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Sammanfattning 
Elnätets utformning står mitt i en stor förändring i och med decentraliseringen där allt fler upptäcker 

fördelarna med att producera egen el. Antalet nätanslutna solceller ökar och detta förväntas även gälla 

fortsättningsvis. Om solcellsanläggningar som nätansluts har hög effekt eller om elnätet är svagt kan 

förstärkande åtgärder vara nödvändiga. Detta projekt syftade till att utreda vilka problem solceller kan 

orsaka på svaga delar av nätet samt åtgärder för att minska problematiken. Projektet klargör även vad 

som bör beaktas vid dimensionering av elnät nät solceller ansluts. 

För att uppnå syftet inleddes projektet med informationsletande och producerande av en 

litteraturrapport. Därefter dimensionerades en framtida solcellsanläggning och nätet kring en befintlig 

anläggning utvärderades. Dimensioneringen och utvärderingen utfördes med hjälp av simuleringar i 

dpPower. Vid utvärderingen av den befintliga anläggningen genomfördes även en analys av 

elkvalitetsmätningar samt mätning av förimpedans på två olika lågspänningsnät. Den ekonomiska 

aspekten analyserades också i form av jämförelse av effektförluster i olika kablar. 

Nätet kring den framtida solcellsanläggningen undersöktes med avseende på spänningsändringar vid 

inkoppling av solcellsanläggningen och långsamma spänningsändringar. Resultatet från simuleringar 

visar att en anläggning på 21 kW kan anslutas till nätet utan behov av förstärkning. Enligt 

grovuppskattningskurvor för nödvändig nätstyrka vid anslutning av mikroproduktion som finns 

tillgängliga i handboken MIKRO blir resultatet 23 kW. 

Utvärderingen av nätet kring den befintliga solcellsanläggningen innefattade undersökning av 

spänningsvariationer, mätning och beräkning av förimpedans samt analys av elkvalitetsmätningar. 

Resultatet visar att den omdimensionering som utfördes i samband med att anläggningen nätanslöts 

var nödvändig och att nätet förmodligen kommer behöva förstärkas ytterligare med en större 

transformator om fler solcellsanläggningar ansluts i framtiden. Elkvalitetsmätningarna visar på höga 

flimmernivåer men det kan dock inte fastställas om dessa härrör från solcellsanläggningen. 

Genom mätning och beräkning av förimpedans drogs slutsatsen att mätinstrumentet påverkas vid 

mätning i närheten av en solcellsanläggning. De uppmätta värdena i närheten av solcellsanläggningen 

stämmer inte med de simulerade och beräknade värdena. Nyare versioner av mätinstrumentet finns 

tillgängliga hos leverantören och bör testas på samma nät för att se om mätvärdena stämmer bättre. 

Vid beräkning av effektförluster jämfördes olika kabelalternativ. Resultatet visar att det ofta lönar sig 

ekonomiskt att välja en grövre kabel med högre inköpspris och lägre förluster per meter kabel än 

tvärtom. De minskade förlustkostnaderna mellan en grövre och en klenare kabel är alltså större än 

skillnaden i inköpspris under kablarnas livslängd. 

Förutom de slutsatser för de specifika anläggningarna som projektet utmynnade i drogs även några 

mer generella. De vanligaste problemen som uppstår vid anslutning av solceller på nätets svaga delar 

är elkvalitetsproblem, oftast i form av spänningsvariationer. För att minska problematiken kan nätet 

behöva förstärkas, exempelvis i form av kabeldimensionering. Då bör spänningsändringar vid in- och 

urkoppling av solcellsanläggningen, långsamma spänningsändringar, effektförluster och möjlig 

utbyggnation av området beaktas. 
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Abstract 
The electric distribution system is facing an ongoing change through the decentralization. The increase 

in desire and awareness about producing your own electricity contribute to an expansion of grid-

connected photovoltaic (PV) systems. If the grid-connected systems are big or the grid is undersized, 

actions are necessary. The aim of this project was to investigate the problems PV systems can cause in 

rural grids and the measures to reduce them. The project also clarifies what should be taken into 

account when dimensioning power grids when connecting solar cells. 

To achieve the objective the project started with a literature study. Dimensioning of a future grid-

connected PV system and an evaluation of the grid around an existing PV system were carried through 

using simulations in dpPower. The evaluation of the existing PV system also carried out an analysis of 

power quality measurements and impedance measurements on two different low voltage grids. The 

financial aspect was also analyzed in terms of comparison of power losses in different cables. 

The electric grid around the future PV system was investigated regarding voltage fluctuations caused 

by switching the system on or off and slow voltage changes. The outcome of the simulations shows 

that a 21 kW PV system can be integrated without need of grid reinforcement. According to graphs for 

rough estimation of necessary grid strength at connection of PV systems, which are available in the 

manual MIKRO, the size is 23 kW. 

The evaluation of the grid around the existing PV system included investigation of voltage fluctuations, 

measuring and calculation of impedance and also analysis of measurements of power quality. The 

result shows that the redimensioning of the grid associated with the grid-connection of the PV system 

was not oversized. The grid will probably need reinforcement in terms of a new transformer if further 

PV systems are connected. The measurements of power quality show high levels of flicker, though it is 

not possible to determine the origin of the interference. 

Through measuring and calculating the impedance, the conclusion that the measuring instrument is 

being affected by the nearby PV system was drawn. The measured values do not match the simulated 

and the calculated values. Updated versions of the measurement instrument are available at the 

supplier and should be tested on the same grid to investigate if the values match better. 

When power losses were calculated, different cable options were compared. The result shows that it 

often pays off to choose a coarser cable that are more expensive and contribute to lower power losses 

than vice versa. The reduced costs of power losses between a coarser and a thinner cable are thus 

greater than the difference in the purchase price during the lifetime of the cables. 

In addition to the conclusions of the specific plants that the project resulted in, some more general 

conclusions were drawn. The most common problems associated with connecting solar cells to weak 

parts of the grid are power quality problems, usually in terms of voltage fluctuations. To reduce the 

problems the grid might need reinforcement, e.g. in terms of cable dimensioning. When dimensioning 

the grid there are several parameters to take into account; voltage fluctuations at connection and 

disconnection, slow voltage changes, power losses and possible expansion of the ambient area.  
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Nomenklatur 
 

Anslutningspunkt Den punkt i nätet där elektrisk energi överförs från elnätsbolag till 

kundanläggning Här skiftar även ägandet och ansvaret. 

Aktiv effekt, P Brukar kallas medelvärdet av effekten i en växelströmskrets och är den 

del av effekten som blir till nyttigt arbete i en apparat. 

Effektfaktor  Cosinus för fasvinkeln ϕ. 

Ik3  Trefasig kortslutningsström, den ström som uppnås vid trefasig 

kortslutning. 

Kortslutningseffekt Den effekt som uppnås vid kortslutning. 

Linjeimpedans, Zi Impedansen som mäts i den valda kretsen. I denna rapport samma som 

förimpedans/jordslutningsimpedans. 

Lågspänningsgrupp Kunder under samma lågspänningsgrupp matas från samma 

transformator med samma matarkabel. 

Reaktiv effekt, Q Förekommer då ström och spänning är fasförskjutna. Denna effekt 

uppstår i induktiva och kapacitiva laster och benämns ofta som ”onyttig 

kraft”. Hur reaktiv effekt förhåller sig till aktiv effekt, P, och skenbar 

effekt, S, kan ses i triangeln nedan. 

 

Sag  Spänningsdipp 

Skruvade luftledningar Ledningarna skruvas/transponeras genom att faserna byter plats med 

jämna mellanrum; detta för att undvika osymmetri. 

Swell  Spänningshöjning 
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden till projektet, samt dess syfte, mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Energifrågan har aldrig varit hetare och som en följd av växande konsumtionsmönster och ständigt 

ökande levnadsstandard världen över stiger också energibehovet. Detta tillsammans med utfasning av 

fossila bränslen samt större intressen för småskalig elproduktion ställer höga krav på framtidens elnät 

som ska klara av att leverera el av god kvalitet, trots den decentralisering som startat. För att bemästra 

utmaningarna och nå de klimatmål som EU satt krävs stort arbete på många fronter. En del i detta 

arbete är att styra om energiproduktionen till större andel förnybart. 

Energi från sol och vind är förnybar och ger en fluktuerande elproduktion som beror på den varierande 

tillgängligheten av energi. Intresset för detta, speciellt användningen av energi från solen, ökar hos 

både företag och privatpersoner som vill minska mängden köpt el. Den solenergi som når jordens yta 

motsvarar cirka 15 000 gånger världens totala energiförbrukning (1). Forskningen kring hur man bättre 

tillvaratar denna resurs och ökar nyttjandegraden fortskrider och tekniken utvecklas för varje år. 

Kostnaderna för solceller minskar hastigt tack vare de tekniska framstegen i tillverkningsprocessen och 

intresset som breder ut sig. Mellan 2010 och 2015 minskade kostnaden med cirka 58 % (2). IRENA 

(International Renewable Energy Agency) förväntar sig att trenden håller i och prognostiserar 

ytterligare sänkning med 57 % mellan 2015 och 2025 (2). 

Intresset för förnybar energi ökar stadigt och tillsammans med politiska styrmedel går Sverige mot ett 

elnät med större andel förnybar och intermittent produktion. I Figur 1 ses de senaste årens snabba 

ökning av solelproduktion i Sverige och detta förväntas fortsätta även framöver. 

 

Figur 1. Sveriges årliga produktion av solel. Statistiken är hämtad från Svenska kraftnät (3). 

En viktig orsak till den stora ökningen av privata solcellskunder är det investeringsstöd som staten 

erbjuder samt möjligheten att sälja överskottselen som produceras (4) (5). 
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Det växande intresset för småskalig mikroproduktion skapar utmaningar för elnätsbolagen som är 

ansvariga för att näten kan ta emot den el som nätanslutna anläggningar matar ut. Om 

solcellsanläggningar som ansluts har hög effekt eller om elnätet är svagt (exempelvis på landsbygden 

eller i ytterområden) kan störningar uppstå. Därför är det viktigt för nätbolagen att goda kunskaper 

kring problematiken och åtgärder finns. Det får inte råda någon osäkerhet kring vad som ska tas hänsyn 

till vid undersökning av nätstyrka. 

1.2 Syfte och mål 
Projektet syftar till att utreda vilka problem nätanslutna mikroproduktionsanläggningar i form av 

solceller kan orsaka på svaga delar av elnätet. Denna rapport ska ge Umeå Energi bättre kunskap kring 

dimensioneringskriterier och behov av nätförstärkning. Projektet ska behandla följande frågeställning: 

 Vilka problem uppstår till följd av anslutning av solceller på nätets svaga delar? 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att minska problematiken? 

 Vad ska beaktas vid dimensionering av elnätet när solceller ansluts? 

Projektet fokuserar på landsbygdsnät då dessa i regel är svagare än stadsnät. Inom ramen för projektet 

ska en utvärdering av nätet kring en solcellsanläggning som installerades hösten 2016 i Holmnäs 

utanför Umeå samt dimensionering av en framtida solcellsanläggning inkluderas. Projektet utmynnar 

i denna utredande rapport som redovisar metod, genomförande, resultat och slutsatser samt besvarar 

frågeställningen ovan. 

1.3 Avgränsningar 
Projektet behandlar endast effekter på lågspänningsnät på 400 V. Enfasigt anslutna 

solcellsanläggningar kommer inte beaktas då Umeå Energi ser en framtida utfasning av detta 

anslutningssätt. Dessutom finns det redan mycket skrivet kring vilka risker som uppstår vid just enfasig 

anslutning. 

Det finns flera aspekter att beakta vid dimensionering av nät, både ur säkerhets- och 

elkvalitetssynpunkt. Det är den senare som projektet fokuserar på och utelämnar därför 

dimensioneringskriterier ur säkerhetssynpunkt, som nätbolaget förutsätts ha tillräckligt god 

kännedom om. 
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2 Teori 
I detta avsnitt inkluderas den teori och de delar som behöver mer ingående förklaring för att förstå 

resultaten och slutsatserna som dragits. 

2.1 Umeå Energi 
Umeå Energi är en kommunägd koncern som verkar inom fyra affärsområden: Energilösningar, Elnät, 

El och Bredband. Under moderbolaget Umeå Energi AB finns också dotterbolagen Umeå Energi Elnät 

AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi UmeNet AB, Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB samt 

BioEndev AB. Koncernen hade under 2015 nästan 370 anställda och omsatte cirka 1,2 miljarder kronor 

(6). 

I Umeå Energis ägardirektiv framgår det att koncernen ska jobba för att ”främja kommunens utveckling 

och med stor hänsyn till miljön trygga en uthållig energiförsörjning för i första hand Umeå kommuns 

invånare. I uppdraget ingår även ansvar för att näten för eldistribution och bredband sköts 

kostnadseffektivt och att de håller en hög leveranssäkerhet.” (6). Förutom de mer självklara 

uppgifterna för en energi- och kommunikationskoncern ägnar sig Umeå Energi också åt andra 

regionsfrämjande aktiviteter. Sponsring av olika föreningar/verksamheter och driften av Umeå 

Energicentrum med kraftverksmuseum och många olika familjeaktiviteter är några exempel. 

Koncernen har som mål att vara klimatneutrala år 2018, då spelar satsningen på förnybara energikällor 

en viktig roll (7). För att klara målsättningen arbetar Umeå Energi med följande kombination av 

lösningar (6): 

- Energin som Umeå Energi producerar ska vara förnybar 

- Elen som Umeå Energi säljer är 100 % förnybar 

- Energieffektivisering av den egna verksamheten samt kunders verksamheter 

- Klimatkompensering för de utsläpp som inte kan undvikas 

Umeå Energi Elnät AB bygger och underhåller elnätet inom Umeå kommun med undantag för området 

kring Botsmark. För att hålla hög leveranssäkerhet och möjliggöra för kommande utbyggnader och ett 

växande Umeå görs löpande investeringar. Elnätet stäcker sig 480 mil och når nästan 60 000 

elnätskunder, av dessa är drygt 50 000 Umeå Energis elkunder (6). Umeå Energi Elnät AB ansvarar även 

för byggande och underhåll av vägbelysningen i kommunen. 

2.2 Elnätet 
Det svenska elnätet har en hierarkisk uppbyggnad med tre spänningsnivåer, stamnät (220-400 kV), 

regionnät (cirka 30-130 kV) och lokalnät (≤ 20 kV). Stamnätet utgör grunden och består av cirka 1 500 

mil kraftledningar och transporterar stora mängder el över långa avstånd. Elen styrs via stamnätet från 

elproduktionen som främst sker i de norra delarna av landet till de mer sydliga delarna där 

konsumtionen är större. Stamnätet är också förbundet med närliggande länder via 16 

utlandsförbindelser (8). Längs stamlinjerna finns stamstationer som transformerar ner spänningen till 

regionnätet, därifrån matas regionstationer där ytterligare nedtransformering sker (9). Ledningarna ut 

från regionstationerna matar i sin tur fördelningsstationer som transformerar ner spänningen till 

omkring 10-20 kV. Därifrån fördelas elen ut i nätstationer som sedan distribuerar 400 V till 

normalförbrukarna. Distributionskabeln från nätstationen brukar kallas matarkabel och grenar ofta 
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upp sig i exempelvis kabelskåp. Den sista biten fram till en normalförbrukares anslutningspunkt leds 

elen i en serviskabel. Större industrier matas vanligen från regionnätet. 

Stamnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, en översiktsbild finns att se i Figur 2. 

Regionnäten ägs av de stora energibolagen och lokalnäten ägs av privata energibolag eller av 

kommuner (10). 

 

Figur 2. Det svenska stamnätet inklusive utlandsförbindelser (8). 
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2.3 Sammanlagring 
Vid dimensionering av eldistributionsnät väljs kablar och ledningar för att klara en viss maximal effekt 

och undvika överbelastning. Av ekonomiska skäl dimensionerar man inte efter den teoretiskt möjliga 

maximala effekten, där alla kunders effektbehov summeras. Ju fler kunder en ledning förser desto 

mindre sannolikhet är det att alla kunder tar ut full effekt exakt samtidigt. Den summerade maximala 

effekten kan multipliceras med en skalfaktor, sammanlagringsfaktor, som är mindre än ett (11). På 

detta vis tar man hänsyn till att den dimensionerade effekttoppen är mindre än summan av alla 

kunders största effektuttag. Detta fenomen kallas sammanlagring (12). 

I Sverige används ofta Velanders metod för att beräkna den sammanlagrade maximala lasten, så även 

i GIS-programmet dpPower som Umeå Energi använder. Velanders formel relaterar den årliga 

konsumtionen, 𝑊, till den sammanlagrade belastningen, 𝑃, enligt 

 𝑃 = 𝑘1𝑊 + 𝑘2√𝑊 (1) 

  

där konstanterna 𝑘1 och 𝑘2 beror på vilken typ av kund det är och geografisk position (13). Velanders 

metod fungerar bäst där kunderna är av liknande sort vad avser förbrukning. Därför kan det bli 

missvisande i områden med delvis fritidshus där vissa kunder har väldigt låg årsförbrukning och allt 

effektuttag sker under några få veckor. 

Vid mikroproduktion är det fördelaktigt ur sammanlagringssynpunkt att produktionen sammanfaller 

med konsumtionen. Detta eftersträvas eftersom kabelförluster ökar ju högre ström som flyter i nätet. 

En solcellsanläggnings maximala effektproduktion inträffar i regel under soliga sommardagar och 

sammanfaller oftast inte med maximal konsumtion, vilket är en nackdel. 

2.4 Elkvalitet 
Elkvalitet är ett samlat begrepp för att bedöma kvaliteten hos en elleverans och är ett samspel mellan 

nätets egenskaper och ansluten utrustning. Begreppet är dock lite vagt eftersom det kan utgå från 

respektive abonnents behov. God elkvalitet kan enligt Reidar Gustavsson i boken Praktisk elkvalitet 

definieras som ”att en nätansluten apparat ej störs av överliggande skeenden i nätet, och ej heller blir 

störd av eller stör andra apparater i nätet” (14). I och med den tekniska utvecklingen blir apparater 

mer komplexa och krävande för elnätet. Exempel på orsaker till elkvalitetsproblem är i- och 

urkopplingar av elektriska laster, blixtnedslag, störande elektriska apparater, svaga elnät och 

varierande elproduktion (15). Majoriteten av alla elkvalitetsproblem beror på bristande kunskap, 

endera hos de nätansvariga, leverantören av apparaten/anläggningen eller användaren 

(elnätskunden) (14). 

Ett sätt att bedöma elkvaliteten är att jämföra avvikelser hos kurvform, frekvens och 

spänningssymmetri med ett motsvarande idealt nät med sinusformade kurvor (16). Parametrar som 

kan vara intressanta att undersöka ur elkvalitetssynpunkt är spänningsvariationer, över- och 

underspänning, transienter, flimmer och övertoner. 

Energimarknadsinspektionen förfogar över föreskriften EIFS 2013:1, Energimarknadsinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god 

kvalitet. Denna måste nätbolag och andra aktörer i Sverige förhålla sig till och följa. Föreskriften 

innehåller bland annat krav kring spänningsvariationer, spänningsövertoner och avbrott. 
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2.5 Spänningsvariationer 
Nätets spänningsnivå varierar och värdet på fasspänningen hos en vanlig elkonsument ligger inte 

konstant på 230 V. Detta beror till exempel på ojämnt effektuttag, lastvariation eller 

produktionsanläggningar som kopplas in eller ur. Svaga nät med hög impedans påverkas i högre skala 

medan störningar i starkare nät ofta knappt märks av. Spänningsvariationer är bland det vanligaste 

elkvalitetsproblemet och brukar delas upp i spänningshöjningar, spänningssänkningar, transienter 

(”spänningsspikar” under en väldigt kort tid) och flimmer. 

För spänningshöjningar och -sänkningar gäller det som finns skrivet i Energimarknadsinspektionens 

föreskrifter. I 7 kap, 2 § står att: 

”Under en period motsvarande en vecka ska förekommande 

tiominutersvärden av spänningens effektivvärde vara mellan 90 procent 

och 110 procent av referensspänningen” (17) 

I 7 kap, 6 § beskrivs kraven för kortvariga spänningssänkningar enligt: 

”För referensspänningar upp till och med 45 kilovolt gäller följande. Det ska 

inte inträffa några kortvariga spänningssänkningar med sådan kvarstående 

spänning och sådan varaktighet som framgår av område C i tabell 3. 

Nätägaren är skyldig att åtgärda kortvariga spänningssänkningar inom 

område B i tabell 3 i den utsträckning åtgärderna är rimliga i förhållande till 

de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med de kortvariga 

spänningssänkningarna.” (17) 

Tabell 3 som hänvisas till i citatet syftar till Figur 3 som alltså visar vilka spänningsintervall som inte är 

tillåtna (område C), inom vilka intervall nätägaren är skyldig att vidta åtgärder (område B) samt vilket 

intervall som är tillåtet (område A). 

 

Figur 3. Tillåten magnitud och varaktighet för kortvariga spänningssänkningar (17). 

I 7 kap, 8 § beskrivs kraven för kortvariga spänningshöjningar enligt: 

”För referensspänningar upp till och med 1000 volt gäller följande. Det ska 

inte inträffa några kortvariga spänningshöjningar med sådan spänning och 

sådan varaktighet som framgår av område C i tabell 5. Nätägaren är skyldig 

att åtgärda kortvariga spänningshöjningar inom område B i tabell 5 i den 

utsträckning åtgärderna är rimliga i förhållande till de olägenheter för 
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elanvändarna som är förknippade med de kortvariga 

spänningshöjningarna.” (17) 

Tabell 5 som hänvisas till i citatet syftar till Figur 4 som alltså visar vilka spänningsintervall som inte är 

tillåtna (område C), inom vilka intervall nätägaren är skyldig att vidta åtgärder (område B) samt vilket 

intervall som är tillåtet (område A). 

 

Figur 4. Tillåten magnitud och varaktighet för kortvariga spänningshöjningar (17). 

 

2.5.1 Spänningsändring vid in- och urkoppling 

För att avgöra om ett nät är tillräckligt starkt för en mikroproduktionsanläggning undersöks 

spänningsförändringen vid in- och urkoppling av anläggningen. För att beräkna spänningsförändringen 

som en produktionskälla ger upphov till kan Ekvation 2 användas (18). 

 
𝛥𝑈 =

𝑅 ∙ 𝑃

𝑈
+

𝑋 ∙ 𝑄

𝑈
 

(2) 

 

𝛥𝑈 är skillnaden mellan spänningen före och efter in- eller urkoppling, 𝑈 är spänningen innan in- eller 

urkopplingen (huvudspänning för trefasigt anslutna anläggningar), 𝑅 är nätets resistans, 𝑋 är nätets 

reaktans och 𝑃 är produktionsanläggningens aktiva effekt. I handboken Anslutning av mikroproduktion 

till konsumtionsanläggningar – MIKRO från Svensk Energi finns rekommendationer för maximal 

spänningsändring vid in- och urkoppling av mikroproduktionsanläggningar. Denna anger 5 % som 

maximal spänningsändring i mikroproduktionskundens anslutningspunkt och 3 % som maximal 

spänningsändring i sammankopplingspunkt mot andra kunder (19). 

2.5.2 Långsamma spänningsändringar 

Långsamma spänningsändringar som förekommer på grund av exempelvis årstider och varierande 

elkonsumtion är också viktiga att undersöka och ta i beaktning vid eventuell inkoppling av 

mikroproduktionsanläggningar. Detta kan vara extra viktigt då hög installerad effekt eller flera 

produktionskällor förekommer i samma lågspänningsnät (19). Vid misstanke om för stora långsamma 

spänningsändringar kontrolleras de två extremfallen, maximal belastning och ingen produktion samt 

minimal belastning och full produktion. Spänningsskillnaden i nätet mellan de två extremfallen 

rekommenderas av Svensk Energi att vara maximalt ± 5 %, alltså totalt tio procentenheter (19). Om de 

långsamma spänningsändringarna i matande mellanspänningsnät bedöms vara små kan en 

spänningsändring i lågspänningsnätet upp till ± 8 % tillåtas (19). 
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Metoden som Svensk Energi föreslår för bedömning av långsamma spänningsförändringar kan tolkas 

som att de två extremfallen, maximal belastning och ingen produktion samt minimal belastning och 

full produktion, bör undersökas med maximalt effektuttag för alla kunder samtidigt. Denna metod kan 

ge orimliga resultat då sannolikheten att alla kunder har sin maximala effekttopp samtidigt är 

obefintlig. Därför kan metoder som tar hänsyn till sammanlagring vara mer lämpliga att nyttja. I vissa 

simuleringsprogram finns det inbyggda funktioner som automatiskt undersöker de långsamma 

spänningsändringarna. Då används laster enligt typkurvor som tar hänsyn till sammanlagring och inte 

de faktiska maximala lasterna. Utan denna funktion undersöks spänningsändringarna manuellt i 

simuleringsprogrammet. I detta fall kan Ekvation 3 användas för att uppskatta den maximala 

effekttoppen, 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘𝑡, som uppnås i ett nät (11). 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘𝑡[𝑘𝑊] = (

∑ 𝐸𝑖
𝑁
𝑖=1 [𝑘𝑊ℎ]

1900 [ℎ]
) ∙ (𝑒−(0,1849∙ln(𝐿−1)+0,0172)∙ln (𝑁)) 

 

(3) 

𝑁 står för antalet uttagspunkter som ledningen distribuerar elektricitet till, 𝐸𝑖  för total distribuerad 

elektrisk energi per år till uttagspunkt 𝑖 och värdet på 𝐿 definierar vilken nätnivå som undersöks enligt 

Tabell 1. 

Tabell 1. Värde på L för de olika nätnivåerna som används i Ekvation 3. 

L Nätnivå 

0,5 0 - 1,0 kV 

0,9 1,1 - 25,0 kV 

1,04 25,1 - 60,0 kV 

1,06 60,1 - 189 kV 

 

Ekvation 3 är en modifierad version av en ekvation från Nätnyttomodellen från insidan (Mats B-O 

Larsson, 2004) som använts som utgångspunkt. Modifieringarna i Ekvation 3 har tagits fram genom 

simuleringar av Carl Johan Wallnerström i samarbete med dåvarande Fortum Distribution. 

2.6 Nätstyrka 
Nätets styrka kan ses som förmågan att stå emot störningar. Ett lågspänningsnäts styrka beror på 

storlek på transformatorer och tvärsnittsareor på ledningar/kablar. Ett svagt nät karaktäriseras av låg 

kortslutningseffekt och hög impedans. Alltså: ju större transformatorer och tvärsnittsareor, desto lägre 

impedans och därmed högre nätstyrka. 

Vid projektering av elnät kan tillräcklig nätstyrka användas för att säkerställa god elkvalitet. Ett sätt att 

undersöka nätstyrkan i ett lågspänningsnät är att studera spänningsändringen som uppstår vid in- eller 

urkoppling av en last eller produktionskälla. För nätanslutna mikroproduktionsanläggningar finns 

rekommenderade gränser för maximal spänningsändring från Svensk Energi. I anslutningspunkten till 

mikroproduktionskunden får spänningsändringen maximalt uppnå 5 % och i sammankopplingspunkten 

mot övriga kunder får spänningsändringen maximalt uppnå 3 % (19). Dessa rekommendationer 

fungerar som branschpraxis. 

2.7 Förimpedans 
Förimpedans är en elektrisk egenskap i elnätet och beskrivs som påverkan i en viss punkt från 

ovanliggande nät. Vanligtvis mäts förimpedans i kundens anslutningspunkt och är ett mått på 

nätstyrkan. Förimpedans är ett omdiskuterat begrepp och koncensus verkar inte råda helt, men 
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generellt i branschen tolkas det som jordslutningsimpedans. Alltså impedansen i kretsen innan den 

aktuella mätpunkten som bildas vid jordslutning. Förimpedansen består av bidrag från transformatorn, 

matande kablar och överliggande nät. 

Om förimpedansen är okänd kan den uppskattas med hjälp av tabeller över impedanser. I exempelvis 

Handbok 421 av SEK Svensk Elstandard finns Tabell 1 – Jordslutningsimpedans hos typiska 

distributionstransformatorer i koppling Dyn och Tabell 2 – Impedans vid 55 °C ledartemperatur och 

jordslutning hos några olika kabeltyper som enkelt kan användas för att beräkna förimpedansen (20). 

Impedansvärden för transformatorn och kablar adderas fram till den undersökta punken i nätet. 

Att undersöka förimpedansen är en välanvänd metod för att avgöra om omdimensionering av nätet är 

nödvändig vid inkoppling av en mikroproduktionsanläggning. Svensk Energi har tagit fram kurvor som 

visar hur stor anläggning som kan installeras beroende på vilken förimpedans som uppnås i 

anslutningspunkt respektive sammankopplingspunkt gentemot andra kunder, se Figur 5. 

 

Figur 5. Nödvändig förimpedans (nätstyrka) vid anslutning av trefasig mikroproduktionsanläggning (19). 



 

10 
 

Dessa kurvor kan användas som grovuppskattning och är framtagna med hjälp av Ekvation 2 där den 

reaktiva effekten, 𝑄, från produktionsanläggningen har försummats då effektfaktorn antas vara ett. 

Den procentuella spänningsändringen, 𝑢, fås genom att dividera 𝛥𝑈 med spänningen innan in- eller 

urkoppling och multipliceras med 100 enligt 

 
𝑢 =

𝛥𝑈

𝑈
∙ 100 % 

(4) 

 

Vid framtagandet av kurvorna i Figur 5 har 𝑃 beräknats genom att 𝑢 satts till 3 och 5 % i 

sammankopplingspunkt respektive anslutningspunkt. 

Om en kund önskar installera mikroproduktion i ett landsbygdsnät där anläggningar redan finns kan 

kurvorna från Svensk Energi användas för att uppskatta vilken effekt som ryms att installera i befintligt 

nät. Då undersöks förimpedansen i närmaste sammankopplingspunkt, exempelvis ett kabelskåp. Med 

hjälp av förimpedansen kan total möjlig installerad effekt utläsas från den gröna kurvan i Figur 5. De 

redan installerade anläggningarnas effekter subtraheras från den totalt möjliga installerade effekten 

och kvar blir den effekt som ryms att installera (19). 

2.8 Övertoner 
Övertoner är störningar som består av ström och spänning med högre frekvens är nätets grundton, 

vilket i Sverige är 50 Hz. Övertonernas frekvens är oftast en multipel av grundfrekvensen, ett exempel 

är tredje övertonen vars frekvens blir 3 ∙ 50 Hz = 150 Hz. Övertoner genereras av olinjära laster. 

Apparater som vanligtvis innehåller tyristorer eller som på annat sätt påverkar och förvränger 

spänningskurvan, till exempel växelriktarna i en solcellsanläggning, är typiska övertonsproducenter. 

Elektriska apparater avsedda för växelspänning är dimensionerade för en spänningskurva med jämn 

sinusform. I nät med övertonsgenererande apparater är det dock vanligt att spänningens kurvform blir 

förvrängd. Denna förvrängning är en sammanlagring av övertoner som med hjälp av Fourieranalys kan 

delas upp i de olika komponenterna, varje överton för sig (21). Fourieranalys lägger grunden för 

nätanalys i filtersammanhang och är en metod för att beskriva ett godtyckligt periodiskt förlopp som 

en oändlig serie av sinusformade förlopp (16). 

För höga halter av övertoner kan skapa problem då de sprids till överliggande nät och stör andra 

kunder. Energiförluster, resonanser mellan nätets induktiva och kapacitiva delar och överlast av 

transformatorer kan exempelvis uppstå. Övertoner kan också ge svårförklarliga driftstörningar som 

obefogade larm och skyddsutlösningar (21). 

I normala fall flyter all returström genom neutralledaren. Med ökad frekvens ökar även 

neutralledarens impedans och övertonsströmmar kan börja flyta andra vägar, exempelvis genom 

vattenledningsrör (16). Dessa strömmar kallas för vagabonderande och ger upphov till ökat magnetfält 

i omgivning. 

För att förhindra verkningar av övertoner kan till exempel nätet förstärkas med grövre kablar eller 

övertonsfilter installeras (22). Det finns i huvudsak två sorters filter, aktiva och passiva. De passiva 

filtren är uppbyggda av passiva komponenter och delas främst upp i bandpassfilter och högpassfilter.  

Bandpassfilter består av en kondensator seriekopplad med en spole och filtrerar bort signaler med 

oönskade frekvenser. Högpassfilter har dessutom ett dämpmotstånd som effektivt dämpar höga 
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frekvenser (23). En nackdel med de passiva filtren är att de är beroende av nätets impedans och 

påverkas av impedansvariationer (14). Aktiva filter mäter upp de faktiska övertonsnivåerna och 

filtrerar sedan bort de oönskade frekvenserna. 

Mätning av övertonshalten i ett nät utförs med för ändamålet avsedda instrument. Umeå Energi 

använder sig främst av stationär elkvalitetsövervakning i form av Metrum SC 101. Instrumentet är ett 

”intelligent 3-fas energi- och elkvalitetsinstrument för fast installation och kontinuerlig övervakning” 

(24). Detta kan installeras i exempelvis kabelskåp, nätstationer eller industrimiljöer och kommunicerar 

med tillhörande programvara där mätningarna åskådliggörs på ett enkelt sätt och rapporter kan tas ut 

för analys. De uppmätta halterna jämförs med gränser som finns specificerade i 

Energimarknadsinspektionens författningssamling, EIFS 2013:1. Enligt denna gäller följande för 

referensspänningar upp till och med 36 kV: 

”Under en period motsvarande en vecka ska förekommande 

tiominutersvärden för varje enskild överton vara mindre än eller lika med 

värdena i tabell 1 och varje tiominutersvärde av den totala övertonshalten 

ska vara mindre än eller lika med åtta procent.” (17) 

Tabell 1 som nämns i citatet åsyftar den som finns i Figur 6. I denna åskådliggörs gränsvärdena för de 

individuella spänningsövertonerna. 

 

Figur 6. Tabell från EIFS 2013:1 som listar gränsvärden för individuella övertoner (17). 

Vid mätning i nätet kan det ibland vara svårt att urskilja var spänningsövertonerna härstammar från 

då de fortplantar sig och sprids i nätet. Då kan strömövertonerna vara till hjälp eftersom de inte sprids 

på samma sätt (25). Om man exempelvis mäter i ett kabelskåp på utgående serviskabel som försörjer 

kund A och ström- och spänningsövertonerna stämmer överens kan man sluta sig till att det är kund A 

som genererar övertonerna. 
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Vissa hävdar att övertoner genereras i större utsträckning ju högre effekt en anläggning körs på (26). 

Andra har erfarenheter av att övertonshalten är väldigt oförutsägbar och ibland kan öka vid en viss 

effekt som inte nödvändigtvis är hög (25). 

2.9 Flimmer 
Snabba upprepade spänningsvariationer som förorsakar blinkningar i belysning brukar benämnas som 

flimmer. Dessa störningar är subjektiva och utgår från värdet 1 som betyder att 50 % av en population 

förväntas uppleva flimmernivån som störande. Flimmer uppstår genom in- och urkoppling av laster 

och blir mer påtagliga i svaga nät. 

Flimmer mäts och beskrivs med hjälp av de enhetslösa parametrarna Pinst (instantaneous flicker level), 

som är ett ögonblicksvärde, Pst (short time flicker severity), som är flimmervärdet över en period på 

tio minuter och Plt (long time flicker severity), som är flimmervärdet över en tvåtimmarsperiod (19). 

Gränser för flimmer har tidigare funnits men tagits bort i den senaste versionen av 

Energimarknadsinspektionens författningssamling, EIFS 2013:1. Svensk Energi har dock 

rekommenderade gränsvärden för tillåten flimmeremission, dessa ligger på Pst = 0,35 och Plt = 0,25 

(19). De rekommenderade gränsvärdena för gäller för både en- och trefasinstallerade 

produktionsanläggningar. 

2.10 Osymmetri 
Osymmetri eller obalans i ett lågspänningsnät syftar till last eller produktion som inte fördelas jämnt 

över nätets faser. Nätet kan bli obalanserat då faserna belastas olika hårt och enfasigt anslutna 

mikroproduktionsanläggningar och ojämnt effektuttag är de främsta orsakerna till osymmetri i 

lågspänningsnät. I hög- och mellanspänningsnät orsakas osymmetrier oftast av osymmetriska 

nätimpedanser, vanligen på grund av ofullständigt skruvade luftledningar (27). 

För att undvika osymmetri bör enfasiga produktionsanläggningar undvikas. 

Mikroproduktionsanläggningar som består av flera enfasiga anläggningar kan betraktas som trefasigt 

anslutna om de är försedda med obalansskydd. Detta skydd ska vara inställt på maximalt 2 % skillnad 

i ström mellan faserna (19). 

2.11 Mikroproduktion 
Andelen mikroproduktion i elnätet ökar och förväntas göra det även framöver då allt fler 

privatpersoner har ambitionen att producera sin egen el. Definitionen för mikroproduktion är en 

anläggning med maxeffekt på 43,5 kW ansluten till en konsumtionsanläggning med säkring på 

maximalt 63 A (19). Av mikroproduktionsanläggningar är det solceller som ökar snabbast. 

Vid nätanslutning av mikroproduktionsanläggning kopplas den in inom kundens elanläggning. 

Elnätsägaren är dock ansvarig för att nätet klarar att ta emot den el som matas från kundens 

anläggning. Elnätsägaren ansvarar för eventuella åtgärder som kan bli aktuella för att undvika 

elkvalitetsproblem. 

Kunder med mikroproduktionsanläggningar slipper att betala nätavgift för inmatning av el under 

förutsättning att kunden tar ut minst lika mycket el under ett år. Utmatningen sker i kundens 

anslutningspunkt som är den punkt i nätet där ansvaret och ägandet skiftar från nätbolag till kund. 
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Staten vill uppmuntra till mer mikroproduktion och använder därför ekonomiska styrmedel. Det är 

möjligt att få både investeringsstöd och skattereduktion för solceller som klassas som 

mikroproduktion. Regeringen avsätter pengar där man som privatperson i dagsläget kan få 20 % av 

investeringskostnaden som stöd (28). En skattereduktion på 60 öre/kWh upp till 30 000 kWh är också 

möjlig att få för den överskottsel som matas in på elnätet (29). 

2.12 Ö-drift  
En mikroproduktionsanläggning ska vara försedd med elektriska skydd (reläskydd) för att skydda både 

anläggningen och elnätet (19). En viktig funktion är att frånkoppla anläggningen då ö-drift uppstår. 

Detta händer då en mindre del av ett elkretssystem, som innehåller både produktion och konsumtion, 

förlorar kopplingen till den större delen (30). Detta kan uppstå vid fel eller planerade driftåtgärder. 

2.13 Transformatorer 
För att minska effektförluster i stam- och regionnät transporteras elen med högre spänning än vad 

som i slutändan distribueras till kunden. För att transformera spänningen till önskad nivå används 

krafttransformatorer. Dessa består av primärspole och sekundärspole lindade på en gemensam 

järnkärna, se Figur 7. När växelström leds genom primärspolen bildas ett magnetiskt fält som skapar 

en växelström i sekundärspolen (31). 

 

Figur 7. Schematisk bild över en transformator med primärspänning Vp, primärström Ip, sekundärspänning Vs, och 
sekundärström Is (32). 

Förhållandet mellan primärspänning 𝑉𝑝, sekundärspänning 𝑉𝑠, antal varv på primärlindningen 𝑁𝑝 och 

antal varv på sekundärlindningen 𝑁𝑠 skrivs enligt Ekvation 5 (33). 

 𝑉𝑝

𝑉𝑠
=

𝑁𝑝

𝑁𝑠
 

(5) 

 

Vid nedtransformering till lågspänning används vanligen Dyn-kopplade transformatorer, dessa har D-

kopplad primärlindning och Y-kopplad sekundärlindning (9). 
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Förlusterna i nätet ger upphov till spänningsfall vilket betyder att kunder i ett lågspänningsnät långt 

från transformatorn kan uppleva för låg spänning. I detta fall kan transformatorns lindningskopplare 

regleras i flera steg så att spänningen ut från transformatorn blir högre, eller lägre om det behovet 

finns. Lindningskopplaren är placerad i uppspänningslindningen och omkopplingen sker mellan de 

olika stegen utan avbrott under drift (34). 

2.14 Solceller 
En nätansluten solcellsanläggning består främst av solcellsmoduler, växelriktare och brytare. 

Modulerna kopplas ihop till strängar och fångar solens energi och omvandlar den till likström. En 

schematisk bild av en nätansluten solcellsanläggning kan ses i Figur 8. 

 

Figur 8. Ett takplacerat solcellssystems uppbyggnad (35). 

En solcell består av en skiva av halvledarmaterial som är skiktad i två delar med en elektrisk kontakt på 

vardera sidan. I gränsområdet mellan dessa uppstår, vid absorption av solljus, ett elektriskt fält som 

driver elektroner till ena sidan som blir negativt laddad. Den andra sidan blir då positivt laddad och en 

elektrisk spänning uppstår mellan de två sidorna. Elektrisk ström erhålls då i en yttre krets genom 

skivans elektriska kontakter (36). 

I de vanligaste typerna av solceller är halvledarmaterialet tillverkat av kristallint kisel. Amorft kisel 

används i tunnfilmssolceller som har lite lägre verkningsgrad men inte påverkas lika mycket av höga 

temperaturer som de kristallina solcellerna gör. 
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För att kunna tillgodogöra sig elen som solcellerna producerar krävs växelriktare som omvandlar 

likspänningen till växelspänning genom att ”hacka upp” likspänningen. Den spänning som erhålls från 

växelriktaren ska ha konstant storlek och frekvens samt vara så nära den ideala sinusformade vågen 

som möjligt. I realiteten får spänningen på grund av switchningen en fyrkantsform efter växelriktaren 

(9). För att uppnå en god sinusform kan filter användas. 

De senaste rapporterna visar att 2015 var ett rekordår för solcellsanläggningarnas tillväxt globalt sett. 

Mer än 50 GW installerades under 2015, vilket är 25 % fler solpaneler i jämförelse med året innan (37). 

Tidigare låg intresset och behovet av solcellsanläggningar i de rikare delarna av världen. I takt med 

sjunkande priser börjar marknaden även växa fram i utvecklingsländer. Under 2015 stod Asien för 60 % 

av den globala solcellstillväxten vilket kan ses i Figur 9 där den globalt installerade effekten av solceller 

illustreras. 

 

Figur 9. Globalt installerad effekt av solceller mellan 2005 och 2015 (37). 

I Sverige började solceller användas på 1970-talet och har sedan dess ökat stadigt (38). Fler upptäcker 

fördelarna med att producera sin egen el och många lockas av epitet som ”grön” och ”miljövänlig”. 

Tidigare dominerades den svenska solcellsmarknaden av icke nätanslutna anläggningar. Då användes 

majoriteten av anläggningarna mer tillfälligt, exempelvis på husvagnar och fritidshus. Sedan 2007 har 

nätanslutna anläggningar installerats i större omfattning än icke nätanslutna och dominerar i Sverige 

idag (39). De sjunkande priserna på nyckelfärdiga solcellsanläggningar kan ses i Figur 10. 
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Figur 10. Priser för nyckelfärdiga solcellsanläggningar i Sverige exklusive moms (40). 

2.15 Dimensionering 
Vid dimensionering av ledningsarea finns flera aspekter att ta hänsyn till ur säkerhetssynpunkt. 

Följande bör tas i beaktning: belastningsström, kortslutningsström, gräns för frånkopplingstid, 

förläggningssätt och omgivningstemperatur (33). För lågspänningsnät är dimensioneringen också 

otroligt viktig ur elkvalitetssynpunkt. Det är denna aspekt av dimensionering och nätförstärkning som 

detta arbete fokuserar på. Den viktigaste faktorn är spänningsfall där för höga värden undviks genom 

en tillräckligt grov dimensionering, ibland även grövre än vad säkerhetsdimensioneringen uppger. 

Gränsvärden för spänning finns att hitta i avsnitt 2.5 Spänningsvariationer. 

Ledningsförluster kan ibland vara nödvändiga att beakta. Vid korrekt dimensionering ur 

säkerhetssynpunkt ska ledningsförlusten inte kunna förorsaka för hög och skadlig temperatur i kabeln 

(33). Det kan dock finnas ekonomiska skäl till att välja en grövre dimensionering. 

2.16 Kabelförluster 
Ju grövre en kabel är desto lägre impedans och motstånd har den och därmed även lägre 

effektförluster. Detta är något som i branschen tas hänsyn till i väldigt blandad omfattning vid 

dimensionering av kablar. En del projektörer är endast intresserade av att få en så låg initial 

investeringskostnad som möjligt och väljer därför mindre ledarareor på kablar, vilket är billigare. Det 

man inte väger in i en sådan situation är att effektförlusterna ökar i jämförelse med en grövre kabel 

och att en utökad dimensionering i längden kan reducera kostnaderna. 

Att välja en grövre dimension på kablar är också viktigt att överväga då området kan förväntas 

expandera inom de närmsta årtiondena. Annars riskerar man att behöva dimensionera upp igen innan 

kablarnas livslängd är nådd. 

Effektförluster i olika kablar bör alltså vägas in vid dimensionering av elnätet. Eftersom kostnader för 

markarbeten och grävning dominerar över materialkostnader är det ofta mer lönsamt att välja en 

grövre kabel med högre kostnad men som genererar mindre aktiva effektförluster. 
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För att beräkna aktiva effektförluster, 𝑃𝑓 [W/m], i en trefasig kabel med ledarresistans 𝑅 [Ω] per fas 

används 

 𝑃𝑓 = 3 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼2 (6) 

 

där 𝐼 är ledningsström [A] (41). Förlusterna beräknas enfasigt och multipliceras sedan med 3 och blir 

lätta att hantera och jämföra om 𝑃𝑓 beräknas per meter kabel. Resistansen beror på resistiviteten på 

ledarmaterialet, temperaturen och tvärsnittsarean på ledaren. 

Nätbolagen är ansvariga för effektförlusterna som uppkommer och Umeå Energi Elnät AB betalar i 

dagsläget 0,3 kr/kWh till Umeå Energi Elhandel AB (42). Om man ska räkna lite högre och exempelvis 

ta hänsyn till framtida förmodade stigande elpriser kan 0,7-1 kr/kWh vara rimligt att räkna med (42). 

2.17 Ekonomiska beräkningar 
För att beräkna ekonomiska kostnader vid val mellan olika investeringar i nätet kan nuvärdesmetoden 

användas. Denna metod innebär att framtida intäkter och kostnader räknas om till dagens 

penningvärde och kan på så vis jämföras med grundinvesteringen. Nuvärdet berättar exempelvis hur 

mycket pengar som måste avsättas idag för att kunna bekosta en viss åtgärd om 10 år. 

Nuvärdet av en framtida kostnad, 𝐾𝑁, beräknas enligt Ekvation 7 (43). 

 𝐾𝑁 = 𝐾0 ∙ (1 + 𝑟)−𝑥 (7) 
 

𝐾0 är antal kronor åtgärden skulle kosta om den utförs nu, 𝑟 är kalkylränta, det vill säga avkastningskrav 

och 𝑥 står för antal år tills åtgärden genomförs. Vid konstant intäktsöverskott, exempelvis intäkter och 

kostnader som utfaller varje år, kan alla intäktsöverskott, 𝑎𝑁, beräknas med hjälp av Ekvation 8 (43). 

 
𝑎𝑁 = ∑ 𝑎 ∙ (1 + 𝑟)−𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(8) 

 

𝑛 är investeringens ekonomiska livslängd och 𝑎 står för årligt intäktsöverskott, det vill säga intäkter 

minus kostnader. 

Vid jämförelse av olika investeringar i nätet använder sig Umeå Energi av en kalkylränta som fastställs 

av Energimarknadsinspektionen. Denna ligger för nuvarande på 4,53 % men anses av elnätsföretagen 

vara för låg och är därför överklagad (44) (42). 
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3 Metod 
Detta avsnitt presenterar de tillvägagångssätt som använts under projektet för att kunna besvara den 

inledande frågeställningen. 

3.1 Litteraturrapport 
I projektets början skapades en litteraturrapport för att sammanfatta bakgrunden och kunskapsläget 

inom området. Litteraturrapporten skapade en överblick innan projektets genomförandefas startades 

och var tänkt att kunna fungera som hjälpmedel vid letandet av referenser då projektrapporten skrevs. 

3.2 Utbildning 
En introduktionsutbildning inom GIS-programmet dpPower hölls av Thomas Andersson i uppstartfasen 

för att lättare komma igång med simuleringar. 

3.3 Intervjuer/samtal 
Under projektets fortskridande involverades ett flertal människor som har expertis inom olika 

områden. Dessa ställde upp på intervjuer och diskussioner för att föra projektet framåt och är 

verksamma inom olika svenska nät- och elhandelsbolag samt instrument- och systemleverantörer. 

3.4 Utvärdering av framtida solcellsanläggning 
För att dimensionera den framtida solcellsanläggningen i Sörmjöle utfördes en utvärdering av 

lågspänningsnätet som omger den tänkta anslutningspunkten. Nätet simulerades med olika storlekar 

på solcellsanläggningar och laster. Spänningsändringar vid inkoppling av anläggningen och långsamma 

spänningsändringar beaktades och jämfördes med gränserna som hittas i avsnittet 2.5 

Spänningsvariationer. Förimpedansen från simuleringsresultaten jämfördes med 

grovuppskattningskurvorna från Svensk Energi. Alla värden från simuleringsresultaten fördes in i Excel 

där beräkningarna utfördes. I de vänstra kolumnerna redovisas inställningar för lastscenario samt 

storlek på solcellsanläggning. Kolumnerna som är blåa eller gröna redovisar resultatet av 

simuleringarna i en viss punkt. ”Spänning FA” står för spänning före anslutning av solcellsanläggning, 

”Spänning EA” står för spänning efter anslutning av solcellsanläggning. Till höger om dessa kolumner 

redovisas spänningsdifferensen [V] mellan före och efter anslutning och till höger om denna finns 

spänningsdifferensen angiven i procent av ”Spänning FA”. Procentuella värden som överstiger de 

rekommenderade gränserna är markerade med ljusröd färg. 

3.5 Utvärdering av befintlig solcellsanläggning 
För att utvärdera solcellsanläggningen i Holmnäs och nätet där omkring utfördes ett antal simuleringar, 

fysisk mätning av förimpedansen och analys av elkvalitetsmätningar. 

3.5.1 Simuleringar 

För att undersöka och utvärdera styrkan i nätet kring solcellsanläggningen i jämförelse med 

anläggningens storlek användes dpPower och nätberäkningar utfördes med hjälp av modulen 

Analyzer. Med detta beräkningsprogram kan bland annat olika uppsättningar av nät och 

mikroproduktionsanläggningar simuleras. Av resultaten kan exempelvis spänning och ström utläsas. 

Vid simuleringarna undersöktes olika uppsättningar av kablar, laster, transformatorer, 

lindningskopplarsteg och solcellsanläggningar. Spänningsändringar vid inkoppling av anläggningarna 

och långsamma spänningsändringar beaktades och jämfördes med gränserna som hittas i avsnitt 2.5 
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Spänningsvariationer. Förimpedansen från simuleringsresultaten jämfördes med 

grovuppskattningskurvorna från Svensk Energi. 

Värdena från simuleringsresultaten fördes in i Excel där beräkningarna utfördes. I de vänstra 

kolumnerna redovisas inställningarna lastscenario, storlek på transformator [kVA], kabelkonfiguration, 

faskod, obalansskydd och storlek på solcellsanläggningarna. Kolumnerna som är blåa eller gröna 

redovisar resultatet av simuleringarna i en viss punkt. ”Spänning FA” står för spänning före anslutning 

av solcellsanläggning, ”Spänning EA” står för spänning efter anslutning av solcellsanläggning. Till höger 

om dessa kolumner redovisas spänningsdifferensen [V] mellan före och efter anslutning och till höger 

om denna finns spänningsdifferensen angiven i procent av ”Spänning FA”. För vissa simuleringar 

redovisas även kolumner med ”Ik3” (kortslutningsström [A]) och ”Förimped” (förimpedans [Ω]). Celler 

som innehåller värden som överstiger tillåtna gränser markeras med ljusröd färg för att lättare 

upptäckas. 

Inställningar gällande faskod och obalansskydd undersöktes också då dessa tidigare varit 

ospecificerade för solcellsanläggningar i Umeå Energis nät. I simuleringsprogrammets hjälpverktyg står 

”Om obalansskydd saknas för en trefasigt ansluten anläggning beräknas denna som enfasigt ansluten”. 

Detta kan skapa förvirring kring inställningarna av trefasigt ansluten mikroproduktion och 

obalansskydd, därför är denna undersökning relevant. 

3.5.2 Mätning av förimpedans 

Förimpedansen mättes i nätet vid två tillfällen, den 4 april kring 9.45 och 12 april kring 13.35. 

Mätningarna skedde i solcellskundens anslutningspunkt, kabelskåpet som tjänar som 

sammankopplingspunkt samt i två kabelskåp i Kasamark för att undersöka instrumentet ytterligare. 

Vid det senare mättillfället utfördes tre mätningar på varje mätpunkt (varje fas) för att se om värdena 

varierade. Nätet i Kasamark valdes eftersom det finns två lämpliga mätpunkter som har tillgänglig 

placering. I Figur 11 ses en karta över nätet i Kasamark. 
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Figur 11. Karta över nätet i Kasamark. 
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Kabelskåp K2146 matas från Kasamark 4 och K0775 matas från Kasamark 7. Kabeln som löper mellan 

de två kabelskåpen (N1XV 4G240) sektioneras i K0775 och är vid mättillfället alltså skild från skenan i 

kabelskåpet. Det bedöms fördelaktigt att mäta på en kabel som sträcker sig långt med fler än en 

mätpunkt. 

Först kompenserades för mätkablarnas egenresistans som instrumentet drar ifrån innan mätresultatet 

visas på displayen. Detta genom att ansluta kablarna till instrumentets ingångar och låta dem 

kortslutas. Sedan utfördes mätningarna genom att en magnetisk anslutning fästes på klämmorna på 

fasskenan. På PEN-skenan fästes instrumentets kabel genom en anslutningsklämma som skruvades 

fast. I anslutningspunkten fästes instrumentet i elmätarens inkommande anslutningar för faserna 

(genom att hålla klämman mot anslutningen) och PEN-ledaren (genom att skruva fast 

anslutningsklämman). Instrumentet genererar en puls med en längd på 300 µs och amplitud på 

maximalt 5 A mellan instrumentets ingångar L och N. Spänningen mellan fas och PEN-ledaren, ULN, 

mäts och linjeimpedansen Zi bestäms genom 
𝑈𝐿𝑁

𝐼
. 

3.5.3 Beräkning av förimpedans 

En uppskattning av förimpedansen i solcellskundens anslutningspunkt gjordes, enligt Handbok 421 av 

SEK Svensk Elstandard, se teoriavsnittet om förimpedans. Impedanserna för transformatorn och 

följande kablar adderades: 

- 293,5 m matarkabel med 240 mm2 ledararea 

- 45,4 m serviskabel med 50 mm2 ledararea 

- 8 m (grovt uppskattat) aluminiumkabel som löper mellan transformatorn och skåpet som står 

nedanför, 95 mm2 ledararea 

Excel användes för att utföra beräkningarna. 

3.6 Analys av elkvalitetsmätning 
För att undersöka elkvaliteten i nätet kring Holmnäs användes elkvalitetsmätare av modellen 

Metrum SC 101. Dessa installerades i kabelskåpet och nätstationen i mitten av december. Metrum 

DB Viewer är programvaran som användes för att visualisera resultaten från mätningarna som sker var 

tionde minut. 

Analysen utgick från Metrum DB Viewers veckorapporter över störningar på nätet kring Holmnäs. 

Utifrån dessa samt manuellt letande i programvaran hittades de störningar som ansågs värda att 

analysera. Grafer över olika tidsspann och nivåer på olika sorters störningar extraherades genom 

programvaran. En graf över solinstrålning skapades också i Excel; detta för att kunna jämföra med 

störningsnivåer. Solinstrålningsstatistiken hämtades från TFE weather (45). Efter identifiering av de 

störningar som överskred gränserna användes frånkoppling av solcellsanläggningen för att försöka 

härleda störningarnas ursprung. 

3.7 Kabelförluster 
Vid undersökning av effektförluster valdes typiska kablar ut för jämförelse. Matarkablar med 

tvärsnittsarea 150 och 240 mm2 (N1XE-AS 4G150/N1XE-AS 4G240) jämfördes och serviskablar med 

50 mm2 aluminiumledare och 10 mm2 kopparledare (N1XE-AR 4G50/N1XE-U 4G10) jämfördes. 

Effektförlusterna beräknades med Ekvation 6 där ledningsströmmen togs från nätet i dpPower. 
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Ledarresistansen togs från tabeller i Katalog elnät 2011 av Onninen (46). Inköpspriset för kablarna togs 

från EBRs Kostnadskatalog Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät (47). 

Vid beräkningarna användes Excel och alla resultat presenteras per meter kabel. Energiförlust per 

timme beräknades genom omvandling från effektförlusten genom att dividera med 1 000. 

Kostnaderna för energiförlusterna beräknades med nuvärdesmetoden, både högt, med 1 kr/kWh, och 

lågt, med 0,3 kr/kWh. Ekvation 8 användes för att beräkna nuvärdet av kostnaderna. Skillnaderna 

mellan kablarnas nuvärde för förlustkostnader plottades, tillsammans med skillnaden i inköpspriset. 

För att enkelt kunna visualisera skillnaderna i energiförluster plottades även de ackumulerade 

energiförlusterna för de jämförande kablarna. 

Eftersom kalkylräntan som Energimarknadsinspektionen beslutat om är överklagad kan det vara 

rimligt att undersöka hur de beräknade resultaten påverkas med ett något högre ränta. Därför används 

både 4,5 % och 6 %. 
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4 Utvärdering av framtida solcellsanläggning i Sörmjöle 
Nätet kring den blivande solcellskunden (hädanefter kallad ”solcellskunden” i detta avsnitt) finns att 

se i Figur 12. Den röda kabeln tillhör lokalnätet på 10 kV. Denna spänningsnivå transformeras ner till 

0,4 kV med en transformator på 100 kVA i nätstationen (röd fyrkant) märkt Sörmjöle 2. Därifrån 

fördelas elen i de gröna matarkablarna vidare ut till kunden via de blå serviskablarna. Solcellskunden 

är märkt med en gul ring och har en säkring på 35 A. Under samma lågspänningsgrupp finns fem andra 

kunder, varav fyra syns i Figur 12. De har alla liknande årlig elförbrukning, omkring 18 000 kWh. 

 

Figur 12. En av lågspänningsgrupperna under nätstationen Sörmjöle 2. Den gula ringen markerar solcellskunden. 
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Solcellskunden har ännu inte vetskap om vilken storlek på anläggningen som är aktuell och därför är 

det intressant att undersöka hur stor solcellsanläggning som går att installera i det befintliga nätet utan 

omdimensionering. 

4.1 Spänningsändring vid inkoppling av anläggning 
För att undersöka spänningsändringen som sker vid inkoppling av solcellsanläggningen i 

solcellskundens anslutningspunkt samt i sammankopplingspunkten mot andra kunder har olika 

storlekar på anläggningar simulerats i dpPower. Resultatet återfinns i Figur 13. 

 

Figur 13. Resultatet av simuleringar av nätet i Sörmjöle. 

Längst till vänster hittas kolumner som anger vilken last samt storlek på solcellsanläggning som 

projekterades. Förklaring till de olika lastscenarierna finns i Figur 14. Det blå fältet visar 

simuleringsresultaten för anslutningspunkten och det gröna fältet visar resultaten för 

avgreningsskarven som är den punkt i nätet där matarkablarna ALUS 50 och ALUS 25 möts i Figur 12. 

 

Figur 14. Specificerade lastscenarier för simuleringarna i Sörmjöle. 

Till en början simulerades olika storlekar på anläggningar med lastscenario 1. När den maximalt tillåtna 

anläggningsstorleken hittades undersöktes även spänningsändringarnas utseende vid lägre last, 

lastscenarierna 2 och 3. 

Resultatet visar att det är spänningsändringen i avgreningsskarven som är avgörande för 

anläggningens maximala storlek. Det nuvarande nätet tillåter en anläggning på maximalt 21 kW. Som 

väntat blev spänningen högre ju fler kunder som projekterades utan last, däremot minskade 

spänningsändringen. Den höga spänningen (240 V) i simuleringen för lastscenario 2 ligger dock inom 

gränsen från EIFS 2013:1 på ± 10 % av den nominella spänningen. 

4.2 Grovuppskattning med impedanskurvor 
Enligt kurvorna för grovuppskattning av möjlig installerad effekt i Figur 5 kan en trefasig 

solcellsanläggning på 21 kW installeras i ett nät där förimpedansen är mindre än 0,75 Ω i 

anslutningspunkten och mindre än 0,45 Ω i sammankopplingspunkten. De simuleringar som 
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genomförts uppger förimpedanserna 0,59 Ω i anslutningspunkten och 0,43 Ω i avgreningsskarven. 

Utifrån dessa värden på förimpedansen skulle en anläggning på 23 kW kunna installeras enligt 

kurvorna för grovuppskattning, där spänningsändringen i sammankopplingspunkten är begränsande. 

Det innebär alltså att dessa kurvor ger ett lite generösare resultat med högre installerad effekt än om 

spänningsändringen undersöks genom simuleringar i nätet. 

4.3 Långsamma spänningsändringar 
För att undersöka de långsamma spänningsändringarna beaktas spänningarna i de två extremfallen, 

maximal belastning och ingen produktion (motsvarande en kall vinterdag då solen inte skiner och 

mycket el förbrukas) samt minimal belastning och full produktion (motsvarande en varm sommardag 

då solen skiner för fullt och ingen el förbrukas) i solcellskunden anslutningspunkt. 

Först användes metoden som utgår från kundens faktiska maximala effekt. För solcellskunden uppgår 

denna till 14 kW under perioden 1 januari 2015 till 6 mars 2017 och valdes därför som projekterad last. 

Då de övriga kunderna i samma lågspänningsgrupp har liknande storlek på årsförbrukningen valdes 

denna last för alla sex kunderna. En simulering med lastscenario 4 genomfördes utan 

solcellsanläggning och visade spänningen 208 V i solcellskundens anslutningspunkt. Nedersta raden i 

Figur 13 visar simuleringen med lastscenario 2, då den projekterade lasten för alla kunder under 

samma lågspänningsgrupp som solcellskunden var noll. I det fallet var spänningen i 

anslutningspunkten 231 V och 240 V före respektive efter inkoppling av solcellsanläggningen. Detta 

medför att intervallet för spänningsändringen blir 208-240 V och överskrider den rekommenderade 

gränsen på tio procentenheter. 

När en mer rimlig maximal effekt för nätet beräknas med hjälp av Ekvation 3 fås resultatet 7,3 kW per 

kund. Då har ∑ 𝐸𝑖
𝑁
𝑖=1  antagits vara 18 000 ∙ 6 = 108 000, 𝑁 = 6 och sammanlagringen är 0,5 för den 

lägsta nätnivån. Med denna projekterade last blir simuleringsresultatet 220 V i solcellskundens 

anslutningspunkt. Intervallet på spänningsförändringen blir alltså 220-240 V där den övre gränsen ses 

i nedersta raden i Figur 13 från simuleringen med lastscenario 2. Detta intervall hamnar inom gränsen 

på tio procentenheter. 

4.4 Diskussion och slutsatser kring simuleringarna 
Enligt simuleringsresultatet kan en anläggning på 21 kW installeras i befintliga nätet utan problem med 

spänningsändringar vid inkoppling av solcellsanläggningen eller långsamma spänningsändringar. Enligt 

kurvorna för grovuppskattning från Svensk Energi skulle en anläggning på 23 kW kunna installeras. Det 

innebär alltså att dessa kurvor ger ett lite generösare resultat med högre installerad effekt. Skillnaden 

beror på att kurvorna utgår från att nätets fasspänning innan inkoppling är 230 V. Spänningen i 

anslutningspunkten innan inkoppling är 220 V enligt simuleringen. 

Vid undersökning av de långsamma spänningsändringarna testades två olika metoder. Dessa finns 

presenterade i avsnitt 2.5.2 Långsamma spänningsändringar. Att undersöka de långsamma 

spänningsändringarna genom att projektera laster utefter kundernas faktiska maximala effekt kan 

tyckas vara orimligt då sannolikheten att alla sex kunderna samtidigt förbrukar maximal effekt är i 

princip obefintlig. Näten dimensioneras inte för att klara denna belastning då krav på 

kostnadseffektivitet finns vid projektering. Eftersom näten tål en viss överbelastning under kortare 

perioder kan det vara acceptabelt att simulera en ”maximal last” som faktiskt kan överskridas vid vissa 
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tillfällen. Ju fler kunder som simuleras i samma nät med den faktiska maximala lasten, desto mindre 

blir sannolikheten att simuleringen stämmer överens med verkligenheten. 

I simuleringen med den maximala lasten på 7,3 kW per kund (som beräknades med hjälp av Ekvation 

3) blir resultatet identiskt med simuleringen med lastscenario 1 utan solcellsanläggning. Detta betyder 

att lasten som simuleringsprogrammet använder, oavsett årstid, är samma som beräknades ovan. 

Detta leder till slutsatsen att de långsamma spänningsändringarna tas i beaktning i dpPower om man 

jämför dessa två simuleringar: 

- Alla kunder i samma lågspänningsgrupp projekterade utan last med solcellsanläggningen 

inkopplad 

- Alla kunder i samma lågspänningsgrupp projekterade med lasten i dpPower utan 

solcellsanläggning i drift 
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5 Utvärdering av solcellsanläggning i Holmnäs 
Holmnäs är beläget drygt två mil utanför Umeå och solcellsanläggningen är placerad på en gård med 

relativt stor elförbrukning. På gården finns bland annat djur, konferensanläggning, restaurang, 

gårdsbutik, operahus och relax. En önskan om att bli mer självförsörjande och minska mängden köpt 

el ledde till en installation av nätanslutna solceller. Dessa installerades i slutet av september 2016 och 

har en toppeffekt på 44 kW. Total solcellsarea är 340 m2 fördelade på tre tak i söderriktning. 

Solcellerna är kristallina och levererades från Windon. Växelriktarna består av två stycken 

Windon LT 15HD och en Windon LT 20HD. 

När anläggningen producerar el försörjs gården som har en elförbrukning på cirka 80 000 kWh per år. 

Vid tillfällen när elproduktionen överstiger gårdens elbehov matas överskottet ut på elnätet och 

försörjer de närliggande husen. Vid installationen bedömdes nätet vara för svagt för att hantera 

anläggningens förväntade effekt och därför valde Umeå Energi Elnät AB att dimensionera om denna 

lågspänningsgrupps luftburna nät. Denna utvärdering av omdimensioneringen syftar till att generera 

förståelse och slutsatser kring solcellers påverkan på svagare delar av nätet. 

De olika lastscenarierna och kabelkonfigurationerna som simulerats specificeras i Figur 15 respektive 

Figur 16. 

 

Figur 15. Specificerade lastscenarier för simuleringarna över nätet i Holmnäs. 

 

 

Figur 16. Specificerade kabelkonfigurationer för simuleringarna över nätet i Holmnäs. 

 

5.1 Det ursprungliga nätet 
Figur 17 visar hur nätet såg ut innan solcellsanläggningen installerades och nätet dimensionerades om. 

Transformatorn på 50 kVA sitter i nätstationen som är märkt Holmnäs 2. 
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Figur 17. Nätet i Holmnäs innan omdimensioneringen. 

Det ursprungliga nätet i Holmnäs fördes in i dpPower. Först testades inställningar gällande 

obalansskydd och faskod då dessa tidigare varit ospecificerade för solcellsanläggningar i Umeå Energis 

nät och därför är intressanta att undersöka. Spänningsvariationerna vid inkoppling av 

solcellsanläggningen undersöktes i solcellskundens anslutningspunkt och i avgreningsskarven som 
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utgör närmaste sammankopplingspunkt mot andra kunder. Resultatet av dessa simuleringar ses i Figur 

18. 

 

Figur 18. Resultat vid simuleringarna där inställningar gällande faskod och obalansskydd undersöktes. 

Simuleringarna visar att dessa parametrar inte verkar ha någon inverkan på trefasigt anslutna 

anläggningar när förutsättningarna ser ut som i Holmnäs. Celler som innehåller värden som överstiger 

tillåtna gränser markeras med ljusröd färg. Lastscenariot i den vänstra kolumnen specificeras i Figur 15 

och kabelkonfigurationen i tredje kolumnen redovisas i Figur 16. 

5.1.1 Spänningsvariationer vid inkoppling av solcellsanläggning 

Spänningsvariationer som en följd av inkoppling av solcellsanläggningen undersöktes och resultatet av 

simuleringarna visas i översta raden i Figur 19. 

 

Figur 19. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med olika storlekar på transformatorn. 

Spänningsvariationerna uppgår till nästan 9 % (anslutningspunkt) respektive 7,5 % (avgreningsskarv) 

vid inkoppling av solcellsanläggningen. 

Nätet simulerades därefter med större transformatorer då storlekar på 100 respektive 315 kVA 

testades. Resultatet för dessa finns i de nedre raderna i Figur 19. Där kan utläsas att nätet blir lite 

starkare och kan stå emot störningarna aningen bättre med större transformator. Samtidigt visar 

simuleringarna att det fortfarande är för stora spänningsvariationer i solcellskundens anslutningspunkt 

samt i sammankopplingspunkten gentemot de andra kunderna. 

Under dessa simuleringar noterades även spänningsvariationerna i vissa andra punkter i nätet. Dessa 

punkter finns utmärkta i Figur 20. 
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Figur 20.  Nätet i Holmnäs innan omdimensioneringen med utmärkta punkter. 

Punkt 1 är solcellskundens anslutningspunkt, punkt 2 är avgreningsskarven som är närmaste 

sammankopplingspunkt gentemot övriga kunder. Punkterna 3, 6, 7, 8 och 9 är anslutningspunkter till 

andra kunder under samma transformator och punkterna 4 och 5 är skarvar. Resultatet för dessa 

punkter visas i Figur 21. 

 

Figur 21. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med olika storlekar på transformatorn för punkterna 3-9. 
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Resultatet visar generellt att ju längre bort från solcellskunden man tittar, desto lägre blir den absoluta 

spänningsdifferensen [V] vid inkoppling av solcellsanläggningen. Nämnvärt är också att nätstyrkan i 

punkt 7 blir märkbart högre vid byte av transformator från 100 till 315 kVA. Påverkan från 

solcellsanläggningen vad gäller spänningsvariationer vid inkoppling blir alltså mindre ju längre bort från 

anläggningen och ju närmare transformatorn man kommer, vilket är ett väntat resultat. 

Då byte till större transformator inte resulterade i ett nät med tillräcklig styrka är det relevant att 

undersöka hur mycket transformatorns lindningskopplare kan påverka spänningsvariationerna. Nätet 

simulerades med den ursprungliga uppsättningen tillsammans med de fem olika stegen på 

lindningskopplaren. Transformatorn är vanligtvis ställd på det mittersta värdet, steg tre. Resultatet 

från simuleringarna ses i Figur 22. 

 

Figur 22. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs vid olika lindningskopplarsteg. 

Resultatet visar att spänningen kan regleras rätt mycket genom lindningskopplaren. 

Spänningsdifferensen sjunker dock bara från 20 till 18 V respektive 18 till 16 V, vilket fortfarande 

resulterar i för hög spänningsdifferens i detta nät. 

Då byte till större transformator eller stegändring på lindningskopplaren inte åtgärdade problematiken 

med spänningsvariationer byttes matarkabel luft från ALUS 50 till ALUS 95. Sedan byttes även 

serviskabel luft (mellan punkt 1 och 2 i Figur 20) från ALUS 50 till ALUS 95. Resultatet från dessa 

simuleringar visas i Figur 23. 

 

Figur 23. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med kabelkonfiguration 3 och 4. 

Resultatet visar att spänningsvariationerna fortfarande är för höga, i både anslutningspunkten och 

kabelskåpet landar det på drygt 5 % för båda kabelkonfigurationerna. Den ändrade serviskabeln 

(kabelkonfiguration 4) ger inte någon effekt på spänningsvariationerna, däremot ses en marginell 

ökning av nätets styrka i anslutningspunkten då förimpedansen sänks något. 

Eftersom solcellsanläggningens storlek kräver ännu grövre matarkabel än ALUS 95 blir nästa steg att 

simulera markförlagd kabel. Innan dessa kablar undersöks kan det vara intressant att testa hur stor 

solcellsanläggning som kunde ha installerats hos solcellskunden i Holmnäs utan att 

spänningsvariationerna visade för höga värden. Detta gjordes genom att behålla det ursprungliga nätet 

med transformatorn på 50 kVA, sedan varierades solcellsanläggningens storlek till dess att 

spänningsvariationerna sänktes till acceptabla nivåer. Resultatet finns i Figur 24. 
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Figur 24. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med varierande storlek på solcellsanläggningen. 

Enligt resultatet är det spänningsvariationerna i avgreningsskarven som är mest kritiska. För att nå 

under gränsen på 3 % i sammankopplingspunkten behöver solcellsanläggningens effekt sänkas till 

17 kW. Förimpedansen uppgår till knappt 0,53 Ω i anslutningspunkten och 0,46 Ω i avgreningsskarven 

och kan användas för att grovuppskatta hur stor anläggning som kan installeras. Enligt kurvorna från 

Svensk Energi i Figur 5 kan en mikroproduktionsanläggning på 21 kW installeras i ett nät med 

förimpedansen från Figur 24. 

5.1.2 Diskussion och slutsatser kring simuleringarna av ursprungliga nätet 

Det ursprungliga nätet i Holmnäs visade sig vara alldeles för svagt för en solcellsanläggning på 44 kW 

med spänningsändringar i både solcellskundens anslutningspunkt och avgreningsskarven som 

överskred gränserna. Större transformatorer gav inte nätet tillräcklig styrka för att sänka 

spänningsändringarna till acceptabla nivåer. Simuleringarna visade också att ju längre bort från 

solcellskunden och ju närmare transformatorn en kund ansluts (gäller särskilt större transformatorer) 

desto mindre påverkas kunden i form av spänningsändringar vid inkoppling av anläggningen. 

Inställningen på lindningskopplaren kan reglera spänningsnivån ut från transformatorn ganska rejält. 

Detta är inte en tillräcklig åtgärd för det ursprungliga nätet i Holmnäs men väl värt att undersöka 

framöver då solcellsinstallationer är aktuella i andra nät. Vid dessa simuleringar är det nödvändigt att 

vara uppmärksam på spänningen i punkter nära transformatorn så att gränser inte överskrids. 

Enligt simuleringarna i det ursprungliga nätet var avgreningsskarven den begränsande faktorn. En 

solcellsanläggning på 17 kW hade kunnat anslutas i solcellskundens anslutningspunkt utan problem 

med spänningsändringar. Vid uppskattning med hjälp av kurvorna från Svensk Energi blev resultatet 

21 kW. Att grovuppskattningen ger ett mer generöst svar än simuleringarna beror på att kurvorna 

utgår från fasspänningen 230 V medan värdet i nätet ligger lägre på grund av bland annat spänningsfall. 

5.2 Omdimensionerat nät med markförlagd kabel i Holmnäs 
Eftersom solcellsanläggningens storlek kräver ännu grövre matarkabel än ALUS 95 blir nästa steg att 

simulera markförlagd kabel. Umeå Energi använder sig främst av kablar med aluminiumledare av typen 

N1XE som därför valdes för dessa simuleringar. Figur 25 visar hur nätet ser ut i dagsläget efter Umeå 

Energis omdimensionering. Det är denna kabelkonfiguration (nummer 1 enligt Figur 16) som tjänar 

som utgångspunkt vid simuleringarna av det markförlagda kabelnätet. Taken som solcellerna är 

placerade på är markerade med gult. Transformatorn på 50 kVA är fortfarande densamma. 
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Figur 25. Nya omdimensionerade nätet i Holmnäs där solcellernas placering markeras med gult. 
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5.2.1 Spänningsvariationer vid inkoppling av anläggning 

Spänningsvariationerna som en följd av inkoppling av solcellsanläggningen undersöktes i det 

markförlagda nätet och resultatet av simuleringarna visas i den översta av de tre raderna i Figur 26. 

 

Figur 26. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med olika solcellsanläggningar. 

I det markförlagda omdimensionerade lågspänningsnätet är den procentuella spänningsändringen i 

kabelskåpet fortfarande över gränsen på 3 %. Vid simuleringar med tidigare referensberäkningar 

(innan 23 mars 2017) för överliggande nät erhölls dock en spänning på 229 V i kabelskåpet efter 

anslutning av solcellsanläggningen. Denna spänning medför en procentuell spänningsändring på 

knappt 2,7 %, vilket visar på att små ändringar i referensvärden har stor betydelse för 

simuleringsresultatet i lågspänningsnätet. 

I Figur 26 ses också resultaten från simuleringarna där ytterligare solcellsanläggningar adderats till 

lågspänningsnätet. En anläggning på 15 kW har anslutits till kund nummer 3 och en anläggning på 5 kW 

har anslutits till kund nummer 6. Storleken på dessa anläggningar har bestämts utifrån Umeå Energis 

hemsida där kundernas årsförbrukning har tagits i beaktning (48). Det är rimligt att anta att kund 3 

med årsförbrukning på drygt 11 000 kWh och kund 6 med årsförbrukning på 4 500 kWh inte kommer 

installera större anläggningar än 15 kW respektive 5 kW. Spänningsändringarna visas för alla tre 

anslutningspunkterna samt kabelskåpet som tjänar som gemensam sammankopplingspunkt. 

Simuleringsresultatet visar att det är spänningsändringen i kabelskåpet som överstiger gränsen med 

ungefär en procentenhet då fler än en solcellsanläggning existerar i nätet. 

Efter detta byttes serviskablarna till kund 3 och 6 ut från EKKJ 3X10/10 till N1XE 4G50. Resultatet från 

dessa simuleringar ses i Figur 27. 

 

Figur 27. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med utbytta serviskablar. 
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Om resultaten från Figur 27 och Figur 26 jämförs noteras att majoriteten av siffrorna är identiska. 

Förimpedansen i punkt 3 och 6 sänktes en aning vid kabelbytet. Det gjorde även 

spänningsförändringen i anslutningspunkt 3. 

Det kan också vara intressant att se hur stor skillnad det är vid byte av matarkabel till en klenare 

version. N1XE 4G240 byttes mot N1XE 4G150 och simuleringsresultaten finns i Figur 28. 

 

Figur 28. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med 150 mm2 matarkabel. 

Om dessa resultat jämförs med dem i Figur 26 upptäcks att spänningsändringarna ökar, allra tydligast 

är detta i anslutningspunkterna som med den grövre matarkabeln inte kom upp till gränsen på 5 %. 

Då det omdimensionerade nätet ligger just över gränsen för spänningsändringen i kabelskåpet är det 

rimligt att undersöka hur olika steg på lindningskopplaren påverkar spänningen. Steg 3 är det 

ursprungliga värdet som transformatorn är inställd på, i Figur 29 ses simuleringsresultat från steg 1-5. 

 

Figur 29. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med olika steg på lindningskopplaren. 

Resultatet visar att lindningskopplarens steg 4 medför spänningsändringar som understiger gränserna. 

Detta lindningskopplarsteg undersöktes samtidigt som solcellsanläggningar adderades till kunderna 3 

och 6. Resultatet finns att hitta i Figur 30. 

 

Figur 30. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med steg 4 och olika solcellsanläggningar. 
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Även vid detta scenario blir spänningsändringen i kabelskåpet för hög då ytterligare 

solcellsanläggningar kopplas in på nätet. 

I detta läge är det intressant att undersöka hur stor skillnad en större transformator skulle göra i nätet. 

Transformatorn byttes från 50 till 100 kVA och nätet simulerades med de tre solcellsanläggningarna. 

Resultatet hittas i Figur 31. 

 

Figur 31. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med transformator på 100 kVA och olika solcellsanläggningar. 

Vid byte till större transformator försvinner problemen med höga spänningsändringar vid inkoppling 

av solcellsanläggningar, detta med relativt god marginal till gränsen. Nätet förstärks, vilket kan ses på 

de sänkta förimpedanserna. Denna åtgärd blir nödvändig för styrkan i detta nät om kunderna 3 och 6 

installerar solcellsanläggningar framöver. 

5.2.2 Långsamma spänningsändringar 

För att testa om det uppstår problematik kring långsamma spänningsändringar undersöks de två 

extremfallen, maximal belastning och ingen produktion samt minimal belastning och full produktion i 

solcellskunden anslutningspunkt. I fallet för denna solcellsanläggning undersöks återigen om den 

förinställda lasten i simuleringsprogrammet stämmer överens med den sannolikt maximala lasten som 

kan beräknas med hjälp av Ekvation 3. Vid beräkning av denna användes 𝐿 = 0,2, 𝑁 = 3, 𝐸1 =

80 000 𝑘𝑊ℎ, 𝐸2 = 11 300 𝑘𝑊ℎ samt 𝐸3 = 4 400 𝑘𝑊ℎ. Årsförbrukningarna för de olika kunderna fås 

från simuleringsprogrammet. 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘𝑡 blir då 42,934 kW och fördelas procentuellt på de tre 

kunderna efter storleken på respektive årsförbrukning. Detta resulterade i en simulering med 

projekterade laster på 36 kW, 5 kW och 2 kW. Simuleringsresultatet ses i Figur 32. 

 

Figur 32. Resultatet från simuleringar över nätet i Holmnäs med olika laster. 

I översta raden finns resultaten från simuleringarna med last beräknad av simuleringsprogrammet. I 

nedersta raden återfinns resultaten från simuleringarna med de beräknade lasterna utifrån Ekvation 

3. Värdena på dessa rader är identiska och slutsatsen blir att simuleringsprogrammet verkar använda 

samma algoritm för att beräkna lasterna. 
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Vid hög last och ingen produktion landar spänningen på 222 V. Vid maximal produktion och ingen last 

blir spänningen 237 V i solcellskundens anslutningspunkt. Detta medför en möjlig långsam 

spänningsändring på 15 V vilket faller innanför gränsen på tio procentenheter. 

5.2.3 Diskussion och slutsatser kring simuleringarna av omdimensionerade nätet 

Efter omdimensioneringen av nätet är spänningsförändringen fortfarande för hög i 

sammankopplingspunkten (kabelskåpet). Dock visade tidigare simuleringar med andra referensvärden 

från överliggande nät en spänning på 1 V mindre efter anslutning av anläggningen. Detta gav en 

procentuell spänningsändring i kabelskåpet som låg under gränsen på 3 %. Om spänningen verkligen 

blev 1 V lägre med de äldre referensberäkningarna framgår inte då simuleringsprogrammet avrundar 

till heltal. Det är alltså möjligt att det endast skiljer exempelvis 0,1 V. Vilket fall som än stämmer ger 

detta en skillnad på flera tiondels procentenheter i spänningsändringen och kan bidra till att gränsen 

överskrids. Detta visar hur viktigt det är att referensberäkningarna för överliggande nät stämmer och 

att alla komponenter är korrekt införda i programmet med så god precision som möjligt. Denna felkälla 

är viktig att ta i beaktning då siffror och gränser analyseras, speciellt då man väljer att färgkoda celler 

som överstiger ett visst värde då det är lätt att endast fokusera på de färgade cellerna. 

Simuleringarna visar att spänningsförändringen är drygt en procentenhet för hög i kabelskåpet vid 

inkoppling av ytterligare solcellsanläggningar. Från tillvägagångssättet för undersökning av 

spänningsvariationer vid in- eller urkoppling av en mikroproduktionsanläggning framgår det inte tydligt 

hur man undersöker detta när den totala installerade effekten når över 43 kW. Det kan tolkas som att 

varje anläggning bör undersökas var för sig. Alltså att spänningsändringen är okej så länge den inte 

överstiger 5 och 3 % för varje anläggning. I detta fall skulle väldigt många solcellsanläggningar kunna 

kopplas in i detta lågspänningsnät. Det är rimligt att anta att solcellerna installeras i samma riktning 

och att de oftast kommer slå på och av vid samma tidpunkter. Därför kommer 

sammankopplingspunkten i princip att uppleva det som en enda stor anläggning då 

spänningsändringarna sammanfaller. På grund av detta är det rimligt att undersöka 

spänningsändringen i de specifika punkterna vid inkoppling av flera anläggningar samtidigt och är det 

tillvägagångssätt som använts i detta arbete. 

Lindningskopplaren kan med fördel ändras från steg 3 till steg 4. Då erhålls en högre spänning och 

gränsen i sammankopplingspunkten underskrids enligt simuleringen. Dock är det inte en tillräcklig 

åtgärd om fler solcellsanläggningar ska anslutas till samma lågspänningsnät. Om transformatorn 

däremot byts från 50 kVA till 100 kVA ökar nätstyrkan så pass mycket att det inte ska vara några 

problem att koppla in alla tre solcellsanläggningar samtidigt. 

De långsamma spänningsändringarna verkar inte ställa till med problem i det nuvarande nätet men är 

viktiga att undersöka för landsbygdsnät som anses vara lite svagare. Vid simuleringarna verkar 

programmet använda samma last som kan beräknas med Ekvation 3. 
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5.2.4 Mätning av förimpedans 

Resultatet från impedansmätningen den 4 april ses i Tabell 2. 

Tabell 2. Resultat från impedansmätning den 4 april. 

Kabelskåp Ik [A] Zi [Ω] 

L1/PEN 560 0,41 

L2/PEN 337,8 0,68 

L3/PEN 367,2 0,63 

Anslutningspunkt   

L1/PEN 310,5 0,74 

L2/PEN 527 0,44 

L3/PEN 321,5 0,72 

 

Dessa värden kan jämföras med motsvarande simulerade värden, se Tabell 3. 

Tabell 3. Resultat av simuleringar i dpPower för nätet i Holmnäs. 

 

 

Färgerna markerar vilka värden som ska jämföras. De översta raderna i de båda tabellerna skiljer sig åt 

då storheterna i instrumentet och dpPower benämns olika. Ik och Ij betyder i dessa sammanhang 

kortslutningsström och Zi och Jordslutningsim står för jordslutningsimpedans, alltså förimpedansen i 

punkten. Värdena skiljer sig åt otroligt mycket där mätningarna indikerar ett mycket svagare nät än 

vad simuleringarna visar. Noterbart är också att fas 2 i anslutningspunkten och fas 1 i kabelskåpet 

verkar skilja sig från de övriga med ett lägre uppmätt impedansvärde. 

Effektkurvorna från kabelskåpet för denna dag hittas i Figur 33. 

 

Figur 33. Effektkurvor från mätpunkten i kabelskåpet i Holmnäs den 4 april 2017. 

I Figur 34 ses kurvorna inzoomade kring tiden för mätningarna. 

Dp-beräkningar 
Holmnäs 

Ij [A] Kortslutning 
fas/nolla 

Jordslutningsim [Ω] 

Kabelskåp 1029,5 0,17872 

Anslutningspunkt 780,6 0,23571 
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Figur 34. Inzoomade effektkurvor för kabelskåpet i Holmnäs den 4 april 2017. 

Från dessa ses att den aktiva effekten varierar kraftigt över dygnet och även en ökning på cirka 10 kW 

vid tiden för mätning kring 9.45. 

Resultatet från impedansmätningen den 12 april kan ses i Tabell 4 där mätningarna är färgkodade efter 

vilken fas som mättes på. 

Tabell 4. Resultat från impedansmätningen i kabelskåpet i Holmnäs 12 april 2017. 

 

 

Dessa värden kan jämföras med simuleringsvärdena i Tabell 5. 

Tabell 5. Resultat av simuleringar i dpPower för kabelskåpet i Holmnäs. 

Dp-beräkningar 
Holmnäs 

Ij [A] Kortslutning 
fas/nolla 

Jordslutningsim [Ω] 

Kabelskåp 1029,5 0,17872 

 

De uppmätta värdena skiljer sig mycket från de simulerade som visar på ett mycket starkare nät. Dessa 

mätvärden är dock jämnare än från första mättillfället, ingen fas sticker ut mer än de andra. 

Effektkurvorna för denna dag hittas i Figur 35. 

Kabelskåp Ik [A] Zi [Ω] 

L1/PEN 444 0,52 

L1/PEN 412 0,56 

L1/PEN 412 0,56 

L2/PEN 391 0,59 

L2/PEN 396 0,58 

L2/PEN 387 0,59 

L3/PEN 372 0,62 

L3/PEN 401 0,57 

L3/PEN 379 0,61 
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Figur 35. Effektkurvor för kabelskåpet i Holmnäs den 12 april 2017. 

I Figur 36 ses kurvorna inzoomade kring tiden för mätningarna. 

 

Figur 36. Inzoomade effektkurvor för kabelskåpet i Holmnäs den 12 april 2017. 

Den aktiva effekten skiftar mycket över dygnet och så även vid tidpunkten för mätningen omkring 

13.35. 

5.2.4.1 Diskussion kring mätning av förimpedans i Holmnäs 

De uppmätta impedansvärdena i Holmnäs skiljer sig väsentligt från de simulerade värdena. Skillnaden 

kan till viss del bero på små detaljer i nätet som inte finns införda eller impedansberäknas i dpPower, 

exempelvis anslutningar, skarvar, klämmor och säkringar. Det är dock för stor skillnad för att nöja sig 

med den förklaringen. Eftersom nätet också nyss dimensionerats om och anses starkt är det inte troligt 

att de uppmätta värdena stämmer. 
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Angående mätningarna från 4 april på fas 2 i anslutningspunkten och fas 1 i kabelskåpet är det rimligt 

att sluta sig till att faserna märkts fel. Det borde vara samma fas då värdena i kabelskåpet och 

anslutningspunkten sticker ut på likadana sätt. 

Det skulle vara intressant att undersöka om effektfluktuationerna som ses i effektkurvorna har någon 

inverkan på mätinstrumentet. Just detta är svårt att undersöka men mätningar på andra ställen skulle 

påvisa om instrumentet konsekvent mäter högre impedans än vad simuleringarna visar. Därför 

utfördes även mätningar i Kasamark den 12 april. Detta finns redovisat i avsnitt 6 Mätning av 

förimpedans i Kasamark. 

5.2.5 Beräkning av förimpedans 

Resultatet för den manuella beräkningen av förimpedansen i solcellskundens anslutningspunkt ses i 

Figur 37. 

 

Figur 37. Beräkning av förimpedans i solcellskundens anslutningspunkt. Kolumn E hänvisar till olika delar i Handbok 421. 

Resultatet på nästan 300 mΩ kan jämföras med simuleringsresultatet på 236 mΩ och de uppmätta 

värdena på 440, 720 och 740 mΩ där de två sista sticker ut rejält. Det beräknade värdet är en 

uppskattning men ger en fingervisning om att det simulerade värdet inte är helt orimligt. 

5.3 Analys av elkvalitetsmätning 
I detta avsnitt presenteras resultaten kring analysen av elkvalitetsmätningarna tillsammans med 

diskussion. Detta för att underlätta förståelsen för analysen. 

I Holmnäs finns två uppsättningar av elkvalitetsmätare från Metrum installerade: i nätstationen vid 

transformatorn och i kabelskåpet som tjänar som sammankopplingspunkt för de tre kunderna (där 

mätpunkten sitter på solcellskundens serviskabel). Dessa installerades i mitten av december, alltså 

efter att solcellsanläggningen installerades. Metrum DB Viewer är programvaran som använts för att 

visualisera resultaten från mätningarna, från denna kan automatiska veckorapporter över 

mätningarna hämtas. En lista över veckorapporter från mätinstrumentet som är placerat i kabelskåpet 

i Holmnäs kan ses i Bilaga A. 

Listan börjar med veckorapporten från perioden 23-30 januari. Anledningen till detta är att 

rapporterna innan dess inte visade några underkända resultat. 
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5.3.1 Övertoner 

Från listan i Bilaga A ses att det endast är de individuella övertonerna som fått underkänt. Det 

underkända betyget återfinns under flera veckor men försvinner sedan och återkommer inte under 

denna mätperiod. I Bilaga B hittas veckorapporten för perioden 13-20 februari. Ur denna utläses att 

det är de jämna övertonerna, fjärde till och med tolfte, som någon gång under perioden överskridit 

gränserna. Gränsen för fjärde spänningsövertonen går vid 1 % av den nominella spänningen. Figur 38 

visar övertonshalten för fjärde övertonen under perioden 22 januari till 7 mars. 

 

Figur 38. Halten av fjärde övertonen i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 22 januari till 7 mars. 

Denna figur åskådliggör det faktum att halten endast når upp till gränsen på 1 % vid två tillfällen. 

Figuren visar också att det är på fas 1 (rödmarkerat) som problemen finns. 

I Figur 39 ses halten för tolfte övertonen i kabelskåpet i Holmnäs för perioden mellan 24 januari och 

7 mars. Gränsen för denna överton ligger på 0,5 % och liksom Figur 38 visar även denna att gränsen 

endast nås vid några enstaka tillfällen. Även i detta fall visar resultatet att det är på fas nummer 1 som 

problematiken finns. 
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Figur 39. Halten av tolfte övertonen i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 24 januari till 7 mars. 

Eftersom de två undersökta övertonerna knappt når gränsvärdena som Energimarknadsinspektionen 

satt läggs fokus på de övriga; sjätte, åttonde och tionde. För dessa spänningsövertoner går gränsen vid 

0,5 %. I Figur 40 hittas halten för sjätte spänningsövertonen som överskrider gränsen ofta under det 

undersökta tidsintervallet. 

 

Figur 40. Halten av sjätte övertonen i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 22 januari till 7 mars. 
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Jämförs detta med halten för den sjätte strömövertonen som kan ses i Figur 41 upptäcks att nivåerna 

verkar följas åt. 

 

Figur 41. Halten av sjätte strömövertonen i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 22 januari till 7 mars. 

Halten för den åttonde spänningsövertonen visas i Figur 42. 

 

Figur 42. Halten av åttonde övertonen i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 22 januari till 7 mars. 
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Halten för denna överskrider också gränsen, dock inte lika mycket som sjätte övertonen. Om denna 

halt jämförs med åttonde strömövertonen som ses i Figur 43 upptäcks att nivåerna korrelerar. 

 

Figur 43. Halten av åttonde strömövertonen i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 22 januari till 7 mars. 

Halten för tionde spänningsövertonen visas i Figur 44. Även denna överskrider gränsen på 0,5 % men 

inte lika mycket som sjätte och åttonde övertonen. 

 

Figur 44. Halten av tionde övertonen i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 22 januari till 7 mars. 

Om denna halt jämförs med den korresponderande halten för strömövertonen, se Figur 45, 

konstateras att de liknar varandra. 
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Figur 45. Halten av tionde strömövertonen i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 22 januari till 7 mars. 

Sjätte, åttonde och tionde spänningsövertonerna överskrider gränsen och verkar följa sina respektive 

strömövertoner, vilket tyder på att de härrör från solcellskunden. De höga halterna uppmäts endast 

på fas 1. Sjätte övertonens halt, som verkar mest problematisk, ses inzoomad i Figur 46. Detta är från 

månadsskiftet januari/februari på fas 1. Eftersom nivån dippar rejält kring 2 februari kan det vara 

intressant att undersöka solinstrålningen för samma period. 

 

Figur 46. Halten av sjätte övertonen i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 26 januari till 8 februari. 

Om övertonerna i Figur 46 jämförs med solinstrålningen i Umeå för samma period, se Figur 47, är det 

lätt att skönja ett mönster och se att solinstrålningen dämpas en aning omkring 2 februari då 

övertonshalten minskar rejält. 
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Figur 47. Solinstrålning i Umeå under perioden 26 januari till 6 februari, statistiken är hämtad från TFE (45). 

Det är enkelt att göra tolkningen och snabbt dra slutsatsen att övertonsproblematiken verkar följa 

solinstrålningen när man befinner sig mitt i perioden. Då är det lätt att anta att solcellsanläggningen är 

källan till problematiken. Variationerna som finns kan enkelt avfärdas med att solinstrålningen gäller 

för Umeå och kanske skiftar lite vid anläggningen, ett par mil bort. Det faktum att denna 

solcellsanläggning är trefasigt ansluten avfärdar dock dessa misstankar. Rimligtvis borde störningarna 

synas på alla faser om det endast är solcellsanläggningen som är källan till övertonerna. 

Om en längre tidsskala beaktas kan halterna för de sjätte, åttonde och tionde övertonerna på fas 1 

under perioden 20 januari till 20 april ses i Figur 48. 
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Figur 48. Halterna av sjätte, åttonde och tionde övertonerna i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 20 januari till 20 april. 

Ur denna graf kan avläsas att övertonerna som överskred gränsen på 0,5 % avtog på förmiddagen den 

27 februari för att sedan återkomma som hastigast på förmiddagen den tredje mars. Efter det återkom 

aldrig de höga halterna igen. I efterhand dras slutsatsen att de höga halterna av övertoner förmodligen 

orsakades av någon slags maskin på gården som stängdes av eller kopplade från just 27 februari. 

5.3.2 Flimmer 

Eftersom flimmerproblem inte finns reglerade i EIFS 2013:1 larmar inte heller Metrums 

veckorapporter om flimmernivåerna är för höga. Däremot har flimmernivåerna observerats överstiga 

gränsen på 0,35 för Pst, se Figur 49. 
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Figur 49. Flimmernivåer, Pst, i kabelskåpet i Holmnäs under perioden 26 januari till 21 april. Den ljusgröna linjen markerar 
den rekommenderade gränsen på 0,35. 

Under stora delar av perioden överstiger flimmernivåerna gränsen och detta sker på alla tre faser, dock 

oftast på fas 1. Solcellsanläggningen stängdes av den 16 mars kl. 10.10-11.10 för att undersöka hur 

flimmernivåerna förändrades. Resultatet ses i Figur 50 där även effekten redovisas för att lättare se 

när anläggningen var frånkopplad. 
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Figur 50. Flimmernivåer och effekt i kabelskåpet i Holmnäs under tiden för frånkoppling av solcellsanläggningen. 

En dipp ses vid 10.30 men därefter också en liten topp. Då anläggningen slås igång igen observeras en 

rejäl uppgång på fas 2. Utifrån detta går det varken att utesluta eller fastställa att det verkligen är 

solcellsanläggningen som ger upphov till de höga flimmernivåerna. 

5.3.3 Slutsatser från analysen av elkvalitetsmätning 

Analysen utmynnar i att solcellsanläggningen inte verkar bidra till problemen med övertoner som 

observerats i Holmnäs under vintern. Det är lätt att dra förhastade slutsatser när man står mitt i 

perioden av störningar. Därför kan det vara bra att avvakta till dess att mätningarna har fortlöpt en 

längre period innan analys och utvärdering startar. Det lättaste sättet att undersöka var störningar 

härstammar från är att stänga av den misstänkta anläggningen för att se om nivåerna avtar. Detta är 

viktigt att göra på en gång så att de höga störningshalterna inte hinner försvinna innan man samlat in 

relevanta mätresultat. Det underlättar också oerhört mycket om fasta elkvalitetsmätare installeras 

innan en mikroproduktionsanläggning nätansluts istället för efter. Då kan man på ett enkelt sätt urskilja 

störningarna som härrör från anläggningen. 
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Flimmerproblematiken är konstant och det går varken att utesluta eller fastställa att det verkligen är 

solcellsanläggningen som ger upphov till de höga flimmernivåerna. För att kunna dra en korrekt 

slutsats med större säkerhet skulle fler frånkopplingar av solcellsanläggningen behöva göras och 

utvärderas. Det hade också varit väldigt intressant att se flimmernivåerna från innan 

solcellsanläggningen installerades. 

En intressant fråga för Umeå Energi att ta ställning till är om de rekommenderade gränserna för 

flimmer kan och ska läggas in i programvaran så att man uppmärksammas på höga flimmernivåer på 

samma sätt som övertoner eller spänningsöverskridande. 
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6 Mätning av förimpedans i Kasamark 
Resultatet från impedansmätningen den 12 april i Kasamark i kabelskåp K2146 kan ses i Tabell 6 där 

mätningarna är färgkodade efter vilken fas som mättes på. 

Tabell 6. Resultat från impedansmätningarna i Kasamark, K2146. 

Kabelskåp K2146 Ik [A] Zi [Ω] 

L1/PEN 414 0,56 

L1/PEN 439 0,52 

L1/PEN 449 0,51 

L2/PEN 2376 0,10 

L2/PEN 2571 0,09 

L2/PEN 2433 0,09 

L3/PEN 2236 0,10 

L3/PEN 1921 0,12 

L3/PEN 2265 0,10 

 

Dessa värden kan jämföras med motsvarande simulerade värden, se Tabell 7. De översta raderna i de 

båda tabellerna skiljer sig åt då storheterna i instrumentet och dpPower benämns olika. Ik och Ij 

betyder i dessa sammanhang kortslutningsström och Zi och Jordslutningsim står för 

jordslutningsimpedans, alltså förimpedansen i punkten. 

Tabell 7. Resultat för kabelskåp K2146 i Kasamark från simuleringar i dpPower. 

Dp-beräkningar Ij [A] Kortslutning 
fas/nolla 

Jordslutningsim [Ω] 

Kabelskåp K2146 1350,3 0,136268 

 

Resultatet från mätningarna i kabelskåp K0775 kan ses i Tabell 8. 

Tabell 8. Resultat från impedansmätningen i Kasamark, K0775. 

Kabelskåp K0775 Ik [A] Zi [Ω] 

L1/PEN 439 0,52 

L1/PEN 451 0,51 

L1/PEN 455 0,51 

L2/PEN 1403 0,16 

L2/PEN 1555 0,15 

L2/PEN 1496 0,15 

L3/PEN 1679 0,14 

L3/PEN 1587 0,14 

L3/PEN 1579 0,15 

 

Dessa värden kan jämföras med motsvarande simulerade värden, se Tabell 9. 

Tabell 9. Resultat för kabelskåp K0775 i Kasamark från simuleringar i dpPower. 

Dp-beräkningar Ij [A] Kortslutning 
fas/nolla 

Jordslutningsim [Ω] 

Kabelskåp K0775 1034,3 0,177896 
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De uppmätta impedansvärdena stämmer bra överens med de simulerade förutom på fas 1 som sticker 

ut rejält i de båda mätpunkterna. 

6.1 Diskussion och slutsatser av impedansmätningen 
Impedansmätningen i Kasamark visar att instrumentet förmodligen mäter korrekt. De höga 

impedansvärdena på fas 1 i båda kabelskåpen tyder på att det är något fel på fasen innan skåp K2146. 

Impedansvärdena på fas 2 och 3 är generellt lite högre i skåp K0775 vilket är rimligt och också tyder på 

en korrekt mätning då mätpunkten är längre bort från matande nätstation. Att de simulerade 

impedansvärdena ligger lite högre än de uppmätta kan bero på en jordlina som löper längs kablarna 

som dpPower inte räknar med. 

Slutsatsen blir att mätinstrumentet förmodligen fungerar som det ska men att en solcellsanläggning i 

närheten av mätpunkten på något vis stör. Att detta kan hända har bekräftats av leverantören av 

instrumentet och annat branschfolk. Det är dock oklart exakt hur störningen uppstår. Vissa hävdar att 

bland annat växelriktare, mikrovågsugnar och effektfluktuationer kan störa mätningar. Det enda sättet 

att undersöka detta är att utföra mätningar i större skala och stänga av solcellsanläggningar och annan 

apparatur innan mätning. Leverantören av instrumentet har föreslagit tester av ett nyare och mer 

uppdaterat instrument, vilket jag råder Umeå Energi att överväga. Detta kommer inte att genomföras 

inom ramen för detta projekt på grund av begränsad tidstillgång. 
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7 Kabelförluster 
I detta avsnitt jämförs effektförluster och dess ekonomiska förluster. Matarkabel med tvärsnittsarea 

240 mm2 jämförs med 150 mm2, både i landsbygdsnät och i ett mer trafikerat stadsnät. Två olika 

serviskablar, 50 mm2 aluminiumkabel och 10 mm2 kopparkabel, jämförs också i landsbygdsnät. 

7.1 Matarkabel i landsbygdsnät 
Matarkablarna med 240 och 150 mm2 ledararea från nätet i Holmnäs jämfördes med avseende på 

effektförluster och dess kostnader. I Figur 51 finns de inparametrar som användes och resultatet av 

effektförlustberäkningarna. 

 

Figur 51. Värden som användes vid förlustberäkningarna på 240- och 150-kabel i landsbygdsnät, samt de beräknade 
effektförlusterna per meter kabel. 

Från dessa värden beräknades energiförlust samt årlig kostnad (både högt och lågt), se Figur 52. 

 

Figur 52. Beräknade värden för energiförluster och dess årliga kostnader för 240- och 150-kabel i landsbygdsnät. 

Från dessa plottades de ackumulerade energiförlusterna över kablarnas förväntade livslängd, 40 år, se 

Figur 53. 

 

Figur 53. Ackumulerade energiförluster för matarkablarna med 240 respektive 150 mm2 area i landsbygdsnät. 
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Efter 40 år har 150-kabeln genererat 310 kWh mer i förluster per meter än 240-kabeln. 

Skillnaden i nuvärde för förlustkostnaderna beräknades med både 4,5 % och 6 % ränta. De 

ackumulerade skillnaderna i nuvärden för förlustkostnaderna finns plottade i Figur 54 och Figur 55 

tillsammans med skillnaden i inköpspris. Där kurvorna möts har alltså kostnadsskillnaden för 

förlusterna nått samma nivå som skillnaden i inköpspris, vilket indikerar en ekonomisk fördel för den 

grövre kabeln. 

 

Figur 54. Skillnad mellan matarkablarna med 240 och 150 mm2 area i landsbygdsnät. Nuvärdena för förlustkostnaderna 
med en kalkylränta på 4,5 % visas både högt och lågt beräknade. Skillnaden i inköpspris mellan de två kablarna visas också. 

Efter 5 (högt räknat) respektive 24 år (lågt räknat) skär kostnadskurvorna inköpskurvan och det har då 

lönat sig att välja den grövre kabeln med 4,5 % ränta. Efter 40 år är skillnaden inom intervallet 43-

143 kr per meter kabel. 
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Figur 55. Skillnad mellan matarkablarna med 240 och 150 mm2 area i landsbygdsnät. Nuvärdena för förlustkostnaderna 
med en kalkylränta på 6 % visas både högt och lågt beräknade. Skillnaden i inköpspris mellan de två kablarna visas också. 

Med 6 % ränta förflyttas skärningspunkterna längre åt höger. Efter drygt 5 (högt räknat) respektive 

34 år (lågt räknat) skär kostnadskurvorna inköpskurvan och det har då lönat sig att välja den grövre 

kabeln. Efter 40 år är skillnaden inom intervallet 35-117 kr per meter kabel. 

7.2 Matarkabel i stadsnät 
Om samma kablar jämförs i ett mer trafikerat nät (centrala Umeå) med nästan 137 A i ledningsström i 

jämförelse med knappt 60 A i Holmnäsnätet fås inparametrarna och resultaten som ses i Figur 56. 

 

Figur 56. Värden som användes vid förlustberäkningarna på 240- och 150-kabel i stadsnät, samt de beräknade 
effektförlusterna per meter kabel. 

Från dessa värden beräknades energiförlust samt årlig kostnad (både högt och lågt), se Figur 57. 

 

Figur 57. Beräknade värden för energiförluster och dess årliga kostnader för 240- och 150-kabel i stadsnät. 

Från dessa plottades de ackumulerade energiförlusterna över kablarnas förväntade livslängd, 40 år, se 

Figur 58. 
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Figur 58. Ackumulerade energiförluster för matarkablarna med 240 respektive 150 mm2 area i stadsnät. 

Efter 40 år har 150-kabeln genererat 1590 kWh mer i förluster per meter än 240-kabeln. 

Skillnaden i nuvärde för förlustkostnaderna beräknades med både 4,5 % och 6 % ränta. De 

ackumulerade skillnaderna i nuvärden för förlustkostnaderna finns plottade i Figur 59 och Figur 60 

tillsammans med skillnaden i inköpspris. Där kurvorna möts har alltså kostnadsskillnaden för 

förlusterna nått samma nivå som skillnaden i inköpspris. 
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Figur 59. Skillnad mellan matarkablarna med 240 och 150 mm2 area i stadsnät. Nuvärdena för förlustkostnaderna med en 
kalkylränta på 4,5 % visas både högt och lågt beräknade. Skillnaden i inköpspris mellan de två kablarna visas också. 

Efter knappt 1 (högt räknat) respektive drygt 3 år (lågt räknat) skär kostnadskurvorna inköpspriskurvan 

och det har då lönat sig att välja den grövre kabeln med 4,5 % ränta. Efter 40 år är skillnaden inom 

intervallet 219-731 kr per meter kabel. 

 

Figur 60. Skillnad mellan matarkablarna med 240 och 150 mm2 area i stadsnät. Nuvärdena för förlustkostnaderna med en 
kalkylränta på 6 % visas både högt och lågt beräknade. Skillnaden i inköpspris mellan de två kablarna visas också. 
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Med 6 % ränta förflyttas skärningspunkterna aningen åt höger, dock knappt märkbart i denna graf. 

Skärningspunkterna ligger i princip fortfarande vid knappt 1 respektive drygt 3 år. Efter 40 år är 

skillnaden inom intervallet 179-589 kr per meter kabel. 

Från beräkningarna ses att ju högre räntan blir, desto mindre lönsamt blir det att välja en kabel med 

mindre förluster. Detta märks främst vid beräkning med låg last och en låg förlustkostnad per kWh. 

7.3 Serviskabel i landsbygdsnät 
Serviskablarna med 50 och 10 mm2 ledararea från nätet i Holmnäs jämfördes med avseende på 

effektförluster och dess kostnader. I Figur 61 finns de inparametrar som användes och resultatet av 

effektförlustberäkningarna. 

 

Figur 61. Värden som användes vid förlustberäkningarna på 50- och 10-kabel i landsbygdsnät, samt de beräknade 
effektförlusterna per meter kabel. 

Från dessa värden beräknades energiförlust samt årlig kostnad (både högt och lågt), se Figur 62. 

 

Figur 62. Beräknade värden för energiförluster och dess årliga kostnader för 50- och 10-kabel i landsbygdsnät. 

Från dessa plottades de ackumulerade energiförlusterna över kablarnas förväntade livslängd, 40 år, se 

Figur 63. 
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Figur 63. Ackumulerade energiförluster för serviskablarna med 50 respektive 10 mm2 area i landsbygdsnät. 

Efter 40 år har 10-kabeln genererat 3430 kWh mer i förluster per meter än 50-kabeln. 

Skillnaden i nuvärde för förlustkostnaderna beräknades med både 4,5 % och 6 % ränta. De 

ackumulerade skillnaderna i nuvärden för förlustkostnaderna finns plottade i Figur 64 och Figur 65 

tillsammans med skillnaden i inköpspris. 

 

Figur 64. Skillnad mellan serviskablarna med 50 och 10 mm2 area i landsbygdsnät. Nuvärdena för förlustkostnaderna med 
en kalkylränta på 4,5 % visas både högt och lågt beräknade. Skillnaden i inköpspris mellan de två kablarna visas också. 
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Skillnaden i inköpspris är i detta fall så låg, till och med negativ, att kurvorna inte kan skära varandra. 

Detta då den grövre kabeln har ett billigare inköpspris. Efter 40 år är skillnaden inom intervallet 473-

1 577 kr per meter kabel. 

 

Figur 65. Skillnad mellan serviskablarna med 50 och 10 mm2 area i landsbygdsnät. Nuvärdena för förlustkostnaderna med 
en kalkylränta på 6 % visas både högt och lågt beräknade. Skillnaden i inköpspris mellan de två kablarna visas också. 

Med 6 % ränta hamnar skillnaden inom intervallet 387-1290 kr per meter kabel efter 40 år. 

7.4 Diskussion och slutsatser kring kabelförluster 
Vid beräkningarna har endast inköpspris för själva kabeln och nuvärdet av kostnaden för 

effektförlusterna beaktats. Vid kabelläggning tillkommer självklart kostnader för exempelvis grävning 

och projektering men dessa bedöms inte skilja nämnvärt beroende på val av ledningsarea. Ibland väljer 

man att lägga kabel i rör, i dessa fall behövs grövre rör för grövre kabel. Denna kostnadsskillnad 

bedöms dock vara ringa i jämförelse med kabelkostnaden. 

För matarkablarna med 240 och 150 mm2 ledararea ses stora vinster i effektförluster och ekonomi vid 

val av den grövre kabeln, speciellt i ett lite mer belastat nät. I landsbygdsnätet med mindre last tar det 

mellan 5-24 år (kalkylränta 4,5 %) att tjäna in det högre inköpspriset med tanke på förlustkostnaderna 

som man slipper. I ett mer trafikerat stadsnät hamnar samma siffror på 1-3 år. Det blir alltså rätt stor 

skillnad så fort ledningsströmmen ökar, detta eftersom den kvadreras i formeln för effektförluster. Om 

man exempelvis har en 300 m lång matarkabel i ett landsbygdsnät som Holmnäs blir kostnaden för 

energiförluster 12 800-42 700 kr mer vid val av den klenare kabeln, under kabelns förväntade livstid. 

En sådan enklare beräkning kan vara bra att utföra vid projektering av nät. 

Vid jämförelsen av kablarna med 50 mm2 aluminiumledare och 10 mm2 kopparledare ses att den 

grövre kabeln har ett lägre inköpspris. Varför den klenare kabeln ibland väljs, trots dyrare och större 

effektförluster, är att den är lättare att montera. Man bör dock vara medveten om effektförlusterna 
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när detta beslut tas. Som projektör får man göra en avvägning och bedöma situationen från fall till fall, 

hur värt det är att projektera till en låg kostnad gentemot att göra montörernas jobb enklare. 

I förhandsregleringen ger en kabel med högre inköpspris ett högre ekonomiskt värde för nätet. Detta 

kan vara ännu ett argument till att välja en dyrare kabel med mindre förluster. 
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8 Slutsatser 
I detta avsnitt sammanfattas de generella slutsatser som dras från projektet och den inledande 

frågeställningen besvaras kortfattat. Avsnittet avslutas med råd till Umeå Energi. Slutsatserna för 

specifika delar finns att läsa tidigare i rapporten i respektive avsnitt. 

8.1 Generella slutsatser 
Om nätet är för svagt för att klara anslutning av mikroproduktionsanläggningar är nätförstärkning i 

form av grövre kablar/ledningar och större transformator de viktigaste åtgärderna. Inställningen på 

lindningskopplaren kan reglera spänningsnivån ut från transformatorn ganska mycket. Detta är värt 

att undersöka från fall till fall då mikroproduktionsanläggningar är aktuella för nätanslutning och 

spänningsvariationerna verkar nå just över gränserna. 

Vid undersökning av nätstyrkan vid anslutning av solcellsanläggning är det viktigt att komma ihåg att 

kurvorna som Svensk Energi tagit fram endast bör användas som grovuppskattning. Kurvorna utgår 

från fasspänningen 230 V och det är lätt att tro att de bör ge ett snävare resultat än vid ordentlig 

utredning av spänningsvariationerna. I vissa fall ger kurvorna ett generösare resultat avseende effekt 

som är möjlig att koppla in än vad det simulerade nätet tillåter. 

Vid undersökning av långsamma spänningsvariationer är det viktigt att vara medveten om vilken last 

som används, exempelvis av ett simuleringsprogram. Att undersöka de långsamma 

spänningsändringarna genom att projektera laster utefter kundernas faktiska maximala effekt är oftast 

orimligt då sannolikheten att alla kunder under samma lågspänningsgrupp samtidigt förbrukar 

maximal effekt är i princip obefintlig. Näten dimensioneras inte för att klara denna belastning då krav 

på kostnadseffektivitet finns vid projektering. Eftersom näten tål en viss överbelastning under kortare 

perioder är det acceptabelt att anta en maximal last som faktiskt överskrids vid vissa tillfällen. Ju fler 

kunder som simuleras i samma nät med den faktiska maximala lasten, desto mindre blir sannolikheten 

att simuleringen stämmer överens med verkligenheten. Vad gäller dpPower dras slutsatsen att lasten 

som simuleringsprogrammet använder är samma som kan beräknas med Ekvation 3. De långsamma 

spänningsändringarna tas alltså i beaktning i dpPower om man jämför dessa två simuleringar: 

- Alla kunder i samma lågspänningsgrupp projekterade utan last med solcellsanläggningen 

inkopplad 

- Alla kunder i samma lågspänningsgrupp projekterade med lasten i dpPower utan 

solcellsanläggning i drift. 

Vid projektering av nät i ett område med exempelvis fritidshus kan det däremot vara rimligt att 

simulera med den faktiskt maximala lasten. I ett sådant fall är det möjligt att alla hushåll samtidigt 

konsumerar maximal effekt, exempelvis vid lov eller andra tillfällen då många är lediga och nyttjar sina 

fritidshus samtidigt. 

Vid simulering av nät spelar det stor roll vilka värden som utgås från, exempelvis referensberäkningar 

för det överliggande nätet. I detta projekt ses att avrundningen av spänningen till heltal vid olika 

referensberäkningar kan ge stor procentuell skillnad och vara avgörande när specifika gränser och 

överskridande av dessa undersöks. Därför är det otroligt viktigt att komponenter och andra detaljer är 

korrekt införda i programmet med så god precision som möjligt. 
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Från tillvägagångssättet för undersökning av spänningsvariationer vid in- eller urkoppling av en 

mikroproduktionsanläggning framgår det inte tydligt hur man undersöker detta när den totala 

installerade effekten når över 43 kW. Det kan tolkas som att varje anläggning bör undersökas var för 

sig. Alltså att spänningsändringen är okej så länge den inte överstiger 5 och 3 % för varje anläggning. I 

detta fall skulle väldigt många solcellsanläggningar kunna kopplas i samma lågspänningsnät. Det är 

rimligt att anta att solceller i samma lågspänningsnät installeras i samma riktning och att de oftast 

kommer slå på och av vid samma tidpunkter. Därför kommer sammankopplingspunkten i princip att 

uppleva det som en enda stor anläggning då spänningsändringarna sammanfaller. På grund av detta 

är det rimligt att undersöka spänningsändringen i de specifika punkterna vid inkoppling av flera 

anläggningar samtidigt. 

Vid mätning av förimpedans i nätet drogs slutsatsen att solcellsanläggningen på något vis stör 

mätinstrumentet. Att detta kan hända har bekräftats av leverantören av instrumentet och annat 

branschfolk. Det är dock oklart exakt hur störningen uppstår och detta blir ett uppslag för fortsatta 

studier. Det bästa sättet att undersöka om anläggningar stör mätningen är att stänga av dem, och 

eventuellt annan utrustning, under mätningen. 

I simuleringsprogram finns ofta inte de små detaljerna införda och tas därför inte i beaktning vid 

impedansberäkning. Detta kan bidra till att simulerade värden skiljer sig från uppmätta värden. Om 

impedansmätning inte verkar stämma i jämförelsen med simulerade eller beräknade värden bör 

instrumentet undersökas. Ett bra sätt för detta är att utföra impedansmätning på ett ”enkelt” nät där 

det inte finns så mycket detaljer som anslutningar, skarvar, klämmor och säkringar. Det är fördelaktigt 

att mäta på en längre kabel med fler än en mätpunkt, för att se att impedansen höjs längre från 

transformatorn. 

Solcellsanlägginngar kan bidra med elkvalitetsproblem i nätet. Dessa är främst relaterade till 

spänningsvariationer. Vid analys av elkvalitetsmätning är det lätt att dra förhastade slutsatser när man 

står mitt i perioden av störningar. Därför kan det vara bra att avvakta till dess att mätningarna har 

fortlöpt en längre period innan analys och utvärdering startar. Det är viktigt att den valda perioden 

inte är för kort. Det optimala vore att se hur värdena varierar med de olika årstiderna när konsumtions- 

och produktionsmönster varierar. 

Det lättaste sättet att undersöka var störningar härstammar från är att stänga av den misstänkta 

anläggningen för att se om nivåerna avtar. Detta är viktigt att göra på en gång så att de höga 

störningshalterna inte hinner försvinna innan man samlat in relevanta mätresultat. För att kunna dra 

korrekta slutsatser rekommenderas flera frånkopplingar av anläggningen för att lättare skönja mönster 

och slumpmässiga variationer. Det underlättar också oerhört mycket om fasta elkvalitetsmätare 

installeras innan en mikroproduktionsanläggning nätansluts istället för efter. Då kan man på ett enkelt 

sätt urskilja störningarna som härrör från anläggningen. 

Det är viktigt att undersöka överdimensionering av kablar när man dimensionerar landsbygdsnät som 

enligt sammanlagringseffekter egentligen klarar en klenare kabel. Effektförlusterna, och därmed även 

ekonomiska förluster, blir oftast mycket högre vid val av en klenare kabel. I förhandsregleringen ger 

en kabel med dyrare inköpspris ett högre ekonomiskt värde för nätet. Detta kan vara ännu ett 

argument till att välja en dyrare kabel med mindre förluster. 
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8.2 Frågeställningen 
Svaren till frågorna som ställdes inledningsvis besvaras kortfattat nedan. För mer ingående förklaringar 

och diskussion hänvisas till resterande delar av rapporten. 

 Vilka problem uppstår till följd av anslutning av solceller på nätets svaga delar? 

De vanligaste problemen som uppstår är elkvalitetsproblem i form av spänningsvariationer på grund 

av den intermittenta produktionen. Även övertoner, osymmetri och flimmer kan uppstå till följd av 

anslutning av solceller men är inte lika vanligt förekommande problem. 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att minska problematiken? 

Nätet kan behöva förstärkas. Detta kan ske genom omdimensionerande av kablar/ledningar eller byte 

till större transformator. Om spänningsvariationer som ligger nära gränserna uppstår kan stegändring 

av lindningskopplaren vara en lösning. 

Att installera elkvalitetsmätare innan solcellsanläggningen nätansluts kan göra det lättare att 

detektera elkvalitetsproblem som härrör från anläggningen. Att föra in de rekommenderade 

flimmervärdena i programmet som visualiserar elkvalitetsmätningarna är en åtgärd hjälper att 

upptäcka flimmerproblematiken. 

 Vad ska beaktas vid dimensionering av elnätet när solceller ansluts? 

Spänningsändringar vid in- och urkoppling av solcellsanläggningen ska beaktas. Om flera anläggningar 

ska anslutas i samma lågspänningsnät och det är stor chans att i- och ur-kopplingar sammafaller bör 

anläggningarna betraktas som en stor. Annars finns risken att spänningsändringen i den gemensamma 

sammankopplingspunkten överskrider gränsen. 

Långsamma spänningsändringar över tid behöver också undersökas. En viktig parameter att överväga 

är då sammanlagringen, vilken maximal last som bör användas vid projektering. 

Effektförluster i kablar och de ekonomiska förluster som uppstår bör undersökas vid dimensionering 

av nätet. Ibland lönar det sig ekonomiskt att välja en kabel med högre inköpspris. 

Framtida möjligheter till utbyggnation av området i närheten av nätet som ska dimensioneras bör 

också beaktas. Detta för att undvika ett omdimensionerat nät som efter ett tag kräver ytterligare 

åtgärder. 

8.3 Råd till Umeå Energi 
Under projektets gång har relevanta råd till uppdragsgivaren Umeå Energi sammanställts, dessa 

presenteras nedan. 

 Det finns nyare versioner av portabla mätinstrumentet som kan mäta impedans. Leverantören 

erbjöd att få testa en uppdaterad version av instrumentet och detta bör utnyttjas för att se 

om mätningar i närheten av solcellsanläggningen i Holmnäs ger liknande värden oavsett 

version av instrument. 

 Undersöka om mikro-modulen från Digpro är värd att införskaffa. Detta skulle förmodligen 

resultera i en tidsbesparing vid undersökning av nätets styrka inför anslutning av 

mikroproduktion. Möjligtvis är det värt att vänta till hösten 2017 då den nya handboken kring 
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småskalig elproduktion kommer ut eftersom mikro-modulen i dpPower utgår från handboken 

Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO från 2014. 

 Ska man införa de rekommenderade flimmergränserna från Svensk Energi i Metrum? Möjligen 

vill man vänta till hösten 2017 när nya versionen av handboken släpps för att se om 

rekommendationerna ändrats på något vis. 

 Man bör lägga vikt vid undersökning av effektförluster i kablar vid dimensionering. 
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9 Fortsatt arbete 
I detta avsnitt listas förslag till fortsatta arbeten. 

 Undersöka varför och på vilket vis impedansmätning i nätet påverkas av närliggande 

solcellsanläggningar. Finns det andra instrument som mäter på annat sätt som inte är lika 

känsliga för störningar? 

 Undersöka impedansbidrag i nätet från små detaljer såsom säkringar, skarvar och klämmor 

med mera. 

 Undersöka om effektfluktuationer i nätet påverkar vid impedansmätning. 

 Utvärdera solcellsanläggningen i Holmnäs med hjälp av mikro-modulen i dpPower och 

undersöka om resultaten skiljer sig åt. 

 Undersöka om dynamisk effektbegränsning där växelriktaren kommunicerar med mätare kan 

vara något för framtiden. Växelriktaren begränsar då effekten vid låg förbrukning och tvärtom 

vid hög förbrukning. Detta kan vara intressant att undersöka då spänningsgränser är nära att 

överskridas för att se om nätförstärkning kan undvikas. Fastän växelriktaren är kundens 

egendom och ansvar vore det intressant att se hur mycket ett nätbolag eventuellt skulle kunna 

tjäna på detta. 

 Undersöka hur kunder i landsbygdsnät påverkas vid flimmernivåer som uppgår till de 

rekommenderade värdena. 

 Undersöka hur olika sorters transformatorer hanterar och fungerar vid omvänt effektflöde. 
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