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Sammanfattning 

Med ett statligt investeringsstöd och ett kommande förslag på skattereduktion för inmatning av 

förny bar el på elnätet, spås en fortsatt stor ökning av nätanslutna solcellsanläggningar. Det fortsatt 

sjunkande priset på ny ckelfärdiga solcellssystem på grund av  ökad konkurrens och massproduktion 

ger y tterligare anledning att tro på ett ökat intresse.  

Sy ftet med rapporten är därför att, utifrån fortsatt förväntad ökning av nätanslutna anläggningar i 

tätort, undersöka hur dessa påverkar spänningen i elnätet  v id både enfasig som trefasig anslutning 

samt hur belastningsförlusterna påverkas vid ändrad effektriktning. Målet är att resultatet ska kunna 

ge elnätsbolaget en bra grund för v idare utredning. 

Den standard som ligger till grund för utredningen är SS-EN 50160 som behandlar spänningens 

egenskaper i elnät för allmän distribution. Från den hämtas krav på spänningens nivå samt tillåten 

spänningsobalans i nätet och utöver dessa används rekommendationer från rapporten MIKRO - 

anslutning av  mikroproduktion till konsumtionsanläggningar från Svensk Energi.  

Programvara som används för att genomföra simuleringar och beräkningar av  nätanslutna 

solcellssystem är dp-Power från företaget Digpro. Däri kan befintligt nät och dess kunder få 

solcellsanläggningar anslutna enfasigt eller trefasigt och nätberäkningar utföras med olika märkeffekt 

och effektfaktor. Mätarställningar för året 2013 har bearbetats för att ta fram en lägsta effekt under en 

timme, med målet att få fram den dag på året då lägst förbrukning sker.  

Fem driftscenarion utarbetats. Tre scenarion behandlar 3,5 kW enfasig anslutning där inkoppling sker 

på samma fas och under samma gruppledning, samma fas men olika gruppledningar samt ett scenario 

där varje solcellsanläggning delges en specifik fas i ett försök att uppnå sy mmetri och anslutning sker 

gruppledning för gruppledning. De två återstående gäller trefasig anslutning där första scenariot gäller 

en märkeffekt på 3,5 kW och varje gruppledning fy lls i en bestämd ordning och sist används en 

märkeffekt på 8 kW med liknande val av  inkopplingsmetod. 

Resultatet v isar på tidiga problem v id anslutning av enfasiga solcellsanläggningar. I första scenariot 

sker en otillåten spänningsnivå i en anslutningspunkt redan efter fem anslutna anläggningar. 

Resterande enfas scenarion v isar även de på problem men inte i lika stor utsträckning. Trefasig 

anslutning ger desto bättre resultat, alla kunder i området kan ansluta. 

Den v iktigaste slutsatsen man kan dra är att enfasig anslutning av  solcellsanläggning inte 

rekommenderas. Även om man försöker delge en specifik fas för att försöka skapa sy mmetri, kan det 

komma att orsaka problem i ett tidigt skede. Utförda driftscenarion påvisar även ett antal svaga 

punkter i nätet där spänningsökningen blir kraftigare jämfört med övriga anslutningspunkter.   



ii 

 

Abstract 

With government investment aid and a future proposal on a tax  relief for the input of renewable 

electricity on the grid, predicts a continued large increase in grid -connected photovoltaic sy stems. The 

continued drop in price for turnkey photovoltaic systems due to increased competition and mass 

production provides further reason to expect an increasing interest.  

The purpose of this report is therefore, based on expected continued increase in grid -connected 

installations in urban areas, to examine how these affect the voltage in the mains at both single-phase 

and three-phase connection as well as how load losses are affected by the reversed power flow. The 

goal is that the result should be able to provide power companies a good foundation for further 

investigation. 

The standard which form the basis for the investigation is SS-EN 50160 which target the voltage 

characteristics of electricity grids for general distribution. Based on the standard, requirements on 

voltage level and allowable voltage unbalance in the grid is retrieved and furthermore the 

recommendations from the report MICRO - the connection of micro production to consumption 

facilities from the Swedish Energy  is used. 

Software used to perform simulations and calculations of grid-connected photovoltaic sy stems is dp-

Power from the company Digpro. Inside the program existing grid and its customers may receive 

photovoltaic plants connected by single-phase or three-phase, and grid calculations can be performed 

with a variation of rated power depending on the operational scenario.  True meter readings for the 

y ear 2013 have been processed to produce a highest and lowest power  consumption during an hour.  

 

Five operating scenarios have been prepared. Three scenarios deals with 3.5 kW single-phase 

connection, where the connection is made in the same phase and the same feeder cable, the same 

phase but different feeder cable and a scenario where every photovoltaic system was appointed a 

specific phase in an attempt to achieve sy mmetry and connection takes place in one feeder cable at a 

time. The two remaining covers three-phase connection where the first scenario concerns a rated 

power of 3.5 kW, and finally  a rated output of 8 kW. 

 

The results show early problems when connecting single -phase photovoltaic systems. In the first 

scenario, an unauthorized voltage level occurs in an access point after only five connected appliances. 

The remaining single-phase scenarios also demonstrate problems but not to the same extent. Three-

phase connection provides a much better result and everyone in the area can connect their PV sy stem.  

 

The main conclusion to be drawn is that the single -phase connection of PV sy stems is not advised. 

Even if y ou try  to assign a specific phase in an attempt to create symmetry, it may  come to cause 

problems at an early stage. Attempted operational scenarios also demonstrates a number of weak 

points in the grid where the voltage increase will be more powerful compared to other locations.  
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Förord och tack 

Detta examensarbete är på 15 hp och avslutar mina studier som högskoleingenjör i elkraftteknik på 

Umeå Universitet. Uppdraget är ett samarbete mellan Rejlers AB och Dala Energi AB och utfördes 

under perioden 2014-04-01 till 2014-06-05. Uppdraget har delats upp i två arbeten, där jag tittar på 

Dala Energis tätortsnät och nätanslutna solcellsanläggningars påverkan på detta samt ett arbete som 

fokuserar på landsbygdsnätets påverkan. Detta innebär att v issa delar av rapporten har utförts i 

samarbete med Stefan Jansson då hans arbete har varit att titta på Dala Energis landsby gdsnät, och då 

våra arbeten innehåller liknande teori finns stora likheter i information och uppbyggnad . De delar som 

innefattas av  samarbetet är bakgrundsdelen och teoridelen med undantag för nätuppbyggnad.  

Samarbetet är utfört med godkännande av Dala Energi, Rejlers, Umeå Universitetet samt att alla 

likheter i rapporterna är medgivna av Stefan Jansson och mig själv. 

Ett stort tack till Dala Energi AB och framförallt Lars-Erik Löf, Hans Fernlund och Magnus Gifting för 

snabba svar samt hjälp med utrustning, undervisning, data insamling och informationsmaterial. Ett 

tack även till Rejlers AB för hjälp med relevanta standarder och Digpro AB för chansen att komma till 

Stockholm och fördjupa mig i beräkningarna bakom programmet dp-Power. Tack också till Jan-Åke 

Olofsson, handledare på Universitetet, för en my cket bra handledning. 
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1. Bakgrund 

De senaste årens ökade miljömedvetenhet både i Sverige och globalt set t har bidragit till ett ökat 

intresse för förnybar elproduktion och mikroproduktion. Miljömedvetenhet i kombination med en allt 

snabbare teknikutveckling och en ökad konkurrens på marknaden, har bidragit till att kostnaderna för 

solcellssystem har sjunkit. Under åren 2012 - 2013 har priset per Watt för ett ny ckelfärdigt 

solcellssystem för v illa sjunkit från ett medel på 22 kr/W för 2012 till 16 kr/W för 2013. Under samma 

år installerades en total effekt på 27 ,3 MW, där privatpersoner och företag i Sverige tillsammans 

bidrog med en ansluten effekt på 16,8 MW i början av  2013 samt att ytterligare 17,9 MW nät anslöts 

under det resterande året [1] . 

 

Ett statligt stöd för nätansluten installation av solceller infördes 2009 där företag, privatpersoner samt 

offentliga organisationer har rätt att söka stöd för upp till 60 % av  investeringskostnaden.  För stora 

företag gäller stöd upp till 55 % av  investeringskostnaden [2]. Från och med 1  februari 2013 gäller nya 

regler där stöd upp till 35 % av  investeringskostnaden kan sökas och den avsatta budgeten uppgår till 

210 miljoner kronor. De ny a reglerna gäller fram till år 2016 där stödets tak är fastställt till 1 ,2 

miljoner kronor per solcellssystem samt en maximal kostnad på 37  000 kronor plus moms per 

installerad kilowatt toppeffekt [3]. Regeringen lämnade dessutom in en lagrådsremiss angående 

skattereduktion för mikroproduktion den 30 januari 2014. För att vara berättigad till 

skattereduktionen ska man mata in förny bar el i samma anslutningspunkt som man tar ut el samt att 

säkringen i anslutningspunkten ej får vara större än 100 A, dessutom måste mikroproduktionen vara 

anmäld till nätägaren. Lagrådsremissen föreslås träda i kraft 1  juni 2014 och ska gälla för både 

privatpersoner och företag [4]. 

 

En mikroproduktionsanläggning defineras som en anläggning med en maximal effekt på 43,5 kW samt 

en högsta ström på 63 A ansluten till ett 400/230 V nät. Den vanligast förekommande 

mikroproduktionen sker med solcellsanläggningar men även v ind -, vatten- samt 

kraftvärmeanläggningar förekommer [5]. 

 

Sveriges elnät är i dagsläget konstruerat för att överföra stora mängder elenergi från stora 

produktionsanläggningar till konsumenter. I och med att mikroprodukt ion ansluts till elnätet på 

konsumentsidan, ställer det högre krav på elnätet då de t måste klara av  att överföra effekt i motsatt 

riktning [6]. 

  



2 

 

1.2. Syfte och mål 

Sy ftet med detta arbete är att undersöka hur tätortsnätets lågspänningssida påverkas av nätanslutna 

solcellssystem då det förväntas en fortsatt ökning av dessa. Mitt arbete kommer att fokusera på ett 

område i Dala Energi ABs tätortsnät, där jag undersöker hur inkoppling av  solcellssystem påverkar 

nätet. Överbelastning av transformator, osymmetri samt dålig el-kvalitet orsakad av 

spänningsvariationer är de delar som utreds. Dessa problem är några av de som nätägare bör 

undersöka samt sammanställa en strategi för , för att vara väl förberedda inför framtiden.  

 

Målet med arbetet är att erbjuda företaget ett informationsunderlag för framtida  tekniska samt 

ekonomiska beslut angående förväntat ökande antal kunder med nätanslutna solcellsanläggningar. 

Det beslut som kan behöva tas är bland annat om en anslutningsavgift bör införas och hur önskemål 

om enfasig anslutning ska behandlas.  Arbetet utförs hos Dala Energi AB i samarbete med Rejlers AB. 
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2. Teori 

2.1.  Det Svenska elnätet 

Det Svenska elnätet består av stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet är stommen i elnätet och ägs 

av  staten samt förvaltas av  Svenska Kraftnät där  spänningsnivåerna är 220 kV och 400 kV [6]. 

Stamnätet sammanlänkar de större produktionsenheterna med regionnäten och bes tår av cirka 1500 

mil ledningar [7]. På grund av  en stor del elproduktion i norr samt att en stor del förbrukning i söder, 

så löper det Svenska stamnätet i samma riktning. Regionnätet har spänningsnivåer mellan 40 kV och 

130 kV där ledningslängden i snitt är 100 km och ägs främst av  Vattenfall, E.ON samt Fortum. 

Lokalnätet även kallat distributionsnätet,  med de vanligaste spänningsnivåerna 10 kV och 20 kV, 

distribuerar elen till lågspänningsnät och ägs av  lokala elbolag samt regionnätsföretag. I tätorter 

används främst nedgrävd kabel där lågspänningsnäten levererar el till kunders fastigheter med en 

huvudspänning på 0,4 kV och med en ledningslängd som sträcker sig några hundra meter [6]. 2012 

var 5,3 miljoner hushåll anslutna till lågspänningsnätet där nätets längd samma år uppgick till cirka 

306 000 km, där 77 % av  ledningslängden utgjordes av  jordkabel [8].  

2.2.  Lågspänningsnät för tätort 

Generellt sett har tätortsnät en nätstation med märkeffekt mellan 315 till 630 kVA , där nätstruktur 

oftast är av  modellen radiellt nät och där effekten fördelas till kunder v ia ett kabelskåp. Ett ty pexempel 

på ett radiellt nät redovisas i figur 1 . Bilden v isar överst 10 kV skenan i stationen där det överliggande 

nätet ansluts för transformering av spänningen ner till 400 V och ut på skenan på lågspänningssidan. 

Ut från den går matarkablar, även kallade gruppledningar, där de ansluts till ett eller flera kabelskåp. 

Ut från kabelskåpen går servisledningar som sedan kopplas in i anslutningspunkt hos kunder [9].  

  
Figur 1 – Typexempel på ett radiellt nät 
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Hos distributionstransformatorer finns oftast en omsättningskopplare, det innebär att spänningen på 

sekundärsidan kan justeras i små steg. Detta görs ibland i stora radiella nät då spänningen kan bli låg 

längst ut i nätet. Omsättningskopplare får endast justeras i spänningslöst tillstånd. 

Distributionstransformatorer har även en neutralpunkt på lågspänningssidan, detta för att 

transformatorn måste kunna belastas mellan fas och neutralledare  då enfasiga laster ansluts ansluts på 

det v iset och för att neutralpunkten ska kunna jordas. Neutralpunktsjordning är en grundläggande 

sky ddsåtgärd. En transformator som konstruerats har en given impedans beroende på effektstorlek. 

Om den resistiva delen av impedansen är alltför stor, innebär det att belastningsförlusterna blir stora. 

Är impedansen totalt också stor, blir spänningsfallet stort vid hög belastning av  transformatorn v ilket 

kan resultera i stora spänningsvariationer v id varierande förbrukning [10]. 

2.3.  Nätparametrar 

Ett lågspänningsnäts styrka är mer eller mindre sy nonymt med dess nätimpedans, då sty rkan beror på 

transformatorer, ledningarnas areor och längder för både det överliggande nätet som för det 

underliggande nätet. Spänningsändringen som uppstår vid en in- eller urkoppling av  last är ett sätt att 

uppskatta nätstyrka, där en förenklad beräkningsmetod för rekommenderad maximal 

spänningsändring i procent erhålls enligt  formel 1 .1. 

Påverkande parametrar utifrån en ansluten solcellsanläggning fö r denna metod är nätimpedansen i 

form av  R och X samt anläggningens aktiva och reaktiva effekt P och Q. Då solcellsanläggningarna i 

denna rapport bidrar med enbart aktiv effekt kommer endast den ha betydelse för beräkningen.  

För en trefasigt ansluten solcellsanläggning kommer sy mmetri att råda, v ilket innebär att ingen ström 

går i neutralledaren. En sy mmetrisk beräkning använder nätets kortslutningsimpedans och 

huvudspänning samt v id osymmetrisk beräkning används nätets förimpedans 

(jordslutningsimpedansen) och fasspänning. Då en solcellsanläggning ansluts enfasigt kommer det att 

resultera i en obalans mellan spänningarna då all effekt kommer att matas in på endast en fas.  Denna 

obalans kommer att orsaka en ström som kommer att gå i neutralledaren [11]. 

Genom att känna till impedansen fram till en anslutningspunkt kan man beräkna dess 

kortslutningseffekt, se formel 1 .5. 

I apparater och ledningar med en resistans, kommer en aktiv effektutveckling att ske och då denna 

effektutveckling endast bidrar till en uppvärmning blir det en effektförlust. För ledningar med enfas 

växelström erhålls formel 1.2 samt motsvarande för trefasapparater och ledningar erhålls enligt formel 

1 .3. Utöver dessa beräkningar kan formel 1 .4 användas som utgår ifrån uttagen effekt istället för ström 

[12]. 

∆𝑈

𝑈1
=

𝑅×𝑃+𝑋×𝑄

𝑈1
× 100 (1 .1) 

𝑃𝑓 = 2 × 𝑅 × 𝐼2 (1 .2) 

𝑃𝑓 = 3 × 𝑅 × 𝐼2 (1 .3) 
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𝑃𝑓 = 𝑅 × (
𝑆

𝑈
)

2

= 𝑅 × (
𝑃

𝑈
)

2

+ 𝑅 × (
𝑄

𝑈
)

2

 (1 .4) 

𝑆𝑘 =
𝑈ℎ

2

𝑍𝑘
  (1 .5) 

Uh = Normal driftspänning (huvudspänning) 

Zk  = Impedans fram till punkten i nätet 

2.4.  Mikroproduktion 

Definitionen av  mikroproduktion är en produktionsanläggning med en säkring på högst 63 A och med 

en elproduktion som uppgår till högst 43,5 kW [13]. Mikroproduktion innefattar flertalet 

produktionsformer så som v indkraft, vattenkraft, gasturbin och dieselanläggningar, 

värmekraftanläggningar, kraftvärmeverk, vågkraftanläggningar, reserv kraft samt solcellsanläggningar 

[14]. Produktionsformen som utreds i detta arbete är endast solcellsanläggningar, därför presenteras 

endast denna ty p av anläggning mer ingående. 

Solceller och solenergi 

Under en dag då det är moln- och disfritt nås jordens y ta av  upp till 1000 W/m 2 utstrålad energi från 

solen [15], där dagens solceller är begränsade till en utvinning av mellan 6 – 25 % sett till den 

bestrålade y tan. En solcell utnyttjar solens energi och konverterar den till elektricitet, detta sker då 

solljuset träffar ovansidan av solcellen vilket frigör elektroner [16]. Spänningen från en ensam solcell 

är cirka 0,6 V v ilket betyder att det krävs att flera celler seriekopplas för att nå en spänning som är 

användbar. Flera seriekopplade celler kallas en solcellspanel och typiskt antal celler för en spänning på 

12 V är 36 sty cken samt 72 för en spänning på 24 V  [17].  

Solceller kan vara by ggda i olika material och i och med det skiljer sig verkningsgrad och y tan som 

krävs för en specifik effekt. De vanligast förekommande materialen redovisas i tabell 1  nedan , där 

listas verkningsgrad för de olika materialen samt y tan som krävs för en effekt på 1  kW [18]. 

Tabell 1 – Olika solcellsmaterial och dess egenskaper [18] 

Cell m aterial 
Module 

efficiency  

Surface area needed 

for  

1 kW 

Monocry stalline silicon 13-19 % 5-8 m2 

Poly cry stalline silicon 11-15 % 7 -9 m2 

Microm orphous tandem  cell 8-10 % 10-12 m2 

T hin film  copper-indium /gallium -

sulfur/diselenide 
10-12 % 8-10 m2 

T hin film  cadm ium -telluride 9-11  % 9-11  m2 

Am orphous silicon 5-8 % 13-20 m2 
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Ett vanligt nätanslutet solcellssystem för hushåll innehåller framför allt fem v iktiga komponenter 

förutom själva solcellsmodulen.  

Kopplingslåda – I kopplingslådan parallellkopplas strängar av solcellsmoduler, där flera 

seriekopplade moduler motsvarar en sträng. Kopplingslådan innehåller bland annat spärrdiod, 

överspänningsskydd samt säkringar. 

DC-brytare  – Används för att koppla bort växelriktaren från likspänningen genererad av 

solcellsmodulerna.  

Växelriktare - Har uppgiften att omvandla DC-spänningen till AC-spänning och fasar in den 

omvandlade spänningen till elnätet. Dessutom ska den vara ett sky dd vid till exempel strömavbrott 

och v id överspänningar.  

AC-brytare  – Används för möjligheten att kunna koppla bort växelriktaren från elnätet v id till 

exempel underhållsarbete på elnätet. 

Elmätare  – Används för att kunna registrera anläggningens produktion [19]. 

Enligt energimyndigheten producerar i Sverige en anläggning på 1  kW som är placerad rakt mot söder 

med 30-50 graders lutning ca 850 kWh per år o ch tar upp en y ta av  drygt 8 m² [20]. Denna rapport 

fokuserar på endast solcellsanläggningar, både i enfasigt samt trefasigt utförande, anslutna hos 

abonnenter på lågspänningsnätet i tätortsmiljö.  

2.5.  Lagar, standarder och rekommendationer 

De lagar, regler och rekommendationer som mikroproduktion omfattas av är många, där allt från 

installation till skötsel och elkvalité behandlas. I denna rapport ligger fokus på vad som händer med 

spänningen samt förluster i transformator och kablar, v ilket innebär att endast standard SS-EN 50160 

är av  intresse. Utöver denna standard har rapporten MIKRO – anslutning av  mikroproduktion till 

konsumtionsanläggningar från Svensk Energi använts som referens. 

SS-EN 50160 Omfattar spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution.  

 4.2.2.1 Variationer i matningsspänningen: ”Under normala driftförhållanden, undantaget 

perioder med spänningsavbrott, bör spänningsvariationerna inte överstiga ± 10 % av den 

nominella spänningen Un.” 

 

 4.2.4 Osy mmetri i matningsspänningen: ”Under normala driftförhållanden ska, under varje 

period av en vecka, 95 % av antalet 10-minuters medelvärden av effektivvärdet av 

matningsspänningens minusföljdskomponent (grundton) vara inom 0 % till 2 % av 

plusföljdskomponenten (grundton).” [21]. 
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MIKRO 

 6.1  Nätsty rka: ”Vid inkoppling av en produktionskälla måste det kontrolleras att nätet har 

erforderlig nätstyrka för att säkerställa att elkvaliteten ej blir lidande när produktionskällan 

är i drift. Erforderlig nätstyrka definieras här genom spänningsändringen hos kund och 

sammankopplingspunkt ej överstiger gränserna i tabell 2, i ett tänkt fall då 

produktionskällan kopplas in eller ur nätet med full effekt .” [22]. 

Spänningsändring vid in- och urkoppling 

I anslutningspunkt mot kund 5 % 

I sammankopplingspunkt mot andra kunder 3 % 

       Tabell 2 – Rekommenderade gränsvärden [22] 
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3. Metod 

3.1.  Simulering och nätberäkning 

Vid beräkning och simulering har programvaran dp-Power från företaget Digpro använts. Dp-Power är 

ett informationssystem för kartor och nätverk, där nätberäkningar och simuleringar kan utföras på 

befintliga samt planerade elnät. Resultatet från nätberäkningarna har behandlats och sammanställts i 

Excel för grafisk presentation. Vid simulering av  driftscenarion har befintligt elnät innehållande dess 

kunder erhållit nätansluten solcellsanläggning med olika effekt och anslutningsform, enfasigt och 

trefasigt, beroende på scenario. 

3.2.  Högsta och lägsta förbrukning hos kund 

Då solceller producerar som mest under sommartid samtidigt som den minsta förbrukningen i hushåll 

sker, resulterar det i att det är v iktigt att fastställa en korrekt lägsta förbrukning för att på så v is påv isa 

vad som händer v id värsta tänkbara scenario. Då området som används v id simulerad 

solcellsinstallation har nästan uteslutande timavläsning, används mätvärden för året 2013 som grund. 

Då rådata är mätarställningen krävs en omräkning till en effekt under aktuell timme för varje 

abonnent. Därefter summeras alla abonnenter för varje timme över hela året. Utifrån dessa värden 

hämtas högsta samt lägsta effekt sett över hela året, för att med hjälp av  dessa värden kunna ta fram 

hur stor procent av högsta förbrukning som den lägsta motsvarar. Denna procentsats används sedan i 

beräkningsprogrammet, där man anger energi- och effektförbrukning procentuellt och där högsta 

förbrukning (100 %) motsvarar Velander formelns värde. Beräkningen av procentsatsen presenteras 

nedan, där en medeleffekt för varje kund för tidpunkten med lägsta förbrukning är ungefär 62 W. 

Tidpunkten då lägsta förbrukning för året 2013 infaller är 28 juni klockan 1600. 

𝑙ä𝑔𝑠𝑡𝑎  𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

ℎö𝑔𝑠𝑡𝑎  𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
=

1 𝑘𝑊

312 𝑘𝑊
× 100 = 0,312 % 

Velander formeln används för att uppskatta den sammanlagrade belastningen P med hjälp av  

delbelastningarnas energiförbrukning per år och ger en högsta effektförbrukning under ett år, se 

formel 1 .6. [23]: 

𝑃 = 𝑘1 × 𝑊 + 𝑘2 × √𝑊 (1 .6) 

P = Effekt i kW 

W = Delbelastningarnas sammanlagda energiuttag kWh/år  

k1  & k2 = Olika konstanter beroende på typ av  belastning 

3.3.  Simulerad effekt solceller 

De valda solcellerna med en effekt på 3,5 kW är bestämd utifrån att antagen tillgänglig takyta i snitt 

inte är mer än cirka 17 ,5 – 28 m2, v ilket blir y tan som krävs då monokristallina solceller på 3,5 kW 

används. Dessutom är det en märkeffekt som är tillgänglig i både enfas som trefas utförande , vilket ger 

en bra bild av  hur stor skillnaden är mellan dessa anslutningstyper. Ytterligare en anledning är att det 
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finns en befintlig enfasigt ansluten anläggning på 3,7  kW, v ilket v isar på att det finns anledning att tro 

att fler kan tänkas ansluta i nivå med den effekten. När det gäller solcellseffekten på 8 kW är det flera 

parametrar som avgör valet, det ena är att om man tittar på medel för redan installerad effekt i Dala 

Energis tätortsnät så är den på 7 ,2 kW, v ilket är nära den valda effekten. Det andra som avgör är att 

målet med scenariot är att överbelasta transformatorn, vilket den blir om alla utvalda abonnenter 

ansluter en solcellsanläggning på 8 kW. 
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4. Genomförande 

4.1.  Introduktion genomförande 

Kapitlet genomförande börjar med en presentation av befintlig produktion hos kund där ett exempel 

presenteras mer ingående och där resultatet av  hur anslutningen påverkar elnätet i området redogörs. 

Därefter introduceras området som är utvalt för simulering av  nätansluten solcellsproduktion. 

Avslutningsvis förklaras och beskrivs de olika driftscenarion som utförs. 

4.2.  Befintlig produktion hos kund 

I dagsläget finns totalt 31  stycken anslutna solcellsanläggningar i Dala Energis lågspänningsnät, där tio 

av  dessa finns i tätortsmiljö. Utav de tio solcellsanläggningarna är en av  dessa enfasigt anslute n med 

en effekt på 3,7  kW och resterande trefasigt anslutna med en effekt som varierar mellan 4 kW upp till 

24 kW. Anläggningen på 24 kW är ansluten v id Leksand folkhögskola och anses därför inte 

representativt för ett hushåll. Bortser man från anläggninge n på 24 kW är den högsta installerade 

effekten i tätortsmiljö på 16 kW. Medeleffekten för tätort blir då 7 ,2 kW v ilket ligger ganska nära 

effekten på 8 kW som används v id scenario 5.  

Sky ttet 16 kW installerad effekt 

Området Sky ttet är ett tätortsområde med 40 abonnenter anslutna till nätstationen v ia fem 

gruppledningar. Årlig energiförbrukning för abonnenterna i området varierar mellan 727 kWh till 

32308 kWh där abonnenten med ansluten solcellsanläggning står för den högsta årliga 

energiförbrukningen. 

Vid en jämförelse mellan nätet med och utan solcellsproduktion i underliggande nät för nätstation i 

området noteras en spänningshöjning hos tio abonnenter på 1  V samt en minskning av  

belastningsförluster för stationen på 200 W. Det resulterar i att anslutningen  har en enbart positiv 

inverkan på nätet, detta trots sin relativt stora märkeffekt. Den lilla spänningshöjning som sker tyder 

på ett starkt nät v ilket i detta fall var förväntat. Dessutom är en anledning till den lilla påverkan som 

sker, att kunden står för en my cket hög förbrukning sett över ett år.  

4.3.  Valt nät - Övermo 

Valt nät för de olika driftscenarion som utförs är området Övermo i Leksand, detta på grund av att 

området har nästan uteslutande timavläsning v ilket ger ett så korrekt värde som möjligt gäl lande 

förbrukning sommartid. Nätstationen i området benämns T9012 och består av  en transformator  av 

ty pen OTW51160 som är Dy n11 kopplad med omsättningen 11/0,42 kV och med en märkeffekt på 500 

kVA. Ut från stationen går 5 gruppledningar som totalt matar 75 hushåll där vardera grupp innehåller 

mellan 6 och 22 anslutningspunkter. Se nedan för exakt antal abonnenter per gruppledning samt antal 

abonnenter som tillåts ansluta solcellsanläggning. Området består till största del av villor men något 

enstaka företag finns även med och dessa anses som troliga att ansluta mikroproduktion. 
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Nätstrukturen för området Övermo presenteras i figur 2 nedan, där redogörs endast för kunder som 

tillåts ansluta en solcellsanläggning. 

Grupp 1  har 13 sty cken abonnenter där alla tillåts ansluta solcellsanläggning. 

Grupp 2 har 22 sty cken abonnenter där alla tillåts ansluta solcellsanläggning.  

Grupp 3 har 6 sty cken abonnenter varav 5 tillåts ansluta solcellsanläggning.  

Grupp 4 har 18 sty cken abonnenter varav 17  tillåts ansluta solcellsanläggning. 

Grupp 5 har 16 sty cken abonnenter varav 14 tillåts ansluta solcellsanläggning. 

 

Utvalda abonnenters årsförbrukning varierar mellan 2249 kWh – 287 95 kWh där 4 av  de 7 5 har valts 

bort då det anses orimligt med en ansluten solcellsanläggning i dess a punkter då årlig 

energiförbrukning är under 1000 kWh.  

4.4. Driftscenarion 

I detta arbete har fem driftscenarion utförts, tre scenarion med enfasiga solcellsanläggningar och två 

scenarion med trefasiga solcellsanläggningar där anslutning sker till befintligt nät. För att kunna få en 

jämförelse mellan högsta förbrukning utan produktion från solceller med lägsta förbrukning med 

högsta produktion från solceller, har referensberäkningar utförts. De enfasiga  referensberäkningarna 

utgår ifrån Dala Energis nuvarande nät där ingen egen påverkan förekommit samt att den beräknas 

med lägsta förbrukning utifrån omräknade mätvärden för området.  För de trefasiga 

referensberäkningarna har både en belastningsförlustberäkning samt en nätberäkning utförts, där 

värden för högsta förbrukning med Velander formeln ned till lägsta förbrukning utifrån omräknade 

mätvärden sammanställts med ett intervall på 10 %.  Detta är för att påv isa hur spänningen påverkas av 

enbart minskad förbrukning. 

Figur 2 – Nätstruktur Övermo 
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Scenario 1  

I detta scenario ansluts samtliga enfasiga 3,5 kW solcellsanläggningar på fas L1, där en nätberäkning 

utförs efter varje ansluten solcellsanläggning för att på så v is kunna v isa på vad varje enstaka solcell 

har för påverkan på olika delar av nätet. Kunder anslutna till gruppledning 1  ansluts först, för att sedan 

anslutas i ordningen 2-5 samt att anslutning sker från längst ut i nätet och in mot station. Efter att en 

grupp har simulerats och beräknats, kopplas solcellsanläggningarna i den gruppen ur innan ny a 

beräkningar utförs i nästa grupp, detta för att få samma förutsättningar i alla grupper . 

Scenario 2 

I scenario 2 råder samma förutsättningar som i första scenariot med skillnaden att varje ny 

solcellsanläggning ansluts på en ny  grupp. Det bety der att första anläggningen kopplas in hos en kund 

i grupp 1  och där nästa kopplas in i grupp 2 och så v idare. Grupperna ansluts i ordningen 1 -5 samt att 

anslutning sker närmast station för att sedan gå längre och längre ut i nätet.  

Scenario 3 

Scenario 3 går ut på att undersöka vad som händer då enfasiga solcellsanläggningar delges en specifik 

fas för att på så v is försöka skapa sy mmetri mellan faserna. Även här används 3,5 kW 

solcellsanläggningar där anslutning sker en åt gången och gruppvis.  I detta scenario kopplas inte 

anläggningarna i en grupp bort då gruppen är full utan här fy lls hela nätet.  Grupperna ansluts i 

ordningen 1 -5 samt att anslutning sker från längst ut i nätet och in mot station.  

Scenario 4 

Scenario 4 är det första av  två där trefasiga solcellsanläggningar ansluts till nätet. 

Solcellsanläggningarna har även här en effekt på 3,5 kW och anslutning sker en åt gången och 

gruppvis. Grupperna ansluts i ordningen 3, 4, 1 , 6 och 2 samt att anslutning sker från längst ut i nätet 

och in mot station. Anslutningsordningen skiljer sig här jämfört med tidigare scenarion för att 

undersöka om och hur anslutningsordning påverkar  resultatet. I detta scenario utreds även 

transformatorns och kablarnas belastningsförluster.  

Scenario 5 

I det femte och sista scenariot ansluts trefasiga solcellsanläggningar på 8 kW. Anslutningen sker en åt 

gången och gruppvis, där grupperna behandlas i ordningen 4, 3, 1 , 2 och 6 samt att anslutning sker 

från längst ut i nätet och in mot station. Anslutningsordningen skiljer sig även i detta scenario jämfört 

med tidigare scenarion, detta för att undersöka om och hur anslutningsordning påverkar resultatet.  

Även i detta scenario utreds transformatorns och kablarnas belastningsförluster.  
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5. Resultat 

Nedan förklaras och presenteras resultaten från de olika driftscenarion som utförts. De regler och 

rekommendationer som undersöks utifrån presenterade resultat är tillåten spänningsnivå på ±10 % av  

230 V v ilket motsvarar ett tillåtet spänningsintervall på 207  – 253 V, tillåten spänningsobalans på 0 – 

2 % samt rekommenderad tillåten spänningsnivå vid in- och urkoppling gällande 

sammankopplingspunkt 3 % (skena i kabelskåp) samt i anslutningspunkt 5 % (kund). Den tillåtna 

spänningsobalansen når aldrig upp till gränsnivån v id någo t enfasigt scenario, som högsta värde 

erhålls strax under 1  %. 

5.1.  Scenario 1 

I detta scenario ansluts solcellsanläggningar till kunder en och en ända tills spänningen i någon punkt 

överskrids eller tills gruppens alla kunder har anslutits med en solcellsanläggning. Anläggningarnas 

märkeffekt är på 3,5 kW och ansluts till fas L1.  

Figur 3 v isar den värst drabbade anslutningspunkten totalt i nätet där gruppledning 4 matar kunden. 

Grafen v isar hur spänningen i fas L1  snabbt ökar för varje ansluten solcellsanläggning och där otillåten 

spänningsnivå överskrids redan efter fem sty cken anslutna. Grafen v isar även hur osymmetrin ökar 

mellan faserna för varje ansluten solcellsanläggning där spänningen sjunker framförallt  i fas L2. 

Rekommenderad spänningsändring v id in- och urkoppling för anslutningspunkt når i detta fall som 

mest 2,9 % v ilket är under rekommendationen på 5 %.  För att gränsen på 5 % ska överskridas krävs en 

samtidig inkoppling eller urkoppling av 4 solcellsanläggningar för de fy ra anslutningspunkter som 

kopplas in först. 

 

Figur 3 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 4  
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Figur 4 v isar värst drabbad anslutningspunkt för gruppledning 1 . Grafen v isar på ungefär samm a 

kraftiga ökning av  spänning i fas L1  och hur fas L2 samt L3 sjunker på grund av  osy mmetrin. 

Rekommenderad spänningsändring v id in- och urkoppling för anslutningspunkt når även i detta fall 

2,9 % v ilket är under rekommendationen på 5 %. Gränsen överskrids även i det här fallet v id en 

samtidig inkoppling eller urkoppling av 4 solcellsanläggningar för de fy ra anslutningspunkter som 

kopplas in först. 

 

Figur 4 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 1  

 

Figur 5 och 6 v isar värst drabbad anslutningspunkt och tillhörande skena i kabelskåp för gruppledning 

5. I grafen noteras att spänningen fram till fjärde anslutna solcellsanläggningen inte ökar i samma takt 

som för anslutningspunkterna för grupp 4 och 1 . Det är först v id den femte anslutna 

solcellsanläggningen som spänningen ökar kraftigt. Tillåten spänningsnivå överskrids i detta fall först 

v id den åttonde anslutningen. Rekommenderad spänningsändring v id in- och urkoppling för 

anslutningspunkt når i detta fall som mest 2,5 % v ilket här är under rekommendationen på 5 %. 

Rekommenderad spänningsändring v id in- och urkoppling för sammankopplingspunkt når som mest 

1 ,6 % v ilket är under rekommendationen på 3 %. Överskridande av dessa gränsvärden sker v id 

samtidig in- och urkoppling av 6 solcellsanläggningar för anslutningspunkt och 7 stycken för 

sammankopplingspunkt v id vald anslutningsordning. 
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Figur 5 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 5  

 

 

Figur 6 - Spänning på skena i kabelskåp under gruppledning 5  

 

5.2.  Scenario 2 

I scenario 2 ansluts solcellsanläggningar till kunder en och en utspridda över alla grupper ända tills 

spänningen i någon punkt överskrids, v ilket inträffar vid anslutning av  solcell nummer 37  i ordningen. 

Anläggningarnas märkeffekt är på 3,5 kW och ansluts till fas L1. 

Figur 7  och 8 nedan v isar den totalt sett värst drabbade anslutningspunkten samt tillhörande skena i 

kabelskåp och som återfinns under gruppledning 4. Utifrån grafen noteras att en my cket större mängd 

solcellsanläggningar kan anslutas innan spänningen når en otillåten nivå. Även här uppstår osymmetri 

där spänningen sjunker i fas L2 men där L3 är i stort sett opåverkad. Rekommenderad 

spänningsändring vid in- och urkoppling för anslutningspunkt når i detta fall som mest 1 ,6 % v ilket är 

under rekommendationen på 5 %. Rekommenderad spänningsändring v id in - och urkoppling för 
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sammankopplingspunkt når som mest 0,8 % v ilket är under rekommendationen på 3 %. 

Överskridande av  dessa gränsvärden sker v id samtidig in- och urkoppling av  32 solcellsanläggningar 

för anslutningspunkt och 24 stycken för sammankopplingspunkt vid vald anslutningsordning. 

 

 

Figur 7 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 4 

 

 

Figur 8 - Spänning på skena i kabelskåp under gruppledning 4  

5.3.  Scenario 3 

Scenario 3 innebär att solcellsanläggningar ansluts till kunder en och en ända tills spänningen i någon 

punkt överskrids eller tills alla gruppledningars kunder har anslutits med en solcellsanläggning. 

Resultatet blev att alla abonnenter kunde ansluta en solcellsanläggning utan att spänningen nådde en 

otillåten nivå. Anläggningarnas märkeffekt är på 3,5 kW och anslutning sker jämnt fördelat över alla 

tre faserna med målet att försöka skapa sy mmetri. Sy mmetri uppnås dock aldrig speciellt bra då 

grupperna överlag har ojämnt antal abonnenter. 
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Figur 9 v isar värst drabbad anslutningspunkt för gruppledning 1 . Grafen v isar att första 

solcellsanläggningen som ansluts påverkar spänningen i fas L1  kraftigt och att detta leder till stor 

osy mmetri i spänningen mellan faserna. Att grafen visar stora spänningsändringar under de första tio 

anslutningarna har att göra med att resterande anslutningar sker på andra gruppledningar vilket 

påv isar att en my cket liten påverkan sker mellan de olika grupperna. Rekommenderad 

spänningsändring vid in- och urkoppling för anslutningspunkt når i detta fall som mest 2,9 4 % v ilket 

är under rekommendationen på 5 %. 

 

 

Figur 9 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 1  

Figur 10 v isar den värst drabbade anslutningspunkten för gruppledning 2. Utifrån grafen kan man 

utläsa att tjugofemte solcellsanläggningen som ansluts påverkar spänningen i fas L2 kraftigt och att 

detta leder till stor osymmetri i spänningen mellan faserna. Även här sker ingen eller liten påverkan 

från anslutning av  solceller på andra gruppledningar. Rekommenderad spänningsändring v id in- och 

urkoppling för anslutningspunkt når i detta fall som mest 2,9 % v ilket är under rekommendationen på 

5 %. 
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Figur 10 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 2 

 

Figur 11  v isar den värst drabbade anslutningspunkten för gruppledning 4. Utifrån grafen kan man 

utläsa att anslutning av  solcellsanläggning 48 påverkar spänningen i fas L2 kraftigt. Även här sker 

ingen eller liten påverkan från anslutning av solceller på andra gruppledningar. Rekommenderad 

spänningsändring vid in- och urkoppling för anslutningspunkt når i detta fall som mest 2,5 % v ilket är 

under rekommendationen på 5 %.  

 

Figur 11 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 4 

 

Figur 12 v isar den värst drabbade anslutningspunkten för gruppledning 5. Utifrån grafen utläses att 

anslutning av  solcellsanläggning 64 påverkar spänningen i fas L2 kraftigt. Även här sker ingen eller 

liten påverkan från anslutning av  solceller på andra gruppledningar. Rekommenderad 

spänningsändring vid in- och urkoppling för anslutningspunkt når i detta fall som mest 1 ,65 % v ilket 

är under rekommendationen på 5 %.  
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Figur 12 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 5  

 

5.4.  Scenario 4 

I scenario 4 ansluts 3,5 kW solcellsanläggningar trefasigt där inkoppling till kunder sker en och en 

ända tills alla gruppledningars kunder har anslutits med en solcellsanläggning. Spänningen i värst 

drabbad anslutningspunkt i nätet sammanställs och redovisas med hjälp av  en graf.  

Graferna i figur 13 och 15 är uppdelad i två delar, där det gula området innebär endast förbrukning och 

där spänningen ökar med minskad förbrukning. Det gröna området innebär ändrad effektriktning som 

bety der att det produceras mer än vad som förbrukas. Från gränsen mellan gult och grönt område och 

åt höger redovisas hur spänningen ökar med ökad andel effekt i motsatt riktning. 

I figur 13 presenteras den värst drabbade anslutningspunkten i nätet v ilket är under gruppledning 2. 

Att ingen ökning i spänningen sker innan cirka 31  % transformator belastning beror på att resterande 

anslutningar sker på andra gruppledningar vilket påvisar att ingen påverkan sker mellan de olika 

grupperna. Högsta spänning som erhålls i detta scenario då alla kunder ansluter solceller är inte högre 

än 246 V och inga kraftiga spänningsändringar sker.  
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Figur 13 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 2 

 

Figur 14 v isar samma anslutningspunkt som i figuren ovan med skillnaden att spänningsökningen 

presenteras som ett resultat av antal anslutna solcellsanläggningar. Svart referenslinje v isar första 

inkopplade anläggning för grupp 2 och där sista punkten på kurvan är  den sista anläggningen för 

gruppen. Grafen v isar att anslutning av 3,5 kW solcellsanläggning kan anslutas hos alla abonnenter 

under alla andra gruppledningar utan att påverka spänningen för gruppledning 2.  

 

Figur 14 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 2 

 

Figur 15 v isar den mest utsatta punkten under gruppledning 4.  Även här sker ingen markant skillnad i 

spänningen under en v iss del av  grafen som förklaras genom att det nästan uteslutande händer något 

med spänningen då anslutningen sker under den specifika gruppen.  
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Figur 15 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 4 

 

5.5.  Scenario 5 

I scenario 5 ansluts 8 kW solcellsanläggningar trefasigt där inkoppling till kunder sker en och en ända 

tills alla gruppledningars kunder har anslutits med en solcellsanläggning. 

I figur 16 presenteras den värst drabbade anslutningspunkten i nätet v ilket är under gruppledning 2. 

Att ingen bety dande ökning i spänningen sker innan cirka 60 % transformator belastning, beror på, 

precis som tidigare, att innan den punkten sker anslutning av  solceller i andra grupper. En otillåten 

spänningsnivå nås v id en relativ transformator belastning på cirka 80 % v ilket  motsvarar 55 anslutna 

solcellsanläggningar med en sammanlagd installerad solcellseffekt på 440 kW. Värst drabbade 

anslutningspunkten erhåller en spänningsökning på 30 V från högsta förbrukning till lägsta 

förbrukning med alla solcellsanläggningar anslutna. Ett medel för nätet ligger på 18,85 V och där 

minst påverkade anslutningspunkten får en spänningsökning på 8 V.  

 

Figur 16 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 2 
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Figur 17  visar samma anslutningspunkt som i figur 16 med skillnaden att den v isar hur spänningen 

varierar utifrån antal anslutna solceller och där startpunkten är lägsta förbrukning i befintligt nät. 

Anslutning av  solceller under gruppledning 2 sker från punkt 36  (svart referenslinje) till och med 

punkt 57  (röd referenslinje). Varje punkt i grafen motsvarar anslutning av en solcellsanläggning.  

 

Figur 17 - Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 2 

 

Resultatet av  hur belastningsförlusterna för transformatorn påverkas av ansluten solcellsanläggning 

och ändrad effektriktning redovisas i figur 18. Resultatet visar på en my cket liten skillnad i förluster, 

cirka 15 W högre, v id en ändrad effektriktning som motsvarar högsta förbrukning.  

 

Figur 18 – Belastningsförluster för transformator i nätstation T9012 
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Figur 19 v isar hur belastningsförlusterna för kablarna i nätet påverkas av anslutna 

solcellsanläggningar och ändrad effektriktning. Resultatet påvisar en ty dligare skillnad jämfört med 

transformatorns belastningsförluster, där det i detta fall sker en förbättring med ungefär 926 W. Totalt 

i nätet har det alltså skett en förbättring med ungefär 911 W. 

 

Figur 19 – Belastningsförluster för alla kablar under nätstation T9012 
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6. Slutsatser 

I detta arbete har fokus legat på vad som kan ske i ett lågspänningsnät i tätort v id ett inom rimliga 

gränser värsta tänkbara scenario, då framförallt hushållskunder ansluter solcellsanläggningar till 

nätet. De variabler som framförallt påverkar resultatet i dessa scenarion är i v ilken ordning 

anslutningen av  solcellsanläggningar sker samt hur stor märkeffekt som används. Då det är omöjligt 

att förutspå hur hushållen ansluter solceller och hur stor effekt som ansluts samt var någonstans i 

nätet anslutningen kommer att ske och i v ilken ordning, så har dessa scenarion utförts mest för att 

hitta och påvisa svaga punkter i nätet. Trots att ett tätortsnät generellt sett är ett starkt nät, så klarar 

det ändå en begränsad mängd enfasigt anslutna solcellsanläggningar och speciellt v id anslutning till 

samma fas. 

Den v iktigaste slutsatsen man kan dra blir att enfasig anslutning av  solcellssystem inte är att 

rekommendera. Även om nätägaren försöker styra v ilken fas som anläggningarna ska anslutas till, kan 

det komma att orsaka problem i ett tidigt skede. De driftscenarion som utförs påvisar flertalet svaga 

punkter i nätet där spänningen ökar markant jämfört med övriga anslutningspunkter. Dessa svaga 

punkter är utspridda på gruppledningarna och uppkommer långt från nätstation vilket kan förväntas 

men en analy s av  varje del av  nätet var för sig är ändå att rekommendera. 

En annan variabel att ta hänsy n till är v ad som sker då det är en delv is molnig dag. Det kan innebära 

att v id enfasig anslutning där ansluten fas har tilldelats ändå orsakar stora problem snabbt. Ett 

exempel är att om alla anläggningar anslutna till en specifik fas blir skuggade av  moln, kommer det att 

skapa stora spänningsvariationer mellan faserna. Detta fenomen kan även orsaka problem v id trefasig 

anslutning, till exempel då det finns många anläggningar anslutna kan spänningen variera kraftigt  och 

till en otillåten nivå. 

Resultatet för påverkan på belastningsförlusterna ger i detta fall en minskning av  förluster v id ändrad 

effektriktning i samma storleksordning som högsta förbrukning. Anslutningsordningen kan dock vara 

en bidragande orsak till detta och vad resultatet skulle v isa vid en annan anslutningsordning är svårt 

att säga någonting om. 

Slutligen kan konstateras att de problempunkter som i valt nät uppkommit v id denna typ av 

simulering i tätortsnät, kan förutspås genom att titta på trefasig kortslutningseffekt eller 

jordslutningsimpedansen hos abonnenter i nätet. Punkter som påverkas mycket har en 

jordslutningsimpedans (förimpedans) på ungefär 0,44 Ω  eller en trefasig skenbar kortslutningseffekt 

på cirka 7 00 kVA. Man bör dock vara försiktig med att endast lita på dessa värden då det kan finnas 

andra variabler som spelar in som en simulering och beräkning av nätet skulle hitta.  
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7. Rekommendationer 

Slutligen kommer några diskussioner och rekommendationer gällande resultaten i rapporten.  

 Vid fall då kunder v ill ansluta enfasiga solcellsanläggningar med en märkeffekt som även finns 

tillgänglig i trefasigt utförande anser jag att nätägaren bör försöka styra kunden bort från det 

enfasiga alternativet. Detta genom att dels förklara att kostnaden det innebär att investera i 

trefas istället är endast marginell sett till den totala kostnaden då det endast krävs ett byte av 

växelriktare. Som y tterligare motivering kan förklaras att installation av  enfasig anläggning 

kan komma att orsaka en förstärkning av nätet v ilket skulle betyda en stor extra kostnad för 

kunden. Dessutom utny ttjas effekten från solcellen till my cket högre grad då effekten fördelas 

på alla tre faserna. 

 Utifrån resultatet kan även rekommenderas att nätägare vid intresseanmälan gällande 

anslutning av  mikroproduktion, i förväg simulerar och beräknar området där anslutning är 

tänkt att ske. Genom att göra detta är nätägaren förberedd på hur anslutningen påverkar nätet 

samt att det kan bely sa svaga punkter inom området. 

 För att inte abonnenter som orsakar en nätförstärkning ska få en allt för stor kostnad , bör man 

som elnätsbolag fundera över om och hur en eventuell anslutningsavgi ft skulle se ut för 

anslutning av  mikroproduktion. Ett sätt kan vara att kostnaden som uppkommer vid en 

nödvändig förstärkning av nätet delas på antalet abonnenter under samma gruppledning eller 

totalt under nätstationen. Riktigt så enkelt är det dock inte då ansluten effekt även har stor 

bety delse v ilket gör det mer komplicerat.  Eventuellt kan anslutningsavgiften baseras på 

märkeffektens storlek i kombination med en generell avgift.  

Då detta arbete endast tar upp anslutning av  mikroproduktion och mer speci fikt solcellsanläggningars 

påverkan på spänningen i nätet så rekommenderas v idare utredningar.  

 Dessa utredningar kan till exempel handla om övertoner orsakade av  växelriktare, där även 

om varje växelriktare i sig inte avger otillåtna mängder så bör man utreda vad som sker då 

många växelriktare ansluts. Det är dessutom extra relevant i tätortsnät då det ofta är många 

fler abonnenter än i ett landsby gdsnät.  

 Ett annat förslag på v idare utredning är användandet av lastprofil för förbrukning och 

lastprofil för solcellsanläggningar, vilket skulle resultera i ett mer detaljerat och exakt resultat. 

 

 



26 

 

Referenser 

 

[1]  J. Lindahl, Svensk sammanfattning av IEA -PVPS National Survey Report of PV power applications in Sweden 

2013, Energimyndigheten & International Energy Agency Photovoltaic Power Sy stem Program, 2013, pp. 1 -2. 

[2]  SFS 2009:689, Förordning om statligt stöd till solceller, Stockholm: Näringsdepartementet, 2009, p. 2.  

[3]  A. Gustafsson, ”Energimyndigheten,” 29 Januari 2014. [Online]. Available: 

https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/. 

[Använd 1  April 2014]. 

[4]  Lagrådsremiss, Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, Stockholm: Finansdepartementet, 2014, p. 

1 . 

[5]  Svensk energi, ”Anslutning av  mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO,” Svens energi, 

Stockholm, 2011. 

[6]  S. E. Niklas Berg, ”Solceller i elnät - Bety dande andel solcellers inverkan på lågspänningsnätet,” Faculty of 

Engineering, Lund Universitet, Lund, 2013. 

[7 ]  J. Eriksson, ”Miniv indkraftverkets inverkan på lågspänningsnät,” Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2008. 

[8]  Svensk Energi, ”ELÅRET & Verksamheten 2012,” Svensk Energi, Stockholm, 2013. 

[9]  D. P. Niklas Högnärt, ”Undersökning av förlustförändringar i lågspänningsnät uppkomna av mikroproduktion 

med solceller,” Högskolan Väst, Trollhättan, 2013. 

[10]  A. Rejminger, Elkfrafthandboken elmaskiner, 2 red., Egy pten: Liber AB, 2010, pp. 30, 37  & 41.  

[11]  Svensk Energi, ”Anslutning av  mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO,” Svensk Energi AB, 

Stockholm, 2011. 

[12]  L. Winell, Elkrafthandboken elkraftsystem 2, 3 red., Stockholm: Liber AB, 2012, p. 132 & 154. 

[13]  Svensk Energi, Svensk elmarknadshandbok, Svenska kraftnät, Svensk energi & oberoende elhandlare, 2013.  

[14]  Svensk energi, ”Anslutning av  mindre produktionsanläggningar till elnätet - utgåva 4,” Svensk energi AB, 

Stockholm, 2011. 

[15]  Ultra Energi, ”Solenergi - Energi från solen,” Ultra Energi, [Online]. Available: 

http://www.ultraenergi.se/solenergi.htm. [Använd 10 Maj 2014].  

[16]  Ultra Energi, ”Solcell & Solpanel - Så fungerar det,” Ultra Energi, [Online]. Available: 

http://www.ultraenergi.se/solcell-solpanel.htm. [Använd 10 Maj 2014]. 

[17]  Solar Lab Sweden, ”Solcellfakta,” Solar Lab Sweden, [Online]. Available: http://solarlab.se/solpanel/solcell-

fakta. [Använd 10 Maj 2014]. 



27 

 

[18]  D. D. Koenemann, Inverter, Storage and PV System Technology - Industry Guide 2013, Berlin: Solarpraxis AG, 

2013, p. 12. 

[19]  SolEl-Programmet, Installationsguide Nätanslutna Solcellsanläggningar, Energimyndigheten & SolEl-

Programmet, pp. 9-12. 

[20]  Energimy ndigheten, ”Solceller,” 2 Mars 2011. [Online]. Available: 

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Lokaler-och-flerbostadshus/By gga-och-

renovera/Solceller/. [Använd 8 Maj 2014].  

[21]  SEK Svensk Elstandard, SS-EN 50160 utgåva 4, Stockholm: SEK Svensk Elstandard, 2011, pp. 10-11. 

[22]  Svensk Energi, ”Anslutning av  mikroproduktion till konsumtionsanläggning - MIKRO,” Svensk Energi, 

Stockholm, 2011. 

[23]  L. Winell, Elkrafthandboken elkraftsystem 2, 3 red., Stockholm: Liber AB, 2012, p. 177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


