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Förord 

Denna rapport skrivs som en del av mitt examensarbete och utgör 15 hp i distansutbildningen 

Högskoleingenjör i Elkraftteknik. Utbildningen ges i nära samarbete mellan Umeå Universitet, 

Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå och Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag är inskriven vid och 

skriver min rapport via Umeå Universitet. Examensarbetet genomfördes under perioden mars – juni 

2017 och utgör en del av ett större projekt som genomförs av LTU Skellefteå i samarbete med bland 

andra STRI och Energiforsk. 

 

Jag vill tacka min handledare från LTU, Martin Lundmark, för all hjälp och kunskap inom området 

som han delat med sig av till mig. Jag har lärt mig många nya och intressanta saker under detta 

arbete. Jag vill också tacka Math Bollen från LTU, som har varit ett enormt stöd i arbetet med Matlab 

och lagt ned mycket tid på att hjälpa oss med koder och simuleringar, samt tolkning av resultat. 
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Sammanfattning 

Det blir allt vanligare att enskilda hushåll installerar solpaneler för att generera egen el. För att 

undersöka hur enfasanslutna solpaneler påverkar spänningen i nätet startades ett större projekt som 

sedan delades upp i flera delar. Den del som undersökts i denna rapport behandlar främst obalans 

(osymmetri) i spänningens faser. 

 

Syftet med projektet var bland annat att avgöra om anslutning av solpaneler utgör ett problem för 

nätet, vilka möjliga åtgärder som kunde hittas, samt om det kan komma att krävas nya regler och 

lagar i framtiden för att reglera anslutningen av solpaneler eller annan distribuerad generering. 

 

Målet med denna undersökning var att med hjälp av nätdata för två typer av nät i norra Sverige, 

samt beräkningar och simuleringar i Matlab, undersöka och jämföra hur spänningen påverkades vid 

anslutning av solpaneler antingen till samma fas, slumpmässig anslutning av solpaneler över 

faserna, eller koordinerad anslutning med solpanelerna jämnt fördelade över faserna. 

 

De flesta simuleringar gav det förväntade resultatet. Spänningen påverkades mer ju fler solpaneler 

som anslöts till nätet. Vissa fall av de slumpmässiga anslutningarna skulle kunna leda till väldigt 

stor obalans, men efter bedömning av de mer sannolika fallen (inom 10:e och 90:e percentilerna) 

sänktes dessa värden betydligt. 

 

Efter ytterligare tolkning av resultat bedömdes näten vara starka nog att klara anslutning av 

solpaneler bra även när flera paneler ansluts i nätet. Den spänningsändring som varje kund märkte 

av, bestämdes främst av hur övriga närliggande kunder hade anslutit sina solpaneler. Genom att 

koordinera anslutningen och fördela solpanelerna jämnt över faserna, kunde spänningsändringarna 

(både höjningar och sänkningar) styras så de avvek mindre från ursprungsvärdet. 

 

Det finns många områden som kräver vidare forskning, och det större projektet kommer fortsätta 

även efter att arbetet med denna rapport har avslutats. Det finns därför många frågeställningar som 

ännu är obesvarade. 
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Abstract 

It is becoming increasingly common for individual households to install solar panels to generate 

their own electricity. To investigate how single-phased solar panels affect the voltage in the network 

a large project was started, which was then divided into several parts. The part examined in this 

report deals primarily with voltage imbalance. 

 

The purpose of this project was to determine if connection of solar panels could become a network 

problem, what possible countermeasures could be found, and whether new rules and laws might be 

required in the future to regulate the connection of solar power or other distributed generation. 

 

The aim of this survey was to use the network data for two types of networks in northern Sweden, 

along with calculations and simulations in Matlab, to investigate and compare how the voltage was 

affected when connecting solar panels either to the same phase, random connection of solar panels 

over the phases, or coordinated connection with the solar panels distributed evenly over the phases. 

 

Most simulations gave the expected result. The more solar panels connected to the network, the 

more the voltage was affected. Certain cases of random connections lead to very high voltage 

imbalances, but after assessing the more likely cases (within the 10th and 90th percentiles), these 

values were significantly lowered. 

 

After further interpretation of results, the networks were assessed to be strong enough to manage 

the connection of solar panels well, even with multiple panels connected to the network. The voltage 

change that each customer noticed was primarily decided by how the other nearby customers had 

connected their solar panels. By coordinating the connection and distributing the solar panels evenly 

across the phases, voltage changes (both increases and decreases) could be controlled so that they 

differed less from the original value. 

 

There are many areas that require further research, and the larger project will continue even after 

the work on this report has been completed. Therefore, there are still many questions left 

unanswered.  
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1. Inledning 

Denna rapport skrivs som en del i ett examensarbete för Högskoleingenjör i Elkraftteknik vid Umeå 

Universitet. Arbetet utförs på uppdrag av LTU Skellefteå och är en del av ett större projekt som sker 

gemensamt med LTU och STRI. 

1.1 Bakgrund 

Anslutning av solkraft till lågspänningsnät kommer att påverka nätet på olika sätt, och påverkan kan 

se olika ut beroende på om anslutningen är enfasig eller trefasig. Kvalitativt kan påverkan 

sammanfattas enligt: 

• Överbelastning av transformator och/eller kablar (endast vid stora mängder solkraft). 

• Överspänningar (redan vid små mängder solkraft) om spänningen redan innan 

anslutningen ligger nära högsta acceptabla värdet. 

• Obalans (minusföljdsspänning) på grund av många enfas-anslutna solpaneler. 

• Övertonsspänningar eller strömmar kan nå höga värden på grund av emission från 

solpanelens växelriktare. 

För att kunna kvantifiera påverkan har acceptansgränsmetoden utvecklats, då det räknas ut hur 

mycket ny elproduktion (i detta fall solkraft) som kan anslutas innan någon av 

prestandaindikatorerna får ett oacceptabelts värde. I många fall är det överspänningar eller 

överströmmar som sätter acceptansgränsen. 

1.2 Syfte 

Resultatet från arbetet kan visa på hur framtida installation av enfasanslutna solpaneler hos 

villaägare kan påverka elnätet gällande överspänningar. Detta ger möjlighet att överväga om det 

behövs nya regler, begränsningar, tekniska lösningar etc. gällande småskalig generering i 

abonnentnät. 

1.3 Mål 

• Vad blir den förväntade spänningshöjningen för olika fördelningar av enfasanslutna 

solpaneler? De tre fall som främst ska undersökas är: 

 Anslutning till samma fas 

 Slumpmässig fördelning över faserna 

 Koordinerad anslutning över faserna för att minimera obalans 

1.4 Avgränsningar 

Mätningar och beräkningar görs endast på två nät i och kring Skellefteå i norra Sverige, ett 

landsbygdsnät med 6 anslutna kunder, samt ett förortsnät med 28 anslutna kunder. Nätet med 28 

kunder har egentligen fler hushåll anslutna, men på grund av begränsningar i programvaran som 

användes i ett tidigare projekt kunde inte fler än 28 kunder undersökas samtidigt.  
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2. Teori 

2.1 Allmänt 

Elnätet levererar spänning till kunderna i tre faser [1]. Varje fas består av en sinusformad spänning 

med samma amplitud, men med en inbördes fasförskjutning på 120°. Se Figur 1 nedan. 

Trefassystemet brukar också representeras av vektorer, vilket kan ses i Figur 2. 

 

Utöver de tre faserna finns en neutralledare (även kallad nolledare), som det idealt inte går någon 

ström genom och därför inte heller någon spänning. 

 
Figur 1 - Symmetriska spänningar i ett idealt trefassystem 

 

 
Figur 2 – Vektorrepresentation av fas- och huvudspänningar i ett symmetriskt trefassystem 

 

Huvudspänningen i lågspänningsnät är ca 400 V. Fasspänningens effektivvärde (rms-värde) och 

toppvärde kan då beräknas enligt: 
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 𝑈𝑓 =
𝑈ℎ

√3
=

400

√3
≈ 230 V (1) 

 

 �̂� = 𝑈𝑓 ∙ √2 = 230 ∙ √2 ≈ 325 V (2) 

 

Laster hos kunderna är vanligtvis enfaslaster (belysning, hushållsapparater, hemelektronik o.s.v.) 

som ansluts mellan en fas och neutralledare. Vissa laster kan även anslutas mellan två faser (t.ex. 

spisar och elradiatorer) och ansluts då alltså till huvudspänningen. Det finns också vissa trefaslaster 

(motorer, pumpar, fläktar m.fl.) som ansluts till alla tre faser. Dessa laster orsakar spänningsfall i 

faserna, och särskilt enfaslaster leder till osymmetri/obalans [2], [3].  

 

Ett visst spänningsfall uppstår alltid i nätet, bland annat på grund av förluster i ledningarna. 

Transformatorn som omvandlar spänningsnivån från mellanspänning till lågspänning reglerar 

lågspänningen för att kompensera för spänningsfallen så att nivån hos kunderna ligger inom tillåtna 

gränser. Gränsvärden för långsamma spänningsändringar enligt [4]: 

 

”Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden av 

spänningens effektivvärde vara mellan 90 procent och 110 procent av 

referensspänningen.” 

 

Traditionellt sett har transformatorn endast behövt hantera spänningsfall, eftersom flödet bara har 

gått i en riktning. Det som kan uppstå vid anslutning av distribuerad generering (t.ex. solpaneler på 

villa) är att el matas in till nätet igen. Flödet går då åt båda hållen, vilket istället kan bidra till 

spänningshöjningar hos vissa kunder eller vid transformatorn. 

 

För att undersöka vilka resultat och konsekvenser som kan förväntas så har simuleringar gjorts på 

två verkliga nät i norra Sverige. Ett landsbygdsnät med 6 kunder anslutna till en 100 kVA-

transformator, samt ett förortsnät med 28 kunder anslutna till en 500 kVA-transformator. Tidigare 

forskning [5] har tagit fram beräkningsmetoder för att simulera resultat i Matlab. För enfasanslutna 

solpaneler på enstaka hushållstak uppskattades det praktiskt möjliga värsta fallet vara solpaneler 

med en effekt på 6 kW. 

 

I rapporten kommer förkortningen PV (photo-voltaic) att användas för solpaneler. 

2.2 Nät med 6 kunder 

En ritning av nätet kan ses i Figur 3 nedan. Tillhörande kabeldata finns i Tabell 1. Nätet ligger drygt 

en mil utanför tätortsområdet. Matning sker via en 100 kVA transformator. 
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Figur 3 - Uppbyggnad av nät med 6 kunder. Bildkälla [5]. 

 
Tabell 1 - Nätdata gällande nät med 6 kunder. Varje kabel anges som en sträcka mellan två noder (buses). 
Kunderna anges med CB (customer bus). Andra och tredje kolumnen anger typ av kabel och längd. Fjärde 
och femte kolumnen anger kabelimpedanserna Zop och Zef, se förklaring av dessa i avsnitt 3.1.2, 3.2 samt 
Bilaga A. 

Sträcka Typ Längd (m)      Zop      Zef 

B2   -   B3 N1XV-50 14,0 0,641+0,081j 1,282+0,161j 

B3   -   B4 ALUS-50 108,0 0,641+0,085j 1,282+0,170j 

B4   -   B5 ALUS-50 26,9 0,641+0,085j 1,282+0,170j 

B5   -   B8 ALUS-50 41,2 0,641+0,085j 1,282+0,170j 

B8   -   CB1 EKKJ-10 41,5 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B5   -   B9 ALUS-50 0,1 0,641+0,085j 1,282+0,170j 

B9   -   B10 ALUS-25 0,1 1,200+0,090j 2,400+0,180j 

B10 -   CB2 EKKJ-10 17,0 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B4   -   B6 ALUS-50 46,0 0,641+0,085j 1,282+0,170j 

B6   -   CB3 EKKJ-10 31,0 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B4   -   B7 ALUS-25 1,9 1,200+0,090j 2,400+0,180j 

B7   -   B11 N1XE-10 54,4 1,830+0,087j 3,660+0,175j 

B11 -   CB4 EKKJ-10 41,3 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B7   -   CB5 EKKJ-10 8,9 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B7   -   CB6 N1XE-10 79,5 1,830+0,087j 3,660+0,175j 

2.3 Nät med 28 kunder 

Detta nät ligger inom tätortsområdet och matas av en 500 kVA transformator. På grund av 

begränsningar i den programvara som användes i tidigare forskning för att ta fram 

beräkningsmetoderna som har använts i denna rapport, så har detta nät reducerats ned till att bestå 

av 28 kunder. Antalet kunder anslutna till transformatorn är i verkligheten kring ett 50-tal. Det 

reducerade nätet och tillhörande nätdata syns i Figur 4 och Tabell 2 på kommande sidor. 
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Figur 4 - Uppbyggnad av nät med 28 kunder. Bildkälla [5]. 

 
Tabell 2 - Nätdata gällande nät med 28 kunder. Varje kabel anges som en sträcka mellan två noder (buses). 
Kunderna anges med CB (customer bus). Andra och tredje kolumnen anger typ av kabel och längd. Fjärde 
och femte kolumnen anger kabelimpedanserna Zop och Zef, se förklaring av dessa i avsnitt 3.1.2, 3.2 samt 
Bilaga A. 

Sträcka Typ Längd (m)       Zop       Zef 

B1   -   B2 N1XE-150 15,0 0,206+0,078j 0,412+0,156j 

B2   -   B3 AKKJ-150 77,9 0,206+0,074j 0,649+0,076j 

B3   -   CB1 EKKJ-10 68,7 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B3   -   CB2 EKKJ-10 24,9 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B3   -   B4 AKKJ-150 56,0 0,206+0,074j 0,649+0,076j 

B4   -   CB3 EKKJ-10 22,4 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B4   -   CB4 EKKJ-10 48,9 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B4   -   B5 AKKJ-150 64,1 0,206+0,074j 0,649+0,076j 

B5   -   CB5 EKKJ-10 28,2 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B5   -   B6 AKKJ-150 67,4 0,206+0,074j 0,649+0,076j 

B6   -   CB6 EKKJ-10 23,1 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B6   -   B7 AKKJ-150 52,3 0,206+0,074j 0,649+0,076j 

B7   -   B8 N1XE-150 1,2 0,206+0,078j 0,412+0,156j 

B8   -   CB7 N1XE-150 34,2 0,206+0,078j 0,412+0,156j 

B1   -   B9 AKKJ-240 270,1 0,125+0,073j 0,378+0,076j 

B9   -   CB12 EKKJ-10 29,8 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B9   -   CB13 EKKJ-10 46,1 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B9   -   CB14 EKKJ-10 23,4 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B9   -   B10 AKKJ-150 86,0 0,206+0,074j 0,649+0,076j 

B10 -   CB10 EKKJ-10 47,2 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B10 -   CB11 EKKJ-10 27,7 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B10 -   B11 FKKJ-35 96,1 0,524+0,079j 1,674+0,086j 

B11 -   CB8 EKKJ-10 29,9 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B11 -   CB9 EKKJ-10 37,8 1,830+0,087j 3,660+0,103j 
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Fortsättning av tabell 2 

Sträcka Typ Längd (m)       Zop       Zef 

B1   -   B12 AKKJ-150 196,9 0,206+0,074j 0,649+0,076j 

B12 -   CB21 EKKJ-10 33,8 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B12 -   CB22 EKKJ-10 65,7 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B12 -   CB23 EKKJ-10 17,0 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B12 -   B13 FKKJ-35 89,5 0,524+0,079j 1,674+0,086j 

B13 -   CB15 EKKJ-10 42,7 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B13 -   CB16 EKKJ-10 27,7 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B12 -   B15 FKKJ-35 71,0 0,524+0,079j 1,674+0,086j 

B15 -   CB20 EKKJ-10 21,2 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B15 -   B14 FKKJ-35 58,6 0,524+0,079j 1,674+0,086j 

B14 -   CB17 N1XV-10 28,9 1,830+0,087j 3,660+0,175j 

B14 -   CB18 N1XV-10 21,7 1,830+0,087j 3,660+0,175j 

B14 -   CB19 N1XV-10 33,0 1,830+0,087j 3,660+0,175j 

B1   -   B16 AKKJ-150 157,0 0,206+0,074j 0,649+0,076j 

B16 -   B17 AKKJ-150 50,6 0,206+0,074j 0,649+0,076j 

B17 -   CB27 EKKJ-10 41,8 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B17 -   CB28 EKKJ-10 22,9 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B17 -   B18 FKKJ-35 93,4 0,524+0,079j 1,674+0,086j 

B18 -   CB24 EKKJ-10 76,2 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B18 -   CB25 EKKJ-10 37,4 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

B18 -   CB26 EKKJ-10 28,5 1,830+0,087j 3,660+0,103j 
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3. Metod 

3.1 Beräkningsmodell 

3.1.1 Symmetriska komponenter 

Den osymmetri som finns i spänningen i ett trefassystem kan beskrivas med hjälp av symmetriska 

komponenter [6]. I detta fall var det impedansvärden som skulle matas in i Matlab för att göra 

beräkningar. Impedansen kunde beräknas från spänningen och strömmen, som vardera delats upp 

i tre delar: 

• Plusföljdskomponent, Z1=U1/I1. Den består av tre lika stora komponenter med normal 

fasföljd (L1, L2, L3) 

• Minusföljdskomponent, Z2=U2/I2. Även dessa tre komponenter är lika stora, men med 

omvänd fasföljd (L1, L3, L2) 

• Nollföljdskomponent, Z0=U0/I0. Denna består av tre exakt lika komponenter, både till 

storlek och fasvridning. 

För att underlätta beräkningar och resonemang kring resultaten, så har ett antal antaganden gjorts 

angående de symmetriska komponenterna hos både nätets och transformatorns värden. Se avsnitt 

3.1.2 och 3.2 för ytterligare förklaring. 

3.1.2 Nätet 

I Bilaga A ges impedansvärdena Zop (driftimpedans) och Zef (jordfelsimpedans) för varje kabeltyp i 

näten. Värdena för varje kabelsträcka i de två näten kan även ses i kolumn fyra och fem i Tabell 1 

och Tabell 2. 

 

Beräkningar i Matlab gjordes dock genom inmatning av impedansvärden för fasledare, Zp, och 

neutralledare, Zn. Det krävdes därför en omvandling från de angivna Zop och Zef, till de nya värdena 

Zp och Zn. Modellen som användes för omvandling utgick från följande formler: 

 

 𝑍𝑜𝑝 = 𝑍1 (3) 

 

 𝑍𝑒𝑓 =
𝑍0 + 𝑍1 + 𝑍2

3
 (4) 

 

För att förenkla beräkningarna antogs att plus- och minusföljdsimpedansen är lika stora och att de 

motsvaras av fasimpedansen (5). Enligt modellen är nollföljdsimpedansen lika med fasimpedansen 

plus tre gånger neutralimpedansen (6). 

 

 𝑍1 = 𝑍2 = 𝑍𝑝 (5) 

 

 𝑍0 = 𝑍𝑝 + 3𝑍𝑛 (6) 

 

Genom att bryta ut Zp och Zn ur (5) och (6) och sedan sätta in värden från (3) och (4) erhölls 

formlerna för beräkning av impedansvärden till Matlab enligt: 

 

 𝑍𝑝 = 𝑍𝑜𝑝 (7) 

 

 𝑍𝑛 = 𝑍𝑒𝑓 − 𝑍𝑜𝑝 (8) 

 

Excel användes för att beräkna de nya värdena, som sedan matades in i Matlab. I Bilaga D och Bilaga 

E  syns listorna från Matlab med samtliga värden Zp och Zn för de båda näten. 
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3.2 Beräkningsmodell transformator- och källimpedans 

För transformatorerna och överliggande nät beräknades impedanserna något annorlunda. 

Antaganden gjordes att plus-, minus- och nollföljdsimpedans hos transformatorn var lika stora. 

Transformatorimpedansen, Zt [7], och impedansen från överliggande nät (överreducerat till 

lågspänningssidan), Zk’’ [8], kan beräknas ur följande två formler: 

 

 𝑍𝑡 =
(𝑢𝑟 + 𝑗 ∙ 𝑢𝑥)

100
∙

𝑈𝑛2
2

𝑆𝑛

 (9) 

 

 𝑍𝑘
′′ = (𝑅1 + 𝑗 ∙ 𝑋1) ∙ (

𝑈𝑛2

𝑈𝑛1

)
2

 (10) 

 
ur = transformatorns plusföljdsresistans i % 
ux = transformatorns plusföljdsreaktans i % 
Un2 = märkspänning på lågspänningssidan 
Sn = märkeffekt 
R1 = resistans från överliggande nät 
X1 = reaktans från överliggande nät 

 

Resulterande plus- och minusföljdsimpedans för transformator och överliggande nät fås från: 

 

 𝑍0 = 𝑍𝑡 (12) 

 

Insättning av (11) och (12) i (4) ger: 

 

 𝑍𝑒𝑓 =
𝑍𝑡 + 2(𝑍𝑡 + 𝑍𝑘

′′)

3
= 𝑍𝑡 +

2𝑍𝑘
′′

3
 (13) 

 

Insättning av (11) och (13) i (8): 

 

 𝑍𝑛 = 𝑍𝑡 +
2𝑍𝑘

′′

3
− (𝑍𝑡 + 𝑍𝑘

′′) = −
𝑍𝑘

′′

3
 (14) 

 

3.2.1 Nät med 6 kunder 

Data från elnätsägaren har kompletterats med egna antaganden och uppskattningar. I Tabell 3 syns 

värdena för transformatorn i nätet med 6 kunder. Bilaga B innehåller ursprungliga 

transformatordata. 

 
Tabell 3 - Data för transformatorn i nätet med 6 kunder 

Märkeffekt: 100 kVA Märkspänning: 10 kV/420 V 

ur: 1,53 % ux: 3,44 % 

R1: 1,0736 Ω X1: 2,1325 Ω 

 

Med hjälp av data från tabellen och tidigare nämnda formler kunde samtliga impedanser beräknas 

enligt följande: 

 

 𝑍𝑡 =
(1,53 + 3,44j)

100
∙

4202

100 000
≈ 0,02699 + 0,06068j ≈ 27,0 + 60,7j mΩ (15) 

 

 𝑍𝑝 = 𝑍𝑜𝑝 = 𝑍1 = 𝑍2 = 𝑍𝑡 + 𝑍𝑘
′′ (11) 
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 𝑍𝑘
′′ = (1,0736 + 2,1325j) ∙ (

420

10 000
)

2

≈ 0,001565 + 0,003109j ≈ 1,57 + 3,11j mΩ (16) 

 

 𝑍𝑝 = 𝑍𝑡 + 𝑍𝑘
′′ ≈ 0,0285543 + 0,0637905j ≈ 28,6 + 63,8 mΩ (17) 

 

 𝑍𝑛 = −
𝑍𝑘

′′

3
≈ −0,0005217 − 0,0010363j ≈ −0,52 − 1,04j mΩ (18) 

 

3.2.2 Nät med 28 kunder 

I Tabell 4 syns värdena för transformatorn i nätet med 28 kunder. Bilaga C innehåller ursprungliga 

transformatordata. 

 
Tabell 4 - Data för transformatorn i nätet med 28 kunder 

Märkeffekt: 500 kVA Märkspänning: 10 kV/420 V 

ur: 0,92% ux: 4,89% 

R1: 0,4174 Ω X1: 0,7977 Ω 

 

På samma sätt som för det mindre nätet kunde impedansvärdena beräknas enligt: 

 

 𝑍𝑡 =
(0,92 + 4,89j)

100
∙

4202

500 000
≈ 0,003246 + 0,017252j ≈ 3,24 + 17,3j mΩ (19) 

 

 𝑍𝑘
′′ = (0,4174 + 0,7977j) ∙ (

420

10 000
)

2

≈ 0,000609 + 0,001163j ≈ 0,61 + 1,16j mΩ (20) 

 

 𝑍𝑝 = 𝑍𝑡 + 𝑍𝑘
′′ ≈ 0,0038543 + 0,0184148j ≈ 3,85 + 18,4 mΩ (21) 

 

 𝑍𝑛 = −
𝑍𝑘

′′

3
≈ −0,0002028 − 0,0003876j ≈ −0,20 − 0,39j mΩ (22) 

 

Värden för Zp och Zn fördes in i Matlab, se Bilaga D och Bilaga E. 
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4. Resultat 

4.1 Nät med 6 kunder 

4.1.1 Spänningsförändring i faserna 

Det första som undersöktes var hur anslutningen av en PV i fas 1 påverkade spänningsnivåerna i alla 

faser hos kunderna. Figur 5 visar resultatet i % med 100 % som antaget utgångsläge. De tre första 

grupperna av staplar visar på spänningen i varje fas hos alla kunder vid anslutning av en PV i fas 1 

hos kund 1. Följande tre stapelgrupper gäller för en PV i fas 1 hos kund 2 o.s.v. 

 

 
Figur 5 - Spänningsändring (%) vid anslutning av en PV i fas 1 hos varje kund. 

När en PV anslöts hos en kund så blev det en spänningshöjning i den fasen, samt en sänkning i de 

övriga två faserna. Samtliga kunder kunde se en höjning i fas 1 och en sänkning i övriga faser, dock 

inte lika stora som hos kunden med PV. Närliggande kunder, som kund 1 och 2, kunde märka av en 

något högre höjning än kunder längre bort från anslutningspunkten. 

 

Eftersom det antogs ideal spänning i alla faser innan anslutning av PV, gjordes en kontroll för att se 

att lika resultat uppnåddes oavsett fas som PVn anslöts till. En sannolikhetsfördelning för 

spänningsändringen vid anslutning av en PV hos varje kund togs fram i Matlab. Simuleringen kördes 

1 000 gånger och upprepades tre gånger med anslutning till varje fas. Resultatet kan ses i Figur 6 - 

Figur 8. 

 

En grov avläsning av graferna ger t.ex. att för ca 90 % av fallen kommer spänningen aldrig överstiga 

ca 109 %. De tre figurerna ger (i princip) lika resultat. Anledningen att det skiljer något mellan dem 

är att en ny simulering kördes för varje fas, så skillnaden beror på den variation som uppstår med 

den slumpmässiga beräkningsmetoden. 
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Figur 6 - Sannolikhetsfördelning för spänningsändring i fas 1 vid slumpmässig anslutning av PV 

 
Figur 7 - Sannolikhetsfördelning för spänningsändring i fas 2 vid slumpmässig anslutning av PV 

 
Figur 8 - Sannolikhetsfördelning för spänningsändring i fas 3 vid slumpmässig anslutning av PV 
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4.1.2 Variation av fördelning vid olika antal PV 

På liknande sätt som vid förra simuleringen, visar Figur 9 - Figur 11 resultaten från simulering av 

sannolikhetsfördelningen för spänningen vid olika antal PV anslutna i nätet. 1–6 PV undersöktes, 

men nedan redovisas endast resultat från 1, 3 och 5 anslutna PV. Dessa simuleringar kördes 10 000 

gånger. 

 

Ur figurerna kan utläsas att fler anslutna PV med större sannolikhet ger högre spänningsändringar. 

Vid endast en ansluten PV överstiger spänningen aldrig ca 106 %, medan vid fem PV finns en – om 

än liten – sannolikhet med spänningar upp mot 115 %. Även den undre gränsen för spänningen 

avviker allt längre från 100 %, ju fler PV som ansluts. 

 
Figur 9 - Sannolikhetsfördelning vid anslutning av 1 PV 

 
Figur 10 - Sannolikhetsfördelning vid anslutning av 3 PV 
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Figur 11 - Sannolikhetsfördelning vid anslutning av 5 PV 

4.1.3 Extremvärden och percentiler – slumpmässig anslutning 

Vid sannolikhetsfördelningar är det vanligt att bortse från extremvärdena, eftersom dessa är 

osannolika att inträffa utanför simuleringar. Istället används ofta percentiler. 90:e percentilen 

innebär att resultatet med 90 % sannolikhet ligger lägre eller är lika med detta värde. 10:e 

percentilen innebär i sin tur att resultatet med endast 10 % sannolikhet ligger lägre eller lika med 

värdet. Detta kan även ses som att det med 90 % sannolikhet ligger högre eller lika med värdet. 

 

För att jämföra hur högsta och lägsta värden skiljde sig från 90:e och 10:e percentilen skrevs en ny 

Matlab-kod. Simuleringarna i dessa fall kördes 100 000 gånger för att få så bra anpassade resultat 

som möjligt. Se Figur 12 - Figur 15. 

 
Figur 12 - Spänningens högsta värden vid olika antal PV. För slumpmässig anslutning. 
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Figur 13 - 90:e percentilen av spänningsändringen vid olika antal PV. För slumpmässig anslutning. 

Det märktes tydliga skillnader mellan högsta värdet och 90:e percentilen. Se t.ex. för fyra anslutna 

PV: högsta värdet ligger mellan ca 109–113 %, medan 90:e percentilen är ca 105–107 %. 

 
Figur 14 - Spänningens lägsta värden vid olika antal PV. För slumpmässig anslutning. 

 
Figur 15 - 10:e percentilen av spänningsändringen vid olika antal PV. För slumpmässig anslutning. 
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Även här syntes vissa skillnader mellan lägsta värdet och 10:e percentilen. Tydligast är för sex 

anslutna PV: lägsta värde ligger något under 96–97 %, men 10:e percentilen är ca 98,5–99,5 %. 

4.1.4 Spridning av högsta och lägsta värde 

Tidigare simuleringar har inte tagit hänsyn till om högsta och lägsta värde kan sammanfalla under 

samma tillfälle, eller om de uppstår under olika körningar. Därför gjordes en simulering där 

skillnaden mellan högsta och lägsta värde i varje fall jämfördes. Sannolikhetsfördelningen för 

spridningen mellan högsta och lägsta värde på spänningen vid olika antal PV syns i Figur 16. 

Resultatet visade på att spridningen ökade ju fler PV som anslöts, vilket överensstämde med tidigare 

simuleringar. 

 
Figur 16 - Spridningen mellan högsta och lägsta spänning vid anslutning av 1–6 PV (vänster till höger) 

4.1.5 Extremvärden och percentiler – försök 1 koordinerad anslutning 

För att undersöka om det gick att styra spänningsändringen genom att ansluta PV på ett organiserat 

sätt så upprepades simuleringarna för extremvärden och percentiler, se Figur 17 - Figur 20. 

 

En ändring i koden gjordes så att istället för att välja kunder och faser helt slumpmässigt, valdes 

endast kunder slumpmässigt medan faserna valdes i ordning. Ett exempel finns i Tabell 5 för att 

tydligare visa på skillnaden mellan simuleringarna. (Detta exempel är påhittat och har inte med de 

faktiska simuleringarna att göra.) 

 
Tabell 5 - Exempel på slumpmässig och koordinerad anslutning (endast vid val av fas) 

Val av kund, slumpmässigt Kund 2 Kund 5 Kund 1 Kund 6 

Val av fas, slumpmässigt Fas 3 Fas 3 Fas 2 Fas 3 

Val av kund, slumpmässigt Kund 2 Kund 5 Kund 1 Kund 6 

Val av fas, koordinerat Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 1 
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Figur 17 - Spänningens högsta värden vid olika antal PV. För koordinerad anslutning. 

 
Figur 18 - 90:e percentilen av spänningsändringen vid olika antal PV. För koordinerad anslutning. 

 
Figur 19 - Spänningens lägsta värden vid olika antal PV. För koordinerad anslutning. 
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Figur 20 - 10:e percentilen av spänningsändringen vid olika antal PV. För koordinerad anslutning. 

Ur figurerna kunde det utläsas skillnader från de tidigare försöken med enbart slumpmässig 

anslutning. Extremvärdena verkade avvika mindre från ursprungsvärdet, och det var inte längre lika 

stora skillnader mellan extremvärden och percentiler. Det verkade även finnas vissa fall, t.ex. för 3 

och 6 PV, då lägsta värdet ligger över 100 %. För förklaring om vad detta tros bero på, läs avsnitt 5.1 

under Diskussion. 

4.1.6 Försök 2 koordinerad anslutning. 

Då det första försöket, trots koordinerad fasanslutning, ändå kunde medföra att två kunder nära 

varandra anslöt PV till samma fas, så beslutades att ytterligare simulering för koordinerad 

anslutning var nödvändig. Genom att möjliggöra att i en Matlab-kod kontrollera både hos vilken 

kund och i vilken fas som PV anslöts, så kunde följande resultat i Figur 21 - Figur 23 fås. 

 

Genom att försöka välja ut kunder i nätet som låg relativt nära varandra och sedan ansluta PV till de 

olika faserna, en efter en, så undersöktes hur spänningen påverkades. Landsbygdsnätet medförde 

vissa begränsningar med avseende på att det var få kunder och långa avstånd, men kund 1–3 enligt 

Tabell 1 valdes ut för första försöket. 

 
Figur 21 - Spänningsändring i faserna vid PV ansluten hos: Kund 1 fas 1 
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Figur 22 - Spänningsändring i faserna vid PV ansluten hos: Kund 1 fas 1, Kund 2 fas 2 

 
Figur 23 - Spänningsändring i faserna vid PV ansluten hos: Kund 1 fas 1, Kund 2 fas, Kund 3 fas 3 

Precis som tidigare konstaterat så höjdes först spänningen i den fas där PV ansluts, medan den 

minskade i övriga två faser. När nästa kund anslöt PV till fas 2 så sjönk spänningen något igen i fas 

1. Spänningen i fas 3 var då betydligt lägre än för de andra två. Till sist anslöt tredje kunden en PV 

till fas 3, och då har samtliga faser fått värden över de ursprungliga 100 %. 

 

Det intressanta att observera är att spänningen nu helt har utjämnat sig för kunderna längre bort i 

nätet, de som inte är inblandade i anslutningen. I detta fall verkar spänningen uppgå till strax över 

101 %. De kunder som har en PV har fortfarande högst spänning i den fas där PVn är ansluten, men 

övriga faser har fått bättre värden igen. 

 

Skulle nu ytterligare en kund vilja ansluta PV kan det avgöras vilken fas den kunden bör ansluta till 

beroende på vilken fas som hade minst spänningsändring vid senaste anslutningen (fas 2 bedöms i 

detta fall genomsnittligt ligga lägst). På så sätt minimeras obalansen även i nästa steg. Se Figur 24. 

Däremot så kommer det alltid att vara högst ändring för den fas som har en ”extra” PV. Så en viss 

ojämnhet kommer uppstå tills det återigen finns lika många PV i varje fas. 
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Figur 24 - Spänningsändring i faserna vid PV ansluten hos: Kund 1 fas 1, Kund 2 fas, Kund 3 fas 3, Kund 5 
fas 2 

4.2 Nät med 28 kunder 

4.2.1 Spänningsförändring i faserna 

Det första som kontrollerades för nätet med 28 kunder var precis som för 6 kunder, hur spänningen 

i faserna ändrades med anslutning av en PV i fas 1 hos varje kund. För att underlätta redovisningen 

av resultatet har endast några kunder ur nätet valts ut. Dessa kan ses i Figur 25. 

 
Figur 25 - Spänningsändring (%) vid anslutning av en PV i fas 1 hos varje kund. 

Det som skiljde från nätet med 6 kunder är att det här fanns kunder som inte fick någon märkbar 

förändring av spänningen, om anslutningen av PV skedde tillräckligt långt bort, se t.ex. vid 

anslutning hos kund 1. Detta till skillnad från kund 9 och 14, eller kund 24 och 28, där avstånden 

var nog små för att påverka spänningen även hos ”grannen”. 

4.2.2 Variation av fördelning vid olika antal PV 

Sannolikhetsfördelningarna för anslutning av 1–28 PV simulerades, och resultatet för 1, 14 samt 28 

anslutna PV visas i Figur 26 - Figur 28. Resultatet är förväntat och konsekvent med tidigare 

simuleringar. 
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Figur 26 - Sannolikhetsfördelning vid anslutning av 1 PV 

 
Figur 27 - Sannolikhetsfördelning vid anslutning av 14 PV 

 
Figur 28 - Sannolikhetsfördelning vid anslutning av 28 PV 
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4.2.3 Extremvärden och percentiler – slumpmässig anslutning 

Simuleringen genomfördes på samma sätt som för nätet med 6 kunder. Även här gjordes 100 000 

körningar. Resultatet kan ses i Figur 29 - Figur 32. Resultatet blev ännu tydligare än för det lilla 

nätet gällande skillnaden i extremvärdena och percentilerna. 

 
Figur 29 - Spänningens högsta värde vid olika antal PV. För slumpmässig anslutning. 

 
Figur 30 - 90:e percentilen av spänningsändringen vid olika antal PV. För slumpmässig anslutning. 



Umeå Universitet  Cecilia Karlsson 

Högskoleingenjör i Elkraftteknik 180 hp  Version 1.3 

Examensarbete 15 hp  2017-06-17 

22 
 

 
Figur 31 - Spänningens lägsta värde vid olika antal PV. För slumpmässig anslutning. 

 
Figur 32 - 10:e percentilen av spänningsändringen vid olika antal PV. För slumpmässig anslutning. 

4.2.4 Spridning av högsta och lägsta värde 

Resultat från undersökning av spridningen mellan det högsta och lägsta värdet för varje fall finns i 

Figur 33. Överensstämmande med tidigare resultat, gav fler anslutna PV en större spridning. 
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Figur 33 - Spridningen mellan högsta och lägsta spänning vid anslutning av 1–28 PV (vänster till höger) 

4.2.5 Extremvärden och percentiler – försök 1 koordinerad anslutning 

Resultaten i Figur 34 - Figur 37 gäller för första försöket med koordinerad anslutning för nätet med 

28 kunder. Kund valdes fortfarande slumpmässigt, men faserna valdes i ordning. Se avsnitt 4.1.5 för 

mer detaljer. 

 
Figur 34 - Spänningens högsta värde vid olika antal PV. För koordinerad anslutning. 
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Figur 35 - 90:e percentilen av spänningsändringen vid olika antal PV. För koordinerad anslutning. 

 
Figur 36 - Spänningens lägsta värde vid olika antal PV. För koordinerad anslutning. 

 
Figur 37 - 10:e percentilen av spänningsändringen vid olika antal PV. För koordinerad anslutning. 
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Det hade förväntats att resultaten skulle skilja mer från de helt slumpmässiga simuleringarna, men 

eftersom detta försök fortfarande delvis utgick ifrån slumpen så är inte resultatet så överraskande i 

efterhand. Se vidare diskussion under avsnitt 5.1. 

4.2.6 Försök 2 koordinerad anslutning 

Detta andra försök byggde på samma metod som för nätet med 6 kunder. Kunder som låg nära 

varandra i nätet valdes ut för försöket. I detta fall valdes enligt Tabell 2 kund 8, 9 och 10. Se Figur 

38 - Figur 40 för resultatet för varje ny PV ansluten.  

 
Figur 38 - Spänningsändring i faserna vid PV ansluten hos: Kund 8 fas 1 

 
Figur 39 - Spänningsändring i faserna vid PV ansluten hos: Kund 8 fas 1, Kund 9 fas 2 
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Figur 40 - Spänningsändring i faserna vid PV ansluten hos: Kund 8 fas 1, Kund 9 fas 2, Kund 10 fas 3 

Det större förortsnätet gav en bättre överblick på hur spänningarna runtom i nätet påverkades av 

nya anslutningar jämfört med det mindre landsbygdsnätet. 

 

För kunderna 1–7 märktes direkt en påverkan när kund 8 anslöt den första PVn. Däremot verkar 

dessa spänningar inte förändras märkvärt även om nästkommande kunder ansluter fler PV i de 

andra faserna. 

 

Kunderna 8–14 är de närmaste ”grannarna” till där anslutningarna skedde, och där märktes hela 

tiden förändringar i spänningarna för de olika faserna vid varje ny anslutning, ibland höjningar och 

ibland sänkningar. 

 

För kunderna 15–28 som ligger längre bort i nätet kunde endast en ytterst liten höjning urskiljas. 

Spänningarna ligger där nära på konstant oavsett anslutning av PV i delar av nätet långt bort. 

 

Precis som för det förra nätet togs ett beslut om vilken fas kund 11 skulle ansluta till, och efter 

bedömning av resultatet i Figur 40 beslutades fas 3 vara mest lämplig. Resultatet för denna 

anslutning syns i Figur 41. 

 
Figur 41 - Spänningsändring i faserna vid PV ansluten hos: Kund 8 fas 1, Kund 9 fas 2, Kund 10 fas 3, Kund 
11 fas 3  
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5. Diskussion 

5.1 Slutsatser 

De resultat vi hade förväntat oss var att anslutning av PV skulle resultera i spänningsändringar hos 

de tre faserna, men att näten skulle vara starka nog att klara anslutningen utan att ändringarna 

överskred gränsvärdena. Vi hade också förhoppningen att koordinerad anslutning skulle visa på 

lägre avvikelser från referensspänningen jämfört med slumpmässig anslutning. Samtliga 

förväntningar visade sig överensstämma med de resultat som påvisades genom simuleringarna. För 

vissa mätningar erhölls dock något oväntade resultat, eller simuleringarna gav mindre utslag än vi 

trodde. Vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom detta försöks redas ut under kommande avsnitt. 

 

I de flesta fall (både för slumpmässig och koordinerad anslutning) verkade spänningsändringarna 

bli ganska stora redan för ett lägre antal anslutna PV. Figur 12 visar t.ex. på en spänningshöjning 

närmare 7 % hos en av kunderna, redan för första anslutna PVn vid slumpmässig anslutning. Men 

eftersom detta gällde för extremfallen, när det istället tas hänsyn till den 90:e percentilen, uppgår 

höjningen bara till ca 2,5 %. Det är osannolikt att högre värden än 90:e percentilen, eller lägre värden 

än 10:e percentilen, faktiskt skulle uppstå vid anslutning till verkliga nät. Ska man dessutom ta 

hänsyn till yttre faktorer som redan kan ha påverkat den aktuella spänningsnivån i ett verkligt nät, 

så är det svårare att säga vad den slutgiltiga nivån för spänningen skulle bli hos varje kund i nätet. 

 

Två av testerna bedöms vara något otillräckliga i resultat, och de är de både försöken till koordinerad 

anslutning genom att bara välja fas men fortfarande slumpa kunderna. Problemet med detta var att 

programmet inte tog hänsyn till vilka av kunderna som ligger nära varandra. Spänningen påverkas 

mest när anslutningen sker i det egna hushållet, eller hos närliggande grannar. Slumpen kunde 

därför i det här fallet medföra att tre grannar har varsin PV ansluten i samma fas, detta om 

programmet slumpmässigt valde ut två andra kunder mellan varje granne. 

 

Detta försök kan därför egentligen inte kallas koordinerat eller organiserat, eftersom ingen faktisk 

kontroll över anslutningarna fanns. Det skulle kunna vara en förklaring till varför resultatet ibland 

blev ungefär samma för denna simulering som för den helt slumpmässiga. Resultatet i Figur 19 och 

Figur 20, där till och med lägsta spänningen låg över 100 % antas bero på detta också. 

5.2 Felkällor 

Storleken på nätet med 6 kunder upplevdes något begränsande med tanke på att antalet möjliga 

anslutningar var relativt få. Det försvårade bland annat jämförelsen mellan slumpmässig och 

koordinerad anslutning, då alla sex kunder verkade bli påverkade av anslutningar hos vilken annan 

kund som helst, vilket inte var fallet för nätet med 28 kunder. Båda näten bedöms dock vara mer än 

starka nog för de laster som finns. Nät i norra Sverige, som måste klara av kalla vintrar med hög 

förbrukning för uppvärmning, har normalt överdimensionerats för att hantera detta. Även om inte 

lika mycket energi krävs för uppvärmning i södra Sverige så är även näten söderut starka. Generellt 

sett så har Sverige starka nät som klarar anslutning av PV bra. 

 

Tätortsnätet med 28 kunder består i verkligheten av ett 50-tal kunder anslutna till samma 

transformator. Den reducering av nätet som gjorts i ett tidigare projekt kan ha gett något 

missvisande resultat jämfört med om alla kunder hade använts. Osäkerhet kring hur själva 

reduceringen och urvalet av kunder gick till medför att det spekuleras helt fritt här om hur denna 

reducering kan ha påverkat resultaten. 
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Första tanken är att de kunder som vi har antagit är ”närmaste grannar” kanske inte är det i 

verkligheten. Det skulle kunna finnas ytterligare kunder anslutna till samma nod, eller kunder 

anslutna till noder som i vårt nät ser ut att endast vara en kabel ansluten till en annan. Om dessa 

kunder hade tagits hänsyn till i simuleringarna hade t.ex. försöket med koordinerad anslutning 

kunnat se annorlunda ut. 

 

Alla simuleringar där det påvisats att närliggande grannar påverkas mer av ansluten PV än kunder 

längre bort, hade också kunnat visa något annorlunda resultat. Bedömningen görs dock att de flesta 

kunder i tätortsnätet bör ha någorlunda liknande avstånd och kabeltyper, vilket i sin tur inte skulle 

leda till några större avvikelser i impedansvärden. 

 

Vad som också skulle ha varit intressant att titta på är om det hade kunnat visas på några 

förändringar i resultaten om nätet hade bestått av ungefär dubbelt så många kunder. Vad hade hänt 

vid anslutning av ännu fler PV? Hade gränsvärdena överstigits tidigare eller senare? Skulle 

extremvärden och percentiler ha förändrats? 

 

Vissa data som använts har vi själva uppskattat och antagit rimliga värden på. Det kan bero på att 

data antingen saknades i våra ursprungliga uppgifter, att delar av data bedömts orimlig, eller att vi 

själva i efterhand har fått tag på nya, korrigerade värden, men inte ändrat i de beräkningar och 

simuleringar som redan hade genomförts. 

 

Avvikelser från data gäller bland annat i beräkningarna för 100-kVA transformatorn. I Tabell 3 samt 

formel (15) användes värdet 3,44 för ux, medan värdet från transformatordata (se Bilaga B) var 3,08. 

Detta beror helt enkelt på ett skrivfel i beräkningarna och tillhörande Matlab-koder. Tyvärr 

upptäcktes felet efter att alla beräkningar och simuleringar redan var genomförda. Eftersom 

avvikelsen var så liten bedömdes inverkan på resultatet vara minimal, så det lades ingen extra tid på 

att göra om beräkningarna. 

 

Ytterligare en avvikelse från ursprungsdata är för 500-kVA transformatorn. Enligt Bilaga C hade 

plusföljdsresistansen, ur, angetts till 0,12 % och belastningsförlusterna var 594 W (ca en tredjedel 

av förlusterna hos 100-kVA). Efter samtal med handledare som jämfört värden med ca 100 andra 

liknande transformatorer, beslutades att anta ett nytt värde för belastningsförlusten utifrån 

medelvärdet hos de 100 transformatorerna. Belastningsförlusten antogs därför vara ca 4,6 kW, 

vilket i sin tur medförde att ur=0,92 % var ett mer rimligt värde än det tidigare ur=0,12 %. 

 

För resultaten i denna rapport så medför avvikelser och ändringar i data endast ytterst små 

skillnader. Det finns inte heller någon garanti på att de angivna värdena, som märkspänning och 

märkeffekt hos transformatorerna eller impedansvärden hos olika kablar, faktiskt stämmer i 

praktiken. Med tanke på att ingen hänsyn har tagits till de verkliga värdena för spänningar i näten, 

utan det har utgåtts från ett idealt nät, så finns det redan faktorer som kan påverka resultaten från 

ytterligare simuleringar eller verkliga mätningar betydligt mer än dessa små ändringar i data. 

5.3 Förslag på åtgärder 

Som en annan del av projektet (som inte redovisas i denna rapport), har ett antal möjliga åtgärder 

tagits fram för att minska obalansen hos spänningen. Några tänkbara tekniska lösningar var: 

lindningskopplare vid transformatorn, kondensatorbatterier eller energilager. Efter en kort 

diskussion om detta så verkar de flesta försök till att minska spänningsobalansen istället medföra 

nya problem, t.ex. sämre effektfaktor.  

 

De flesta nät i Sverige är dimensionerade för att ha en god marginal, dels för att kunna hantera extra 

förbrukning på grund av vårt kalla klimat. En obalans i spänningen kan därför vara ett mindre 

bekymmer än försämrad effektfaktor. Det kan då bli nödvändigt att avgöra vad som är det största 
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problemet för nätet, vilket som är det mest effektiva sätt resursmässigt att åtgärda problemen, samt 

vilka praktiska möjligheter som finns att genomföra ändringarna. Det kan även vara så att man tar 

beslutet att inte göra något för att åtgärda obalansen, att det inte bedöms nog allvarligt för att försöka 

göra något åt. 

 

Det finns vissa fall där särskilda åtgärder kan vara nödvändiga. T.ex. kan problem uppstå i 

sommarstugeområden som omvandlas till året-runt-boenden. Där kan näten ursprungligen vara 

dimensionerade för att enbart klara förbrukningen som krävs under sommarmånaderna. När sedan 

huset används även under de kalla vintermånaderna och kräver uppvärmning, ställs högre krav på 

nätet än vad det egentligen är byggt för. Dessa nät kanske även är för svaga för att hantera anslutning 

av större PV. 

 

En viktig del för framtida nät och distribuering av el blir att svara på frågan hur uppbyggnad av nya 

nät ska se ut. Traditionellt så har alla nät byggts med tanken att flödet endast ska gå åt ett håll – från 

platsen med produktion, ut till förbrukningen. När distribuerad generation används i allt större 

utsträckning ökar kraven på att nätet ska klara flöde i flera riktningar. 

 

Det kan uppstå problem om t.ex. en transformator redan är inställd på att reglera upp spänningen, 

och spänningen höjs ytterligare på sekundärsidan på grund av inmatning från solkraft eller annan 

distribuerad generering. För transformatorer i högspännings- och mellanspänningsnät finns 

automatisk spänningsreglering, men det används inte än i lågspänningsnät. Spänningen kan istället 

regleras med t.ex. lindningskopplare. Det kan vara ett viktigt område att hitta nya lösningar på 

problem som kan uppstå kring transformatorerna. 

5.4 Vidare forskning 

Utöver det som undersökts i denna rapport, pågår ett antal parallella projekt som bland annat 

undersöker övertoner, överspänningar, spänningsvariation och flimmer i nätet på grund av 

anslutning av solkraft. 

 

Resultaten för 4.1.6 och 4.2.6 visar att det trots allt är teoretiskt möjligt att styra spänningsändringen 

genom att koordinera fasanslutningen för varje PV. Huruvida det går att genomföra även praktiskt 

kräver ytterligare forskning. Det behövs då möjligheter att utföra fler mätningar i verkliga nät, vilket 

delvis pågår i en annan del av projektet. En frågeställning att svara på kan vara att även om det visar 

sig möjligt att styra anslutningen – är det något som elbolagen och hushållen skulle dra nytta av att 

lägga tid och resurser på, eller klarar sig näten tillräckligt bra ändå? 

 

Andra områden som kan vara intressant att titta mer på är bland annat sommarstugeområden och 

uppbyggnad av framtida nät, som nämnts i tidigare avsnitt. 
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Bilagor 

Bilaga A 
Tabell 6 – Kabeldata för samtliga kablar i de båda näten. Driftimpedans (Operational impedance) Zop, 
jordfelsimpedans (earth fault impedance) Zef.  Källa [9]. 

Kabeltyp      mm2 Zop       Zef 

EKKJ 3 x 10/10 1,830+0,087j 3,660+0,103j 

N1XE 4 x 10 Cu 1,830+0,087j 3,660+0,175j 

ALUS 4 x 25 1,200+0,090j 2,400+0,180j 

ALUS 4 x 50 0,641+0,085j 1,282+0,170j 

N1XV 4 x 50 Al 0,641+0,081j 1,282+0,161j 

N1XE 4 x 150 Al 0,206+0,078j 0,412+0,156j 

AKKJ 3 x 150/41 0,206+0,074j 0,649+0,076j 

AKKJ 3 x 240/72 0,125+0,073j 0,378+0,076j 

FKKJ 3 x 35/16 0,524+0,079j 1,674+0,086j 

N1XV 4 x 10 Cu 1,830+0,087j 3,660+0,175j 
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Bilaga B 

 
Figur 42 - Transformatordata för 100-kVA transformator. Källa [10].  
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Bilaga C 

 
Figur 43 - Transformatordata för 500-kVA transformator. Källa [10]. 
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Bilaga D 

 

 
Figur 44 - Nätet med 6 kunder, reducerat för att underlätta i Matlab-koden. 

Impedansvärdena för nätet med 6 kunder införda i Matlab-kod. N1 och N2 motsvarar 

kabelsträckans nodpunkter. Jämför med Figur 44. Följande fyra kolumner motsvarar 

impedansvärdena, uppdelat i resistiv del och reaktiv del, för fas- och neutralledare sett från 

sekundärsidan. Värdena har beräknats enligt beskrivning i Metod. 

 
  N1 N2 Rse_p(Ohm)Xse_p(Ohm) Rse_n(Ohm) Xse_n(Ohm) 

  1  0  0.0285543 0.0637905 -0.0005217 -0.0010363; 

  1  2  0.0782020 0.0103140  0.0782020  0.0103000; 

  2  3  0.0172429 0.0022865  0.0172429  0.0022865; 

  2  7  0.0862160 0.0066070  0.0862160  0.0044060; 

  2  4  0.0022800 0.0001710  0.0022800  0.0001710; 

  3  5  0.1023542 0.0071125  0.1023542  0.0041660; 

  3  6  0.0312941 0.0014965  0.0312941  0.0002895; 

  4  8  0.1751310 0.0083259  0.1751310  0.0054480; 

  4  9  0.0162870 0.0007743  0.0162870  0.0001424; 

  4  10 0.1454850 0.0069165  0.1454850  0.0069960; 
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Bilaga E 

Impedansvärdena för nätet med 28 kunder införda i Matlab-kod. Någon reducering av nätet har inte 

gjorts. Samtliga noder har samma numrering som användes i Figur 4 och Tabell 2. Kunderna har 

sedan numrerats efter alla andra noder. T.ex. fick Kund 1 nod nummer 19, Kund 2 nod nummer 20, 

upp till Kund 28 med nod nummer 46. Värdena har beräknats enligt beskrivning i Metod. 

 
  N1 N2 Rse_p(Ohm)Xse_p(Ohm) Rse_n(Ohm) Xse_n(Ohm)  

  1  0  0.0038543 0.0184148 -0.0002028 -0.0003876;  

  1  2  0.0030900 0.0011700  0.0030900  0.0011700; 

  2  3  0.0160474 0.0057646  0.0345097  0.0001558; 

  3  19 0.1257210 0.0059769  0.1257210  0.0010992; 

  3  20 0.0455670 0.0021663  0.0455670  0.0003984; 

  3  4  0.0115360 0.0041440  0.0248080  0.0001120; 

  4  21 0.0409920 0.0019488  0.0409920  0.0003584; 

  4  22 0.0894870 0.0042543  0.0894870  0.0007824; 

  4  5  0.0132046 0.0047434  0.0283963  0.0001282; 

  5  23 0.0516060 0.0024534  0.0516060  0.0004512; 

  5  6  0.0138844 0.0049876  0.0298582  0.0001348; 

  6  24 0.0422730 0.0020097  0.0422730  0.0003696; 

  6  7  0.0107738 0.0038702  0.0231689  0.0001046; 

  7  8  0.0002472 0.0000936  0.0002472  0.0000936; 

  8  25 0.0070452 0.0026676  0.0070452  0.0026676; 

  1  9  0.0337625 0.0197173  0.0683353  0.0008103; 

  9  30 0.0545340 0.0025926  0.0545340  0.0004768; 

  9  31 0.0843630 0.0040107  0.0843630  0.0007376; 

  9  32 0.0428220 0.0020358  0.0428220  0.0003744; 

  9  10 0.0177160 0.0063640  0.0380980  0.0001720; 

  10 28 0.0863760 0.0041064  0.0863760  0.0007552; 

  10 29 0.0506910 0.0024099  0.0506910  0.0004432; 

  10 11 0.0503564 0.0075919  0.1105150  0.0006727; 

  11 26 0.0547170 0.0026013  0.0547170  0.0004784; 

  11 27 0.0691740 0.0032886  0.0691740  0.0006048; 

  1  12 0.0405614 0.0145706  0.0872267  0.0003938; 

  12 39 0.0618540 0.0029406  0.0618540  0.0005408; 

  12 40 0.1202310 0.0057159  0.1202310  0.0010512; 

  12 41 0.0311100 0.0014790  0.0311100  0.0002720; 

  12 13 0.0468980 0.0070705  0.1029250  0.0006265; 

  13 33 0.0781410 0.0037149  0.0781410  0.0006832; 

  13 34 0.0506910 0.0024099  0.0506910  0.0004432; 

  12 15 0.0372040 0.0056090  0.0816500  0.0004970; 

  15 38 0.0387960 0.0018444  0.0387960  0.0003392; 

  15 14 0.0307064 0.0046294  0.0673900  0.0004102; 

  14 35 0.0528870 0.0025143  0.0528870  0.0025432; 

  14 36 0.0397110 0.0018879  0.0397110  0.0019096; 

  14 37 0.0603900 0.0028710  0.0603900  0.0029040; 

  1  16 0.0323420 0.0116180  0.0695510  0.0003140; 

  16 17 0.0104236 0.0037444  0.0224158  0.0001012; 

  17 46 0.0419070 0.0019923  0.0419070  0.0003664; 

  17 45 0.0764940 0.0036366  0.0764940  0.0006688; 

  17 18 0.0489416 0.0073786  0.1074100  0.0006538; 

  18 42 0.1394460 0.0066294  0.1394460  0.0012192; 

  18 43 0.0684420 0.0032538  0.0684420  0.0005984; 

  18 44 0.0521550 0.0024795  0.0521550  0.0004560; 

 

 


