märkeffekt 

Kopplingsart 

27 10 896,4 m 34 m 200 kVA D YN11 

 

5.1.2 Valfisken 

Nätstationen Valfisken ligger i bostadsområdet Tavelliden, ca 30 km norr om centrala Umeå.  

Valfisken driftsattes år 2010 och har idag 31 anslutna kunder. Området är relativt nybyggt och 

fortfarande under uppbyggnad, vilket gör att 0,4 kV-nätet efter nätstationen förgrenar sig ut till en 

mängd serviskablar, varav några inte är anslutna än. Detta gör att man kan förvänta sig en större 

ökning av kundabonnemang tillhörande Valfisken under den närmsta tiden, allteftersom 

bostadsområdet färdigställs, se figur 22.  

Anledingen till att denna station har valts som studieobjekt är att området representerar den 

dimensionering och utformning som Umeå Energi idag använder när de ansluter nya abonnenter 

till 0,4 kV-nätet.  

 

Figur 22. Nätstationen Valfisken i ett villaområde under uppbyggnad (60).  

Utmaning: Även detta nät har kunder i nära anslutning till nätstationen, samtidigt som ström även 

matas till övriga kunder på betydligt längre avstånd, se tabell 6. Dock antas detta nät vara väl 

förberedd på diverse påfrestningar tack vara sin moderna utformning, men då Umeå Energi 

planerar att använda denna dimensionering inom den närmsta framtiden är det ändå intressant 

att utreda dess faktiska styrka utifrån kommande behov. 
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Tabell 6. Teknisk data för nätstationen Valfisken. 

VALFISKEN 

Antal kunder Antal fack 
Längsta 
ledning 

Kortaste 
ledning 

Transformatorns 
märkeffekt 

Kopplingsart 

31 14 388,7 m 19,3 m 500 kVA D YN11 

5.1.3 Månen 

Nätstationen Månen ligger i Holmsund, ca 20 km från centrala Umeå. Under nätstationen har 

endast en radial studerats med anledningen att en kund i området redan har en befintlig 

solcellsanläggning på 2,34 kW. Gatan ligger i utkanten av Holmsunds tätort och radialen sträcker 

sig in i ett bostadsområde med 11 stycken villor. Anläggningen anslöts till nätet i september 2013 

och har totalt 9 stycken solpaneler på 260 W/panel på fastighetens garagetak, med en mikro-

växelriktare på undersidan av varje solpanel, se figur 23. 

Figur 23. Mikro-konvertrar för varje enskild solcellspanel hos en kund under nätstationen Månen (61).  

Panelerna är därefter anslutna tre och tre per fas, 3 x 260 W/fas, se figur 24, samt kopplade via 

elmätare som loggas via energidisplay till huset. Garagetaket är vinklat i rakt söderläge, men skyms 

till viss del av huset under höst och vår när solen står som lägst. Mikroväxelriktarna fyller därmed 

en viktig roll, då de ser till att endast de skuggade panelernas produktion påverkas negativt. Om 

flera paneler istället skulle vara sammankopplade till en gemensam växelriktare skulle 

verkningsgraden sänkas för samtliga, även om endast en av dem skuggas. 

 

Figur 24. Förenklat kopplingsschema som visar de nuvarande panelernas fördelning över faserna. Den nuvarande installationen är i 

symmetrisk balans då samtliga paneler håller samma produktion. 
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Under sommaren 2014 är planen att även installera 22 solpaneler á 290 W på husets mansardtak i 

rakt öster- och västerläge. Den nya installationen kommer ha en märkeffekt på 6,38 kW som 

kopplas till en central växelriktare på 4 kW, se figur 25. 

Fördelen med den högre effekten på DC-sidan är att man får en betydligt högre verkningsgrad, 

högre effektivitet i mulet väder samt att panelernas effekt sjunker vid temperaturökning. En 

nackdel är dock att växelriktaren kan uppnå sin maximala utmatning och begränsa produktionen 

då solen står högt på sommaren. Den nya anläggningen på hustaket beräknas producera cirka 

5 000 kWh och kommer tillsammans med garagetakets cirka 2 000 kWh nära täcka fastighetens 

årliga elanvändning. 

 

Figur 25. Förenklat kopplingsschema som visar de nuvarande + de planerade panelernas fördelning över faserna. Den slutgiltiga 

installationen är inte symmetrisk balans. 

Utmaning: Ett villaområde med samma typ av kunder leder även till relativt synkroniserade 

lasteffekter. Med den utökade solcellsanläggnigen hos en av kunderna kan det vara intressant att 

simulera den framtida produktionen. Man kan också tänka sig att kundens solcellsanläggning kan 

inspirera grannarna att också anslutna solcellssystem, vilket lokalt skulle leda till en stor 

produktion i nätet under de mest gynnsamma solförhållandena. Eftersom alla kunder längs den 

simulerade radialen är placerade relativt nära varandra i förhållande till nätstationen, se tabell 7, 

är det också intressant att utreda om mikroproducerande grannar påverkar varandra extra 

mycket. 

Tabell 7. Teknisk data för nätstationen Månen. 

MÅNEN (en radial) 

Antal kunder Antal fack 
Längsta 
ledning 

Kortaste 
ledning 

Transformatorns 
märkeffekt 

Kopplingsart 

14 - 535,5 m 293,9 m 500 kVA D YN11 
 

Notera! Eftersom Månen är ett relativt stort nät med totalt åttionio kunder är det endast radialen från ett fack som 

simuleras. Rapporten kommer i fortsättningen att benämna detta område Månen, även om det egentligen är Månens 

fjorton kunder längs en av radialerna man syftar på.  
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5.2 Nätuppbyggnad 

De tre nätområdena har simulerats för att leverara data med fokus på elkvalitetsparametrarna 

spänningsfall, spänningsvariationer, osymmetri och överbelastade ledningar. I simulerings-

programmet DIgSILENT PowerFactory byggdes respektive nät upp med hjälp av de komponenter 

som fanns färdiginbyggda i programmet. Därefter tilldelades varje komponent en ”type” där varje 

näts tekniska och geografiska data angavs, se tabell 8. Tack vare denna funktion kunde de virtuella 

näten utformas med teoretiskt verklig data. Programmet presenterar nätområdet topografiskt 

vilket kan ses i figur 26. 

Tabell 8. Sammanfattning över de data som tilldelats kunder, ledningar och transformatorer under simuleringarna. 

 

 

Figur 26. Det ritade nätområdet för stationen Haddingen 2 i DIgSILENT PowerFactory. De färgade områdena beskriver spänningsnivån i 

de olika komponenterna.   

Följande parametrar har tagits hänsyn till… 

Kunder Ledningar Transformatorer 

 

Kopplingsteknik, serviskabel, 
avstånd och aktiv effekt. 

 

Längd, ledningsmaterial, isolering, 
märkspänning, märkström, 
frekvens, fasresistans, fasinduktans, 
noll resistans, nollinduktans, max. 
drifttemperatur, placering och 
fastvärsnittsarea. 

 

Omsättningskopplarsteg, 
kopplingsart (DYN11), märkeffekt, 
frekvens, märkspänning (HV-sida), 
märkspänning (LV-sida), 
kortslutningsspänning, 
kopparförluster, tomgångsström och 
tomgångsförluster. 
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6. Resultat 

Avsnittet presenterar de resultat som har uppnåtts, uppdelat i spänningsfall, spänningsvariationer, 

osymmetri och överbelastade ledningar, och kommenteras sedan vidare i avsnitt 7, Analys. 

Resultat från de elkvalitetsmätningar som genomförts vid nätstationen Månen redovisas också.  

6.1 Simulering: Spänningsfall 

I figurerna 27-29 visas spänningarnas förändring längsmed lågspänningsnätet, med fallande 

spänning ju längre ifrån nätstationens man kommer. Scenariot utgår från simuleringar av befintlig 

data, där kunderna har tilldelats 80 % av sitt maximala effektuttag (kWh/h), samtidigt som det inte 

finns någon produktion i nätet. De manuellt reglerbara omsättningskopplarna på transform-

atorerna står på värdet 3 vid märkeffekt, och spänningen kan därefter höjas/sänkas med ± 2,5 % 

för varje steg. Graferna visar spänningen för de fem stegen. 

 

Figur 27. Spänningsfallet längs ledningarna för de 27 kunderna under nätstationen Haddingen 2. Varje regleringssteg för 

omsättningskopplaren representerar en färgad kurva. I nuläget är transformatorn inställd på regleringssteg 4. 

 

Figur 28. Spänningsfallet längs ledningarna för de 31 kunderna under nätstationen Valfisken. Varje regleringssteg för 

omsättningskopplaren representerar en färgad kurva. I nuläget är transformatorn inställd på regleringssteg 3.   
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Figur 29. Spänningsfallet längs ledningarna för de 14 kunderna på radial L06 under nätstationen Månen. Varje regleringssteg för 

omsättningskopplaren representerar en färgad kurva. I nuläget är transformatorn inställd på regleringssteg 3.  

När man läser i de tre figurerna är det alltså värt att notera att det är den andra linjen uppifrån i 

figur 27 som gäller för Haddingen 2, medan det är den tredje linjen uppifrån som gäller för 

Valfisken och Månen i figur 28 respektive figur 29.  Anledningen är att Haddingen 2 i dagsläget har 

en utmatande spänning från sin transformator på + 2,5 % av märkspänningen, eftersom den 

manuella omsättningskopplaren är uppreglerad ett steg. Trots detta kan man dock se en låg 

spänning hos kunderna längst ut i nätområdet.  

Spänningsfallet från kunden boendes närmast nätstationen, i förhållande till kunden boendes 

längst bort från nätstationen, summeras också i tabell 9 här nedan. Dessa värden är hämtade från 

de scenarion där omsättningskopplarsteget motsvarar dagens inställning. 

Tabell 9. Spänningsfallet summerat för respektive nät.  

 
Högsta spänning (V) Lägsta spänning (V) Spänningsfall (V) 

Haddingen 2 239 226 13 

Valfisken 236 228 8 

Månen 223 219 4 
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6.2 Simulering: Spänningar vid enfasanslutning 

Figurerna 30-34 beskriver spänningshöjningen som uppstår i respektive kunds anslutningspunkt i 

fasen L1 vid utmatning till elnätet från alla anslutna solcellsanläggningar samtidigt. Eftersom alla 

anläggningar antas vara anslutna till fasen L1 är det alltså dessa spänningar som undersöks.  Y-

axeln beskriver fasspänning för fas L1 och X-axeln visar nätets kunder. 

Andelen anslutna anläggningar vid samma tidpunkt har för Haddingen 2 delats upp i olika 

scenarion, vilket innebär att varje graf visar fyra olika situationer där 25, 50, 75 och 100 % av 

kunderna har en solcellsanläggning, och med en utmatande effekt på 1, 2, 3, 4 eller 5 kW från 

varje anläggning, se figur 30-34. Den utmatande effekten är alltså det överskott som återstår från 

solcellernas produktion och är resultatet av den resterande elen efter att kunderna har försett sig 

med sitt interna elbehov.  

Notera att dessa figurer visar spänningen i fas L1 då man antar att alla anläggningar är anslutna 

enfasigt till just denna fas och uppstår endast om inga reläskydd är aktiverade. 

Simuleringar med samma förutsättningar har även genomförts för näten under Valfisken och 

Månen, där graferna presenteras i Appendix C och D. 

 

Figur 30. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 1 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 31. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 2 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 
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Figur 32. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 3 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 33. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 4 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 34. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 5 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

Den röd-dragna linjen i figurerna visar spänningen 253 V som är 110 % av referensspänningen, 

vilket innebär att de kunder som hamnar ovanför den röda linjen i respektive scenario får en 

fasspänning i L1 som överstiger gränsvärdena för spänningsvariationer som presenteras i avsnitt 

4.12. Enligt dagens standarder bortkopplar reläskydd dessa kunder för att undvika störningarna.  
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6.3 Simulering: Spänningar vid trefasanslutning 

Figurerna 35-37 beskriver spänningshöjningen som uppstår i respektive kunds anslutningspunkt 

vid utmatning till elnätet från alla anslutna solcellsanläggningar samtidigt. Andelen anslutna 

solcellsanläggning vid samma tidpunkt har antagits vara 100 %, och den utmatande effekten 

varierar mellan 1, 2, 3, 4 och 5 kW från varje anläggning, se figur 35-37. Den utmatande effekten 

är alltså det överskott som återstår från solcellernas produktion och är resultatet av den 

resterande elen efter att kunderna har försett sig med sitt interna elbehov.  

 

Figur 35. Spänning i kundernas anslutningspunkter då ett elöverskott matas ut symmetriskt på nätet från alla kunder. 

 

Figur 36. Spänning i kundernas anslutningspunkter då ett elöverskott matas ut symmetriskt på nätet från alla kunder. 

 

Figur 37. Spänning i kundernas anslutningspunkter då ett elöverskott matas ut symmetriskt på nätet från alla kunder. 
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6.4 Simulering: Osymmetri vid enfasanslutning 

Figurerna 38-42 beskriver den osymmetri som uppstår i respektive kunds anslutningspunkt vid 

utmatning till elnätet från alla anslutna solcellsanläggningar samtidigt. Även i detta scenario antas 

alla anläggningar vara anslutna till fasen L1.  Y-axeln beskriver osymmetrin och X-axeln visar nätets 

kunder. 

Andelen anslutna anläggningar vid samma tidpunkt har för Haddingen 2 delats upp i olika 

scenarion, vilket innebär att varje graf visar fyra olika situationer där 25, 50, 75 och 100 % av 

kunderna har en solcellsanläggning, och med en utmatande effekt på 1, 2, 3, 4 eller 5 kW från 

varje anläggning, se figur 38-42. Den utmatande effekten är alltså det överskott som återstår från 

solcellernas produktion och är resultatet av den resterande elen efter att kunderna har försett sig 

med sitt interna elbehov. Gränsvärdet 2 % är markerat med en röd linje. 

Notera att dessa figurer visar osymmetrin i kundernas anslutningspunkter då man antar att alla 

anläggningar är anslutna enfasigt till samma fas och uppstår endast om inga reläskydd är aktiverade. 

Simuleringar med samma förutsättningar har även genomförts för näten under Valfisken och 

Månen, där graferna presenteras i Appendix F och G. 

 

Figur 38. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 1 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 39. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 2 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

0

2

4

6

O
sy

m
m

et
ri

 (
%

) 

Osymmetri vid utmatning av 1 kW via fas L1 från 
respektive anläggning - Haddingen 2 

100 % anslutna

75 % anslutna

50 % anslutna

25 % anslutna

Osymmetri 2 %

0

2

4

6

O
sy

m
m

et
ri

 (
%

) 

Osymmetri vid utmatning av 2 kW via fas L1 från 
respektive anläggning - Haddingen 2 

100 % anslutna

75 % anslutna

50 % anslutna

25 % anslutna

2 % osymmetri



Examensarbete i Energiteknik 30 hp 

Linn Larsdotter 

 

41 
 

 

Figur 40. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 3 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 41. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 4 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 42. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 5 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

De kunder som hamnar ovanför den röda linjen i respektive scenario får en osymmetri på över 2 %, 

vilket överstiger gränsvärdet som presenteras i avsnitt 4.13. Enligt dagens standarder bortkopplar 

reläskydd dessa kunder för att undvika störningarna.  
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6.5 Simulering: Skillnad mellan avstånd till nätstation 

Kommande resultat presenterar skillnaden mellan kunders känslighet för spänningshöjningar 

beroende på vilket avstånd från nätstationen de är placerade. Det scenario som graferna 

illustrerar gäller då alla kunder (100 %) under nätstationen har en solcellsanläggning som matar ut 

sitt elöverskott (0-5 kW) till elnätet vid samma tidpunkt och inget reläskydd är aktiverat. Figur 43 

och 44 visar kunden närmast, respektive längst ifrån nätstationen Haddingen 2. Notera att axlarna 

är graderade på samma skala för att uppnå en enklare jämförelse mellan de båda figurer. 

Motsvarande grafer för Valfisken och Månen presenteras i Appendix E. 

 

Figur 43. Skillnad mellan spänningen vid en- och trefasproduktion för kunden längst in i nätet under Haddingen 2. 

 

Figur 44. Skillnad mellan spänningen vid en- och trefasproduktion för kunden längst ut i nätet under Haddingen 2. 

Observera att de spänningar som överstiger 253 V kommer att resultera i att anläggningen 

bortkopplas enligt gällande standard för växelriktaren för att inte sprida störningarna till nätet. 

6.6 Simulering: Överbelastade kablar 

Genom att studera när strömmarna överskrider märkströmmen i ledningarna i elnätet har 

ledningarnas överbelastning undersökts. Då impedansen i ledningar är temperaturberoende har 

funktionen ”Temperature Dependecy at Maximum Operational temperature” använts i DIgSILENT, 

där motståndet i ledningarna har justerats med hänsyn till rådande temperaturer. Även dessa 

simuleringar har genomförts under förhållanden där alla kunder under nätstationerna har en 

enfasansluten solcellsanläggning, alla anslutna till samma fas (L1) och vid samma tidpunkt matar 

ut sitt elöverskott till elnätet. Strömmarna uppstår när alla kunder har samma storlek på sin 

utmatande effekt och inget reläskydd är aktiverat. Det resultat som uppnåtts visar att ingen 

överbelastning inträder då en utmatning på 5 kW sker från samtliga kunder (100 %) samtidigt.  
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6.7 Mätning: Befintlig anläggning 

Då det redan finns en befintlig solcellsanläggning hos en av kunderna under nätstationen Månen 

har långtidsmätningar utförts i kundens fasadskåp samt i nätstationen. Detta möjliggör att 

solcellsanläggningens verkliga påverkan på elnätet kan presenteras för en mätperiod som sträcker 

sig från den 19 februari till den 4 juni. De mätningar som utförts har främst skett under en period 

då solcellsanläggningen endast bestod av 9 paneler, och ett urval av de mest intressanta 

händelserna presenteras här under. Sammanfattningsvis har inga värden utanför de tillåtna 

gränserna överskridits under mätperioden.  

Figur 45 visar spänning och effekt i anslutningspunkten mellan den 21 april och 24 april 2014. I 

den undre grafen kan man se när anläggningen matar ut ett elöverskott till nätet, då den lila 

kurvan får negativa värden under timmarna kring lunchtid.   

 

Figur 45. Spänningskurvor för det tre faserna (över) samt aktiv-, reaktiv och skenbareffekt (under) för perioden 21 april-24 april för 

solcellsanläggningen under nätstationen Månen. 

Mätningen görs med en osäkerhet på < 0,1 % och kurvorna visar värdet när in- och utgående 

strömmar har summerats. Observera att den skenbara effekten (grön kurva) i den undre grafen i 

figur 45 endast redovisas som absolutvärde och saknar därmed riktning, d.v.s. om det är en in- 

eller utgående effekt. Vid installation av mätutrustningen hade anslutningspunkten en impedans 

kring 0,3 ohm för var och en av de tre faserna.  

Genom att studera den övre grafen kan man även se ett samband mellan spänningshöjningar och 

ökad produktion av solel. När hushållet har en låg belastning och samtidigt ett överskott på el kan 

man tydligt se att spänningen förhöjs. Fler grafer från mätningarna presenteras i Appendix H. 
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Under den 1 juni installerades de resterande 22 panelerna, vilket gör att anläggningen ökade i 

installerad effekt från 2,34 kW till 8,72 kW, och 6,34 kW tillgänglig via växelriktarna. Tyvärr fanns 

det inget tidsutrymme i detta arbete att studera dessa mätningar under en längre tid, då 

projektperioden löpte ut samma vecka. Däremot kan figur 46 presentera perioden precis innan 

och precis efter det att de nya panelerna anslutits. Inom den svarta markeringen kan man se det 

överskott som anläggningen producerade kring timmarna runt lunchtid den 2-4 juni, tillsammans 

med den spänningshöjning som uppstår i en av faserna (representerad i figur 46 med den röda 

linjen U1). Detta kan förklaras med figur 25 som visar den nya fördelningen av anläggningen.  

Viktigt att notera är dock att mätningar under en betydligt längre tidperiod krävs innan man kan 

dra några slutsatser ifrån dessa värden. Detta eftersom mätningarna visar nettoeffekten, efter att 

det interna lastbehovet har försetts med el. Mätningen påverkas även av den omkringliggande 

aktiviteten i nätområdet i varje aktuell stund. Man kan dock konstatera att ingen oacceptabel 

spänningshöjning har uppnåtts från den utbyggda anläggningen under den 2-4 juni, även om en 

viss osymmetri mellan de tre faserna har uppstått.  

 

 

Figur 46. Spänningskurvor för det tre faserna (över) samt aktiv-, reaktiv och skenbareffekt (under) för perioden 28 maj-4 juni för 

solcellsanläggningen under nätstationen Månen. 
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7. Analys 

I detta avsnitt analyseras de resultat som presenterats i avsnitt 5, Resultat. Analysen har till 

uppgift att förklara de slutsatser som kan dras kring spänningsfall, spänningsvariationer, 

osymmetri och överbelastade ledningar för de tre nätstationerna. 

7.1 Analys: Spänningsfall 

I tabell 9 kan man tydligt se att det är nätet under Haddingen 2 som har det största spänningsfallet 

på 13 V, följt av Valfisken med 8 V och Månen 4 V. Samtidigt har Haddingen 2 det längsta 

avståndet mellan kund 1 till kund 27 (862 m), följt av Valfiskens kund 1 till kund 31 (369 m) och 

sedan Månens kund 1 till kund 14 (242 m).  

Samtidigt kan man också se att Månens högsta spänning på radialen ligger under 

referensspänningen (230 V) med -7 V. Haddingen 2 och Valfisken har däremot både överspänning 

hos kunderna närmast nätstationen på +9 V, respektive +6 V, och underspänning hos kunderna 

längst ut på -4 V, respektive -2 V. Detta kan förklaras med att Månens första kund på radialen 

ligger nästan 300 m från nätstationen, vilket ger upphov till den låga spänningen, medan både 

Haddingen 2 och Valfisken har kunder både nära och långt ifrån sina transformatorer.  

Att Haddingen 2 har reglerats upp med + 2.5 % av transformatorns märkspänning förstår man då 

man ser det stora spänningsfallet och den låga spänningen hos kund 27. Samtidigt kan man också 

förstå att kunderna närmast nätstationen märker av sin förhöjda spänning genom att elektrisk 

utrustning får kortare livslängd och går sönder. I fallet för Haddingen 2 kan man därmed 

konstatera att nätet är i behov av en förstärkning, även innan man ansluter mikroproduktion.  

Slutsats: Kunder längst ut i nätet påverkas mest av spänningsfallet. Nät med långa ledningar 

och/eller mindre tvärsnittsarea får större spänningsfall på grund av högre motstånd (impedans). 

7.2 Analys: Spänningar vid enfasanslutning 

Figur 30 visar tydligt att alla kunder under Haddingen 2 klarar sig under spänningsnivån på 253 V 

även då 100 % av kunderna är utrustade med en solcellsanläggning som matar ut 1 kW. Kund 25-

27 ligger närmast gränsen på 251 V. När sedan utmatningen ökar till 2 kW från respektive 

anläggning blir det problem för fyra kunder när 75 % är anslutna och fem kunder när 100 % är 

anslutna. Vid 3 kW utmatning har sex kunder problem om endast 75 % är anslutna och vid 4 kW 

hamnar även sex kunder ovanför gränsen om 50 % är anslutna. Vid en utmatning på 100 % är det 

elva kunder som ligger under gränsen, sexton om 75 % är anslutna, tjugo om 50 % är anslutna och 

tjugosex om 25 % är anslutna. För Valfisken är däremot inga kunder över gränsen förrän en 

utmatning på 4 kW från 100 % av kunderna, då sju kunder har minst 253 V. Vid 5 kW ökar antalet 

till tretton kunder. För Månen håller sig alla inom gränsvärdet under de studerade förhållandena. 

Slutsats: Det är tydligt att de åtta kunder som är placerade längst ut i nätet hos Haddingen 2 har 

en betydligt större störningskänslighet än de andra kunderna. Därefter är Valfiskens tretton 

kunder längst ut i nätet utsatta. Värt att notera är att dock att 41 % av kunderna i Haddingen 2:s 

nät, 58 % i Valfikens nät och 100 % i Månens nät fortfarande klarar sig under gränsen för 

spänningar även när 100 % av kunderna matar ut en effekt på 5 kW vardera. 
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7.3 Analys: Spänning vid trefasanslutning 

I ett potentiellt framtidsscenario kan alla kunder (100 %) ha en nätansluten solcellsanläggning som 

vid en viss tidpunkt, gemensam för alla anläggningar inom samma nätområde, har ett elöverskott 

som matas ut på elnätet.  För Haddingen 2 visar figurerna 30-35 på sidorna 37-39 en markant 

skillnad mellan det två scenariornas (en- eller trefas) spänningshöjning. Tabell 10 visar antal 

kunder som ligger under gränsvärdet (≤ 253 V) för respektive utmatningseffekt vid tre- och 

enfasanslutning från 100 % av kunderna. 

Tabell 10. Haddingen 2:s antal kunder som ligger under gränsen för spänningshöjningar vid trefasig och enfasig utmatning på 0-5 kW. 

 

Om alla kunder skulle ha en trefasansluten anläggning skulle den känsligaste kunden, kund 27 som 

är placerad längst ut i nätet, få en oacceptabel spänningshöjning vid en utmatning på cirka 3 kW, 

samtidigt som kund 1 knappt har närmat sig gränsvärdet när alla kunder samtidigt matar ut 5 kW. 

Om alla kunder istället skulle ha en enfasansluten anläggning skulle den känsligaste kunden, kund 

27, få en oacceptabel spänningshöjning redan vid en utmatning på drygt 1 kW, samtidigt som 

femton kunder fortfarande inte överstiger gränsvärdet när alla kunder samtidigt matar ut 5 kW. 

Vid trefasanslutna anläggningar får ingen av kunderna i nätet för Valfisken en oacceptabel 

spänningshöjning vid en effektutmatning mellan 0-5 kW, medan kund 26-31 i fallet med 

enfasanslutningar ligger ovanför acceptansgränsen vid 4 kW medan kund 19 samt 21-31 vid 5 kW, 

se tabell 11. Vid trefasanslutning håller sig istället alla kunder på en nivå under 250 V, även vid 100 

% utmatning av 5 kW. 

Tabell 11. Valfiskens antal kunder som ligger under gränsen för spänningshöjningar vid trefasig och enfasig utmatning på 0-5 kW. 

 

För Månen inträffar inga gränsöverskridande spänningshöjningar för någon av de fjorton kunderna 

längs radialen vid varken trefas- eller enfasanslutning upp till 5 kW, se tabell 12. Däremot kan man 

tänka sig att det blir ett gemensamt problem i området när väl spänningsnivåerna överskrids 

eftersom alla kunder har spänningar på nästintill samma nivå, och störningar kommer inträda för 

de flesta kunderna samtidigt. Detta eftersom alla är belägna nästan 300 m ifrån nätstationen och 

delar många ledningar gemensamt. Dock har Månen har ett relativt starkt nät, och man kan i figur 

37 se att det finns en god marginal tills spänningsgränsen överskrids. 

Tabell 12. Månens antal kunder som ligger under gränsen för spänningshöjningar vid trefasig och enfasig utmatning på 0-5 kW. 

 

Slutsats: Man kan tydligt se att det finns en större acceptans i nätet mot spänningshöjningar vid 

trefasanslutning. Man kan också se att det är kunder längst ut i nätet som får den största 

skillnaden mellan en- och trefas när man jämför resultatet av spänningshöjningen. Man kan också 

konstatera att näten under Valfisken och Månen är betydligt starkare än Haddingen 2, eftersom 

de ligger långt under gränsen för alla sina kunder vid trefasansluten utmatning upp till 5 kW. 

Godkända kunder 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW

Trefas 27 27 27 25 23 21

Enfas 27 27 22 20 18 13

Godkända kunder 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW

Trefas 31 31 31 31 31 31

Enfas 31 31 31 31 25 19

Godkända kunder 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW

Trefas 14 14 14 14 14 14

Enfas 14 14 14 14 14 14
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7.4 Analys: Osymmetri vid enfasig anslutning 

Vid 100 % av kunderna utrustade med en solcellsanläggning: 

Enligt figurerna 38-42 är Haddingen 2 det nät som uppnår den klart största osymmetrin. För 

kunderna 24 till 27 överstiger osymmetrin 2 % redan vid en enfasig utmatning på 2 kW, medan nio 

kunder till överskrider 2 % vid 3 kW. Fullständig osymmetri för samtliga kunder uppstår vid 3 kW. 

För Valfisken överstiger tretton kunder osymmetrin på 2 % vid 3 kW, följt av ytterligare tretton vid 

5 kW medan fem kunder fortfarande klarar sig under gränsen, enligt figur 63-67. För Månen når 

tio kunder gränsen vid 4 kW medan resterande kunder passerar gränser innan 5 kW, se figur 68-

72. 

Vid 75 % av kunderna utrustade med en solcellsanläggning: 

I nätet under Haddingen 2 uppstår inget problem med osymmetri för någon av kunderna om 

endast 1 kW matas ut. Vid 2 kW passerar dock fyra kunder gränsvärdet och vid 3 kW passerar 

ytterligare tre kunder gränsvärdet. Därefter ger en utmatning på 4 kW en osymmetri på 2 % för 

totalt femton kunder och vid 5 kW är alla kunder över gränsen. För Valfisken överträder elva 

kunder osymmetri först vid 4 kW och därefter tillkommer fem kunder med oacceptabel osymmetri 

vid 5 kW. För Månen överträder tre kunder osymmetri vid 4 kW, samtidigt som många av de 

övriga kunderna ligger nära gränsen. Vid 5 kW är elva av fjorton kunder över gränsen på 2 %. 

Vid 50 % av kunderna utrustade med en solcellsanläggning: 

Alla kunderna i nätet under Haddingen 2 har en osymmetri under gränsen vid 1-2 kW utmatning. 

Därefter är tre kunder över gränsen vid 3 kW, fem vid 4 kW och åtta vid 5 kW. För Valfisken och 

Månen håller sig dock alla kunder under gränsen ända upp till 5 kW, med undantag för fyra kunder 

i Valfiskens nät vid 5 kW. 

Vid 25 % av kunderna utrustade med en solcellsanläggning: 

Ända upp till 5 kW är alla kunder i nätet under Haddingen 2, Valfisken och Månen inom 

gränsvärdena för osymmetri.  

Slutsats: Alla nät är känsliga för enfasanslutna anläggningar som matar ut effekt samtidigt. De tre 

näten får alla problem med oacceptabel osymmetri då 75 % av anläggningarna har ett överskott 

som matas ut. Haddingen 2 har fullt utbredd osymmetri runt 3-4 kW (100 %), medan Månens alla 

kunder överträder 2 % vid 5 kW (100 %). Valfisken har däremot fortfarande fem kunder under 

gränsen vid en utmatning från samtliga kunders solcellsanläggningar på 5 kW (100 %). 

Man kan se att det generellt inträder osymmetri innan spänningen uppnår 253 V för alla nät. Både 

Valfisken och Månen är tydligt mer känslig mot osymmetri än spänningshöjningar, medan 

kunderna längst ut i Haddingen 2 berörs av både spänningshöjningar och osymmetri samtidigt.  
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7.5 Analys: Skillnad mellan avstånd till nätstation 

Man kan i figurerna 30-34 för Haddingen 2 tydligt se beviset på hur känsligheten förändras hos 

kunderna beroende på hur nära nätstationen man är placerad. Både kund 1 i nätet under 

Haddingen 2 och kund 1 i nätet under Valfisken är relativt opåverkade av spänningshöjningar 

eftersom de är placerade i nära anslutning till respektive näts transformator. Månen däremot har 

en spänningsförändring på 9 V för kund 1 mellan en enfasig effektutmatning på 0 kW och 5 kW 

eftersom närmsta kunden är boendes 294 m från nätstationen, se tabell 13. Tabellen visar att 

Haddingen 2 har den största spänningsskillnaden hos kund 27 som ökar med 40 V från 0 till 5 kW 

utmatande effekt, vilket kan förklars med det långa avståndet på 896 m till transformatorn.  

Tabell 13. Spänning i Volt för kunderna längst in och längst ut i näten Haddingen 2 (grön), Valfisken (orange) och Månen (blå) vid 100 % 

av kunder anslutna till nätet med en solcellsanläggning. 

 

 

 

Slutsats: Avståndet till nätstationen spelar en stor roll när det kommer till möjligheten att motstå 

spänningsvariationer, liksom osymmetri. Vid kort avstånd till en transformator har skillnaden 

mellan en- och trefas mindre betydelse, samtidigt som spänningshöjningen från 0-5 kW 

utmatande effekt är lägre. 

7.6 Analys: Överbelastade kablar 

I de tre studerade näten har det varit ledningar som grenats ut till många kunder som har varit 

mest utsatta för de högsta strömmarna, i kombination med att dessa ledningar även har haft en 

relativt liten tvärsnittsarea. Problemet vid överbelastning blir att strömflödet är större än vad 

ledningen är konstruerad för och konsekvensen kan bli överhettning, energiförluster i form av 

värme och trasiga kablar som kan utgöra en brandfara. Dock har det visat sig att alla scenarion 

under 5 kW utmatning från alla kunder ger en fasström som är lägre än märkströmmen för 

respektive ledning. Därför har ingen vidare fördjupning skett inom detta område. 

Slutsats: En liten tvärsnittsarea och låg märkström hos en ledning, tillsammans med ett stort antal 

utmatande kundanläggningar på samma ledning gör att överbelastning inträder snabbare. Dock 

visar simuleringar att ledningarna i de undersökta nätområdena inte är den begränsande faktorn, 

eftersom både otillåtna spänningsvariationer och osymmetri inträder tidigare i samtliga nät. 

Kund 27 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW

Trefasanslutning 242 246 250 255 259 264

Enfasanslutning 242 251 260 268 276 282

Kund 1 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW

Trefasanslutning 242 242 243 243 244 244

Enfasanslutning 242 243 244 244 245 246

Kund 31 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW

Trefasanslutning 238 240 242 244 246 248

Enfasanslutning 238 243 247 251 255 259

Kund 1 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW

Trefasanslutning 238 238 239 239 239 240

Enfasanslutning 238 239 240 240 241 242

Kund 14 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW

Trefasanslutning 232 232 234 235 237 238

Enfasanslutning 232 235 238 241 245 247

Kund 1 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW

Trefasanslutning 232 232 233 234 235 236

Enfasanslutning 232 233 235 237 239 241
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7.7 Analys: Befintlig anläggning 

Från de mätningar som har pågått under våren 2014 har inga otillåtna gränsvärden noterats hos 

solcellerna under nätstationen Månen. Detta beror dels på att anläggningen har haft en relativt 

jämn fördelning över faserna samt att nätet är relativt starkt med en impedans kring 0,3 ohm.  

Dock antyder de mätningar som skett när panelantalet ökat att den större snedfördelningen även 

återspeglas i elkvaliteten i anslutningspunkten, men fler mätningar krävs innan slutsatser bör dras.  

8. Åtgärdsförslag 

Då elkvaliteten är ett samspel mellan nätets egenskaper och ansluten utrustning måste de lokala 

förutsättningarna alltid kontrolleras innan man ansluter ny mikroproduktion (1). Står man inför en 

situation som riskerar kundernas elkvalitet är en förbättrad nätstyrka nödvändig. Genom att 

förstärka nätet kan man ge utrymme för större last- och produktionsvariationer och höja 

acceptansgränsen för att underlätta anslutningen av förnybar elproduktion.  

8.1 Nätförstärkning 

En förstärkning kan exempelvis vara att byta ut de ledningar som inte uppfyller dimensionerings- 

och kvalitetskraven, till ledningar med större tvärsnittsarea för att minska impedansen. Detta är en 

vanlig men dyr åtgärd, som måste vägas mot kostnaderna som beror på kabellängd och 

markförhållanden i det aktuella området. Eftersom långa ledningar är extra mottaglig för 

spänningsvariationer kan även ett byte eller ett tillägg av ytterligare en transformator vara ett 

alternativ. Detta är exempelvis aktuellt för nätområdet Haddingen 2 eftersom man kan konstatera 

att spänningsdifferensen mellan första och sista kunden är undermålig redan i dagsläget. Det 

innebär att man delar upp det nuvarande lågspänningsnätet på två transformatorer för att kringgå 

alltför långa ledningar. Ett alternativ är också att placera ut en transformator (0,4/0,4 V) längsmed 

det befintliga nätet som endast balanserar den rådande spänningen.  

8.2 Styrning och reglering 

Det finns också en mängd komponenter och aktiva styrfunktioner som kan användas för att 

balansera nätet. Exempel på dessa är dynamisk spänningsreglering från lindningskopplare och 

styrd kompensering som exempelvis styr reaktiv effektkompensering med hjälp av snabbkopplade 

kondensatorer och reaktorer (62). I dagsläget är dock automatisk spänningsreglering ofta 

begränsad till fördelningsstationerna i hög- och mellanspänningsnäten och spänningsreglering på 

lågspänningsnivån är ofta inte intressant då det dels är en kostnadsfråga, samtidigt som ytterligare 

komponenter adderas till transformatorn som ökar drift- och tillsynsbehovet (7).  

Mer långsiktigt kan det även bli aktuellt att göra elkunderna mer aktiv i sin laststyrning, då kan 

med hjälp av utrustning som smarta mätare och appar kan få information om sitt momentana 

elpris baserat på tillgänglighet, och därmed styra sina laster till perioder med låg efterfrågan på el. 

Ett exempel på denna utveckling är Vattenfalls projekt ”Smart Kund Gotland” som utreder 

möjligheten att införa ett aktivt kunddeltagande i balanseringen av elkraft med hjälp av varierande 

timpriser (63).  
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8.3 Energilager 

I framtiden är det också troligt att energilager kan vara en integrerad komponent i 

mikroproduktionsanläggningar. Detta genom att lagra energi vi överskottsproduktion för att jämna 

ut effektvariationer, tillvarata befintlig produktion och förebygga spänningshöjningar och 

överbelastade ledningar. Vanliga energilager är batterier men kan exempelvis också bestå av 

svänghjul, pumpade vattenkraftverk och vätgaslager för att nämna några. Man ser också en 

utveckling som pekar mot en mer aktiv styrning av kundernas elanvändning, beroende på den 

momentana produktionen, som även kommer leda till att acceptansgränsen höjs.  

8.4 Reläskydd 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.15.3 är bortkoppling av anläggningar med hjälp av reläskydd också 

ett hjälpmedel för att undvika att avvikande strömmar, spänningar och frekvenser når elnätet. Det 

finns både funktioner som kopplar från all produktion vid gränsöverskridande (eng. hard 

curtailment), och funktioner som kan minska på produktionen med minsta möjliga mängd (eng. 

soft curtailment). Det senare exemplet använder sig av optimal nedstyrning för att hålla störningar 

inom sina gränser men ändå tar tillvara på största möjliga produktion. Vid direkt bortkoppling 

tappar man istället all elproduktion tills förutsättningarna i nätet är mer stabila. Det är därför 

önskvärt att helst använda en mjuk nedreglering för att inte förlora alltför stor andel produktion 

(64). 

8.5 Symmetrisk produktion 

När det kommer till det förebyggande arbetet ska man ha i åtanke att den mest utsatta 

situationen uppstår då mikroproduktionsanläggningar ansluts till enfas och ett felertal 

anläggningar installeras i samma område och på samma fas. Därför ska man i första hand utreda 

möjligheten att istället ansluta anläggningen till elnätet med en trefasig växelriktare, men i de fall 

man ändå ansluter till enfas ska man så långt det är möjligt sprida panelerna över faserna för att 

jämna ut belastningen.  

 

Figur 47. Schematisk bild över en solcellsanläggning med enfasanslutna paneler, kompliterat med ett obalansskydd. (1) 

Om man vill finna ett alternativ till en trefasig växelriktare kan man även installera ett 

obalansskydd eller använda styrd kompensering som tillför och avleder reaktiv effekt fasvis, för att 

minska osymmetrin (1) (65). Se figur 47 för hur solceller i en anläggning kan fördelas över faserna 

med ett obalansskydd. 
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9. Diskussion 

Fram tills idag har elsystemet styrts av det rådande behovet, där produktionen har balanserats 

utifrån kundernas elanvändning. I framtiden kommer vi med stor sannolikhet se det omvända, där 

man även måste anpassa sin användning till de tillfällen då elen är mest tillgänglig. Denna 

diskussion försöker sammanfatta den övergripande utmaningen, orsaken, lösningen och framtiden 

för mikroproduktion och elkvalitet. 

9.1 Utmaningen 

Vi står inför en stor utmaning då nya konsumenter och producenter kliver in på marknaden, där en 

integration av intermittent mikroproduktion, elbilar och smarta nät bara är några exempel på de 

förändringar som elnätet måste rusta sig för (63).  

Man måste även ta hänsyn till att synen på vårt energisystem är i en förändringsfas då krav på 

tillförlitlighet och tillgänglighet aldrig har varit större. Den ökade transperensen mot elmarknaden 

vill göra kunderna mer medveten i sin energianvändning och Sverige är unikt i det perspektivet att 

varje enskild kund har rätt till timmätning, oberoende av säkrings-storlek. Uttagsmönster och 

sammanlagringseffekter kan i framtiden dock bli svårare att förutse då elsystemet går mot en mer 

dynamisk och individualiserad användning. Med de nya nätkoderna vill man uppnå en mer aktiv 

styrning av både produktion och användning för hela system, men även för individer vilket innebär 

en balansering av elkraft på lägre nivå än tidigare (63).  

Problemet med att göra kunderna mer aktiva i sin egen lastreglering är dock att det i dagsläget är 

relativt små prisvariationer på elmarknaden, och som gör att man endast kan spara små summor 

genom att ändra om sitt energiuttag över dygnet. För att få en större utbredning av ett mer aktivt 

kunddeltagande i laststyrningen krävs starkare ekonomiska incitament (63). 

En strängare konkurrens har också drivit utvecklingen mot allt snävare dimensionering och krav på 

högre optimeringsgrad vilket gör att man i första hand måste prioritera att förbättra 

nyttjandegraden hos sina befintliga investeringar. Samtidigt blir samhället alltmer teknikintensivt 

och antalet störkänsliga apparater ökar i samma takt som antalet störkällor  (62). Konsekvensen av 

dålig elvalitet blir att elektrisk utrustning får en förkortad livslängd, skadas eller förstörs. 

9.2 Orsaken 

Orsaken till de nämnda störningarna i elkvaliteten beror främst på det två-väga effektflöde som 

kan inträda i lågspänningsnätet då mikroproduktionsanläggningar ansluts, samt då enfasigt 

anslutna växelriktare används. Som tidigare nämnts uppstår osymmetri främst i nät med många 

anläggningar inom ett och samma område, och inte minst för nät med anläggningar anslutna till 

samma fas. Den rådande nätdimensioneringen, längd på ledningar, transformatorer och 

kunduppsättning sätter förutsättningarna för nätstyrkan. 

Spänningsnivån ska vid anslutningspunkten till varje enskild kund ligga inom ± 10 % av 

referensspänningen som är 230 V. Gränsen för osymmetri överskrids så fort man passerat 2 %, där 

definitionen av osymmetri är kvoten mellan minus- och plusföljdsspänningen.  
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Dessa gränsvärden anger alltså störningarnas högsta respektive lägsta tillåtna nivå, men betyder 

inte att elektrisk utrustning inte kan ta skada även om värdena ligger inom intervallet (66). Notera 

att kontroll av elkvalitetskraven inte sker kontinuerligt av elnätsbolagen, utan sker istället på 

begäran från kunder, ofta när elkvalitetsstörningar börjar påverka elektrisk utrustning märkbart. 

Anledningen till att man i många fall ansluter till enfas är en kostnadsfråga, då det idag är svårt att 

finna trefasväxelriktare som kan konkurrera med enfasväxelriktare. Om man studerar 

solcellspaketen som idag säljs hos företag är även större anläggningar i många fall anslutna till 

enfas. I samtal med Sveriges största leverantör av solcellsanläggningar, Solkompaniet, har det visat 

sig att det idag finns en väl fungerande växelriktare på 3 kW, men för mindre anläggningar är det 

endast enfasväxelriktare som används. I och med att installationsföretagen får en mer stabil 

efterfrågan på uppdrag och kan köpa in större mängder material åt gången bör det dock endast 

vara en tidsfråga innan trefasväxelriktare för mindre anläggningar också finns på den svenska 

marknaden, och till konkurrenskraftiga priser. 

9.3 Lösningen 

Att åtgärda en försämrad elkvalitet kan ske både i elnätet, i mikroproduktionsanläggningarna och 

hos kunderna med hjälp av laststyrning. Val av metoden bestäms ofta utifrån vad som är mest 

kostnadseffektiv i gällande fall. Det är därmed inte alltid givet att åtgärderna ska göras i elnätet, 

utan en förändring kan även ske hos en störkälla som exempelvis en mikroproduktionsanläggning. 

Tekniska åtgärdsförslag presenteras i avsnitt 8. 

En del i den långsiktiga lösningen är att alla inblandade aktörer måste samla kunskap och sprida 

information om skillnaden mellan en- och trefasanslutning. Branschen måste uppnå en gemensam 

enighet så att konsekventa rekommendationer når kunder och installatörer. Det krävs 

gemensamma anslutningskrav, och solcellsinstallatörer, elbolag, fastighetsägare, arkitekter och 

byggbolag är bara några av de aktörer som efterfrågar ny kunskap kring solceller och installationer 

av solcellssystem (50). 

Om man, trots rekommendationer att välja trefas, vill ansluta sin mikroproduktionsanläggning 

enfasigt är det starkt rekommenderat att fördela produktionen jämt över faserna samt att 

komplettera med ett obalansskydd och reläskydd som uppfyller gällande standarder. Att fördela 

produktionen jämnt över alla faser ger också ett bättre nytta då större mängd av produktionen 

förbrukas lokalt i den egna anläggningen och man slipper onödig bortkoppling. Elnätsföretag är 

också skyldiga att lämna ut värden på förimpedans och kortslutningseffekt i anslutningspunkten till 

kunden för att dess elinstallatör ska kunna göra rätt bedömning kring den elektriska 

dimensioneringen (1).  

Ur ett systemperspektiv kommer behovet av reglerkraft att öka markant för att kunna hantera den 

mer ojämna produktion som förs in i nätet.  I dagsläget har den svenska vattenkraften en viktig 

roll, då den tillsammans med kärnkraften utgör det nordiska elsystemets bas- och reglerkraft.  

Dessa har varit både tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga och kunderna har kunnat gynnas av 

konkurrenskraftiga elpriser jämfört med övriga i Europa (67). Där är istället gaskraften en viktig 

reglerkraft som regleras upp och ner på kort tid när elbehovet ändras (68). 
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9.4 Framtiden 

Att skapa ett energisystem med en given plats för mikroproduktion är inte omöjligt. I framtiden 

kan man exempelvis föreställa sig att alla nybyggnationer är planerade och utformade för att 

rymma mikroproduktion och integrerade energilager. Man kan också tänka sig att byggfirmor i 

framtiden har rutinen att alltid utforma tak med möjligheten att ansluta en solcellsanläggning. 

Idag saknas oftast detta tänk då ventilationsaggregat och skorstenar är exempel på moduler som 

placeras utspritt på ett tak, och försvårar installation av nya anläggningar.  

Men trots den snabba prisutvecklingen som presenteras i avsnitt 4.16  och det stora intresset från 

allmänheten så är den svenska solcellsmarknaden fortfarande i hög grad beroende av olika 

politiska beslut, såsom solcellsstödet och det bordlagda förslaget om skattereduktion. Johan 

Lindahl på Uppsala Universitet ser en fortsatt växande solcellsmarknad i Sverige eftersom intresset 

är stort och en majoritet av den svenska befolkningen vill se en större satsning inom solenergi, 

men den senaste prisminskningen kommer stabiliseras  (43).  

Men man måste komma ihåg att även om vi går mot en gemensamt europeisk elmarknad måste 

lösningarna för de svenska elnäten testas under svenske förhållanden, eftersom det finns väldigt 

olika behov och förutsättningar för energisystemen beroende på vart man är i Europa (63). 

Sammanfattningsvis är införandet av förnybar elproduktion en förutsättning för att vi i framtidens 

ska kunna nå ett hållbart och långsiktigt samhälle. En ökad andel förnybar el i nätet gör att 

marginalelen som kolkondensproducerad el i Europa kan minskas, då Sverige är en del av det 

europeiska elkraftsystemet (21). En ökad andel förnybar el kan även förbättra försörjnings-

tryggheten och leda till att vi uppnår de nationella och globala miljömålen som ska säkerställa en 

framtid för kommande generationer.  

9.5 Ekonomi 

Elanvändning och samhällsutveckling går på många sätt hand i hand. Brister i elkvaliteten kan 

skapa stora kostnader för både kunder och nätbolag eftersom elektricitet är en handelsvara och 

en stor resurs i samhället - men det är också ett konkurrensmedel. Att ha en stabil och tillförlitlig 

tillgång på elektricitet av god kvalitet är en viktig förutsättning för dagens samhälle. För en industri 

kan varje produktionsstörning vara ett allvarligt hot mot lönsamheten. En annan industri kanske är 

mindre störningskänslig, men i stort behov av en låg energikostnad. Att förstärka elnätet handlar 

dock om stora investeringar vars effekter kan ta tid innan de märks. 

En av svårigheterna vid den ekonomiska finansieringen av nätförstärkning är dock att bedöma vem 

som är skyldig till störningarna i nätet. Eftersom anläggningar kan påverka varandra och förstärka 

andra störningar kan exempelvis tio anläggningar i ett nät hålla sig inom gränserna, men när den 

elfte ansluts uppstår problem. Frågan är då om det är den elfte kunden som bär ansvaret för den 

försämrade elkvaliteten, eller om alla mikroproducenter gemensamt bör stå för kostnaden. Idag 

bekostar ofta nätbolagen förstärkningen som i förlängningen resulterar i förhöjda nättariffer för 

alla kunderna. Frågan är dock om det är rätt att även de kunder som inte äger solceller ska vara 

med att betala notan? Att på det mest samhällsekonomiska sättet finansiera nätförstärkningar 

förknippade med mikroproduktion diskuteras därför flitigt inom branschen idag. 
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10. Slutsatser 

Detta avsnitt ska knyta samman arbetet och sammanfatta de slutsatser som man kan dra från 

resultatet och analysen i avsnitt 6 och avsnitt 7. Avsnittet ska också besvara de frågeställningar 

som presenterades i avsnitt 1.4.  

10.1 Besvarande av frågeställningar 

Den huvudsakliga frågeställningen är vad som händer i ett framtidsscenario under en solig dag då 

många kunder inom ett och samma nätområde, geografiskt placerade nära varandra, har en 

solcellsanläggning och alla anläggningar har ett överskott på el som måste matas ut till elnätet. 

Här under presenteras slutsatserna från de fyra frågeställningarna: 

 

 Hur påverkas Umeå Energis elnät vid anslutning av ett större antal anläggningar? 

 Hur påverkas Umeå Energis elnät av solcellsanläggningars anslutning med en/-trefas? 

 Vilka scenarion skapar problem som kräver nätförstärkning och vad säger lagstiftningen? 

 Vilka åtgärdsförslag rekommenderas för de nätområden som behöver en nätförstärkning? 

 

Vilka förutsättningar som bestämmer ett nätområdes acceptansgräns är, som tidigare nämnts, till 

stora delar nätets topologi, ledningsimpedanser, transformatorer och lokala laster (54). Liksom i 

fallet med spänningsfall, fast med det omvända resultatet, är det kunder längst ut i näten som 

utsätts för den största spänningshöjningen och osymmetrin. Nät med långa ledningar och/eller 

mindre tvärsnittsarea ger den största påverkan på elkvaliteten hos sina kunder på grund av högre 

motstånd (impedans). Resultatet visar att kunder nära nätstationen däremot är nästintill oberörd 

av stora mängder utmatande effekt från anläggningarna eftersom transformatorn balanserar 

spänningen och höjer acceptansgränsen. 

Som simuleringsresultat visar är Haddingen 2 det mest utsatta nätet bland de tre undersökta. 

Valfisken och Månen är under dagens förutsättningar stabila, och skulle enligt simuleringarna klara 

en större utbyggnad av solceller bra. Haddingen 2 får dock problem för kunderna längst ut relativt 

tidigt, vilket var förväntat på grund av dagens dimensionering. Samtidigt är Haddingen 2 ett 

relativt ovanligt nät som sällan går att jämföra med Umeå Energis övriga. Valfisken och Månens 

dimensioneringar är däremot mer vanliga och liknar troligen fler av Umeå Energis nätområden.  

Upptill en utmatning på 5 kW klarar Valfisken både spännings- och osymmetrigränsen, med 

undantag för fyra kunder långt ut i nätet som uppnår osymmetri om 50 % av kunderna har ett 

elöverskott. Majoriteten av kunderna har även en god marginal till spänningsgränsen på 253 V vid 

en utmatning på 5 kW från 100 % av kunderna samtidigt.  För Månen klaras osymmetri-gränserna 

vid en utmatning på minst 3 kW från 100 % av nätets kunder eller minst 5 kW från 50 % av nätets 

kunder. I de undersökta fallen är det tydligt att osymmetri är den begränsade faktorn, vilket även 

inträder och berör fler kunder. En viktig slutsats är även att flera anläggningar påverkar spännings-

kvaliteten hos varandra. Detta kan tydligt ses i avsnitt 6.2 och 6.4 då varje enskild kund får en 

högre spänning och osymmetri om antalet mikroproducenter i nätet ökar från 25-100 %. 
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Det bör dock tydligt påpekas att alla de resultat som presentaras i denna rapport troligtvis har en 

högre acceptansgräns i praktiken eftersom en enfasig utmatning på L1 för samtliga kunder är ett 

extremfall som sannolikt aldrig uppstår. Detsamma gäller antagandet att alla anläggningar har ett 

överskott som matas ut vid samma tidpunkt. Detta diskuteras vidare i avsnitt 10.3.  

Alla resultat bevisar att en jämt fördelad produktion höjer acceptansgränsen markant, vilket gör 

att det här arbetet inte ser några allvarliga problem med en stor anslutning av mikroproduktion, 

inte minst då antal trefasanslutna anläggningar ökar. Om det dock skulle bli aktuellt att vidta 

åtgärder sammanfattar rapport åtgärdsförslag som nätförstärkning, en ökad styrning och reglering 

på flera nivåer i nätet, integrering av energilager och en mer symmetrisk produktion över faserna. 

Slutsatsen blir att resultatet inte visar någon allvarlig problematik med en ökad andel solceller, 

förutsatt att medvetenheten ökar kring behovet av en jämnt fördelad produktion och de extra 

utsatta kunderna långt ut i smalt dimensionerade nät. Om kunskapen kring detta fortsätter öka 

finns stora möjligheter att säkerställa en leverans av el som är av god kvalitet, även om antalet 

solceller i Umeå Energis elnät ökar markant. 

Den här rapporten vill därför istället uppmuntra till att främja och förbereda för en fortsatt ökning 

av mikroproduktion för att möjliggöra en hållbar implementering av förnybar energiproduktion. 

Med rätt installation, rätt utrustning, rätt anläggning i förhållande till behov och rätt integrering 

med övriga system ses inga hinder och begränsningar för solcellernas fortsatta utveckling. 

10.2 Rekommendationer 

Att tänka på som mikroproducent, nätbolag, solcellsinstallatör, kund och politiker: 

 Känsligaste områdena uppstår efter långa ledningar med hög impedans och liten fasarea 

 Anslut alltid anläggningen med trefasig växelriktare när så är möjligt för att uppnå symmetri 

 Om enfasig växelriktare används bör obalansskydd koppla bort alla faser när en fas slås ut 

 Om enfasig växelriktare används ska produktionen fördelas jämt över faserna  

 Sprid kunskap kring elkvalitetsstörningars utmaningar, orsaker och lösning inom branschen 

 Engagera fler berörda aktörer i denna utveckling, som exempelvis elektriker och byggföretag 

 

 Inför ekonomiska incitament som hjälper kunden att välja trefasig anslutning  

 Inför aktiv reglering på fler nivåer för att öka nyttjandegraden av befintlig el 

 Fortsätt utreda möjligheterna med smarta nät för att utöka acceptansgränsen i elnätet 

 Använd reläskydd med rätt inställningar och använd soft curtailment i möjligaste mån 

 Som mikroproducent bör man samköra sina laster med sin produktion för att i första hand 

nyttja sin egenproducerade el inom fastigheten. Kapade effekttoppar leder till ökad nätnytta. 

 Ta lärdom av andra länders erfarenheter som exempelvis Tyskland och Danmark… 

 … men, glöm inte bort att andra länders förutsättningar skiljer sig från de svenska. 
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10.3 Kommentarer kring val av scenarion 

Eftersom denna studie försöker skapa en bild av ett möjligt framtidsscenario, där mikroproduktion 

kan vara en vanligt förekommande komponent i de svenska fastigheterna så har man försökt att 

undvika att studera en specifik solcellsteknik och olika peak-effekter. Istället har arbetet fokuserat 

på att kartlägga hur elnätet påverkas vid extrema fall där man inriktar sig på hur stort överskott 

som kan matas ut på nätet, oberoende av den exakta andelen produktion och last som existerar 

hos kunden. 

Det kan upplevas som ett orealistiskt scenario att 25, 50, 75 och 100 % av alla kunder inom ett 

nätområde har en mikroproduktionsanläggning som vid samma tidpunkt matar ut effekter upp till 

5 kW – men, detta arbete har som mål att just utreda extremfall som kan ske i framtiden och 

påvisa den trend som de olika fallen skapar. Samtidigt är arbetet inriktat mot att studera framtida 

situationer, som vi idag vet väldigt lite om. Därför anser man att det är klart intressant att studera 

fall som kan skapa ett överskott på 5 kW för många kunder samtidigt eftersom målet är att 

kartlägga trenden i elkvalitet som uppstår då många anläggningar ansluts. Av samma anledning 

har det även valts att visa värden som reläskydd och säkringar i praktiken skulle koppla bort.  

Anledningen till att endast utmatande effekt studerades var även att det blir minst lika osäkert att 

anta hur stora anläggningar som kommer installeras och vad de kommer producera. Att titta på 

varje kunds takyta ansågs också missvisande eftersom det inte finns någon garanti på att man 

installerar en anläggning på den maximala ytan, och att därifrån dra slutsatser om hur stor effekt 

som produceras. Både väderförhållande, lutning i förhållande till solen samt typ av solceller och 

växelriktare gör att producerad effekt kan variera inom ett brett spann. Solcellstekniken antas 

utvecklas vidare under de kommande åren, och därmed är det ointressant att dra slutsatser om 

vilka exakta effekter som kan installeras. 

Att arbetet inte fördjupar sig mer i kundernas olika kortslutningseffekter beror på att det inte finns 

ett direkt samband med en hög kortslutningseffekt och acceptansgräns. Detta kan förklaras med 

att kortslutningseffekten beskriver nätstyrkan för en enskild kund med egna ledningar, men inte 

när flera kunder samspelar tillsammans längs en radial. Om ett antal kunder bor i samma område 

och delar en gemensam ledning från nätstationen kan ledningen ha en hög kortslutningseffekt, 

men samtidigt ett extra stort spänningsfall om flera kunder har stora lastuttag vid samma tillfälle.  

10.4 Förslag på fortsatta studier 

Ytterligare studier föreslås kring hur elbilar och andra laster kan samverka med mikroproduktion 

för att balansera systemet. Hur kan man på effektivaste sätt använda energilagringsteknik i 

sammanhanget och vilken roll kan smarta elnät spela för att underlätta en hållbar integration av 

förnyelsebara produktionskällor till nätet? Vilka möjligheter finns exempelvis att integrera 

vätgaslager och bränsleceller för att tillvara ta största möjliga mängd energi inom hushållet? 

Mera kunskap och forskning behövs även när det gäller ”massanslutning” av solceller, där man kan 

ta stor lärdom av Danmark och Tyskland som har haft en ovanligt snabb utbyggnad av förnybar 

energiproduktion, med både positiva och negativa konsekvenser som följd. Vilka proaktiva krav 

ska man exempelvis ställa vid anslutning och hur kan man förebygga den problematik som nu 

uppstått i deras elnät? 
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Även om övertoner inte studeras i detta arbete på grund av att tidigare studier visat att denna 

problematik är underordnade spänningsvariationer och osymmetri, så bör det nämnas att 

kunskapen kring de effekter som dagens PFC-utrustning (Power Factor Correction) bidrar till på 

högre frekvensnivåer är oklara. PFC används för att motverka övertoner, men kan samtidigt 

förflytta störningarna till andra nivåer, vilket det idag forskas om på bland annat LTU. Dessa 

övertoner i högre frekvensområden kan bli ett nytt fenomen som man idag vet relativt lite om och 

därför föreslås att man studerar detta närmare i framtida studier. 

En stor fråga i sammanhanget är även den juridiska och nationalekonomiska aspekten, där 

oklarheter finns kring vem som är betalningsskyldig för de förstärkningar som kan tvingas göras. 

Vems är exempelvis felet när problemet uppstår? Ska endast den sista att anslut - eller alla - stå 

för kostnaden. Är exempelvis en kollektivbelagd kostnad eller en schabloniserad anslutningsavgift 

mest samhällsekonomisk? 

10.5 Avrundning 

Det går inte att överdriva behovet av förnybar energi i vårt elsystem, samtidigt som många 

utmaningar kvarstår innan vi uppnår en tekniskt hållbar och långsiktig elförsörjning globalt. Både 

Sverige och EU har tydliga klimat- och miljömål som vill främja införandet av förnybara 

energikällor, vilket gör att elens andel av det totala energibehovet nästan kommer dubbleras till år 

2050. Detta innebär även att elens betydelse som energibärare kommer förstärkas ytterligare, och 

så även kraven på god elkvalitet (68). 

Den slutgiltiga utmaningen blir att säkerställa hur olika förnybara energikällor kan användas och 

samspela med varandra, med distributionsnäten, överföringsförbindelser och övriga energikällor. 

Sverige, liksom övriga världen, behöver en stabil elförsörjning med minimal negativ miljöpåverkan, 

som levererar rimliga priser för samhälle, industri och privata kunder. Därmed är vi inne i ett 

viktigt skede där noggrann planering, eftertänksamhet och smarta investeringar krävs för att 

uppnå denna positiva utveckling, samtidigt som vi inte har tid att vänta tills morgondagen. En 

hållbar och långsiktig energiproduktion behövs idag, både av sociala, ekonomiska och miljömässiga 

skäl – och solceller kan mycket väl spela en viktig roll i denna omställning. 
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Appendix A – Kartor över nätområden 

Figur 48 visar en karta över nätstationen Haddingen 2 med omkringliggande nät. De blå ledningarna är 

serviskablar, de gröna är lågspänningsledningar på 0,4 kV, de röda är mellanspänningsledningar på 10 

kV och de streckade linjerna är luftledningar.  

 

 

Figur 48. Karta över Haddingen 2 med omkringliggande nät. 
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Figur 49 visar en karta över nätstationen Valfisken med omkringliggande nät och figur 50 Månen med 

den aktuella radialen. De blå ledningarna är serviskablar, de gröna är lågspänningsledningar på 0,4 kV, 

de röda är mellanspänningsledningar på 10 kV och de streckade linjerna är luftledningar.  

 

Figur 49. Karta över Valfisken med omkringliggande nät. 

 

Figur 50. Karta över Månen med den aktuella radialen. 
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Appendix B – Simuleringsuppställning 

I DIgSILENT PowerFactory byggdes nätet Haddingen 2 upp enligt figur 51, Valfisken enligt figur 52 och 

Månen enligt figur 53. Varje pil representerar en kund och de tomma kvadraterna är resultat-rutor 

som levererar värden på valda variabler. 

 

 

Figur 51. Lågspänningsnätet under nätstationen Haddingen 2 I simuleringsprogrammet DIgSILENT PowerFactory. 

 

Figur 52. Lågspänningsnätet under nätstationen Valfisken I simuleringsprogrammet DIgSILENT PowerFactory. 
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Figur 53. Lågspänningsnätet (en radial) under nätstationen Månen I simuleringsprogrammet DIgSILENT PowerFactory. 
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Appendix C – Spänningar vid enfasanslutning Valfisken 

Här visas de spänningar som uppstår för kunderna under nätstationen Valfisken när samma 

förutsättningar som presenteras i 6.2 råder. 

 

Figur 54. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 1 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 55. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 2 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 
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Figur 56. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 3 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 57. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 4 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 58. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 5 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 
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Appendix D – Spänningar vid enfasanslutning Månen 

Här visas de spänningar som uppstår för kunderna under nätstationen Månen när samma 

förutsättningar som presenteras i 6.2 råder. 

 

Figur 59. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 1 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 60. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 2 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 
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Figur 61. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 3 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 62. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 4 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 63. Spänning i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 5 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 
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Appendix E – Skillnad mellan avstånd till nätstation 

Det scenario som figurerna 64-67 illustrerar visar spänningen för olika kunder under Valfisken och 

Månen då alla kunder (100 %) under nätstationen har en solcellsanläggning som matar ut sitt 

elöverskott (0-5 kW) till elnätet vid samma tidpunkt och inget reläskydd är aktiverat.  

Figur 64. Skillnad mellan spänningen vid en- och trefasproduktion för kunden längst in i nätet under Valfisken. 

Figur 65. Skillnad mellan spänningen vid en- och trefasproduktion för kunden längst ut i nätet under Valfisken. 

Figur 66. Skillnad mellan spänningen vid en- och trefasproduktion för kunden längst in i nätet under Månen. 

 

Figur 67. Skillnad mellan spänningen vid en- och trefasproduktion för kunden längst ut i nätet under Månen. 

230
240
250
260
270
280

0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW

Fa
ss

p
än

n
in

g 
L1

 (
V

) 

Utmatande effekt till nätet (kW) 

Spänning för kund 536 m från nätstationen Månen 

Enfasanslutning

Trefasanslutning



 Examensarbete i Energiteknik 30 hp  

Linn Larsdotter 

 

J 
 

Appendix F – Osymmetri vid enfasanslutning Valfisken 

Figurerna 68-72 visar den osymmetri som uppstår för kunderna under nätstationen Valfisken när 

samma förutsättningar som presenteras i 6.4 råder. 

 

Figur 68. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 1 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 69. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 2 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 
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Figur 70. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 3 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 71. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 4 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 72. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 5 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar.  
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Appendix G – Osymmetri vid enfasanslutning Månen 

Figurerna 73-77 visar den osymmetri som uppstår för kunderna under nätstationen Månen när samma 

förutsättningar som presenteras i 6.4 råder. 

 

Figur 73. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 1 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 74. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 2 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 
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Figur 75. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 3 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 76. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 4 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 

 

Figur 77. Osymmetri i kundernas anslutningspunkter vid ett överskott på 5 kW som matas ut på nätet via L1 från alla anslutna anläggningar. 
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Appendix H – Mätningar på befintlig anläggning 

Figur 78 visar en graf hämtad från datainsamlingsprogrammet Metrum DB Viewer som visar de tre 

fasspänningarna (över) och den aktiva-, reaktiva och skenbara effekten (under) för perioden 21 april-

15 maj för den befintliga solcellsanläggningen under nätstationen Månen. 

 

 

Figur 78. Spänningskurvor för det tre faserna (över) samt aktiv-, reaktiv och skenbareffekt (under) för perioden 21 april-15 maj. 

Som grafen visar kan man tydligt se att den aktiva effekten (lila kurva) når negativa värden under 

timmaren före och efter lunchtid, vilket bevisar att solcellsanläggningen har ett överskott som man 

matar ut till elnätet. Den svarta ramen visar dock perioden 7 maj- 15 maj, då vädret var väldigt dåligt 

och hushållet istället fick köpa sin el hela dygnen.  Figur 79 visar en in-zoomad bild över perioden, där 

man kan se hur spänningen sänks då produktionen går ner. 

 

 

Figur 79. Spänningskurvor för det tre faserna (över) samt aktiv-, reaktiv och skenbareffekt (under) för perioden 7 maj-15 maj. 


