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Sammanfattning 

Ökade miljökrav tillsammans med ett statligt stöd och en ökad miljömedvetenhet hos gemene man har 

medfört att intresset för förnybar elproduktion har vuxit. I takt med sjunkande priser på solceller tack 

vare ökad konkurrens samt massproduktion kan ett fortsatt ökat intresse förväntas.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur spänningen i lokalnätets lågspänningssida i landsbygden 

påverkas av nätanslutna solcellssystem. Samt hur effektförlusterna påverkas. Frågeställningarna var, 

hur stor installerad effekt kan anslutas utan att acceptansgränsen överskrids eller transformatorer 

överbelastas, även spänningsvariationer och el kvalitéten utifrån dess regelverk togs hänsyn till samt 

hur företaget kan påverkas ekonomiskt. Materialet som användes i studien bestod av simuleringar och 

nätberäkningar på två lågspänningsnät utförda i dpPower. I det ena nätet simulerades både en-och 

trefasigt anslutna solcellsanläggningar med märkeffekt 4,5 kW i olika driftscenarion. I det andra nätet 

simulerades enbart trefasigt anslutna anläggningar med märkeffekter mellan 4,5 kW och 17 kW.  

I samtliga driftscenarion råder, vid anslutning av solceller, lägsta förbrukning hos abonnenter 

framtagna från bearbetade timvärden för ett helt år.  

 

Erhållen data för samtliga anslutningspunkter sammanställdes och analyserades i Excel. Där valdes att 

grafiskt presentera några av de anslutningspunkter där otillåtna händelser uppstod, vilka var 

överspänning, spänningsförändring vid inkoppling samt spänningsobalans. Det som tydligast framgick 

var att enfasigt anslutna anläggningar påverkar nätet negativt i mycket större utsträckning jämfört 

med trefasigt utförande. Vidare visade resultatet att storleken av den totala installerade effekten kan 

vara lika stor som transformatorns märkeffekt, utan att transformation överbelastas. Däremot 

undersöktes inte effekt för acceptansgränsen vidare, då det visade sig att mer intressant var att 

identifiera nätets svaga punkter som kom att sätta gränser för vilka effekter som var möjliga att 

ansluta. Målet med studien var att resultatet kan ligga till grund för en utveckling av handlingsplan 

samt fortsatt analys hos Dala Energi AB, gällande anslutning av mikroproduktion, i kombination med 

rekommenderade förfaranden beskrivna i Svensk Energis rapport MIKRO. 
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Abstract 

Increased environmental requirements along with a governmental support and increased 

environmental awareness among the general public has led to an increased interest in renewable 

energy production. As falling prices for photovoltaic systems due to increased competition and mass 

production, one can expect a further increase in interest. 

 

The purpose of this study is to investigate how grid-connected photovoltaic systems affect the voltage 

on the low voltage network in rural areas. And how it affects the power losses. The questions were, how 

large installed power can be connected before the acceptance limit is exceeded or overload 

transformers, voltage fluctuations and power quality based on its regulations were taken into account 

along with how the company might be affected financially. The material used in this study consisted of 

simulations and network calculations on two low-voltage networks performed in dpPower. In one 

network simulations were performed for both single and three-phase connected PV systems with rated 

power 4.5 kW in various operational scenarios. In the second network simulations were performed for 

only three-phase connected PV systems with power ratings between 4.5 kW and 17 kW. In all 

operational scenarios prevail, during connection of solar cells, low consumption of customers derived 

from processed hourly data for an entire year.  

 

The resulting data for all connection points were collated and analyzed in Excel. A graphic 

representation of some of the connection points where unauthorized events occurred, which was over-

voltage, voltage change at the connection and voltage unbalance. What was clear was that the single-

phase connected photovoltaic system affects the power grid negative to a much greater extent 

compared with the three-phase connected systems. Furthermore, results showed that the size of the 

total installed power can be as large as the transformer rated power, without transformation 

overloaded. However elected not to examine the efficacy of the acceptance limit to any significant 

extent, when the results showed that it was interesting to identify network weak points of connection 

which limits the effects that were possible to connect. The aim of the study was that the results can be 

the basis for a development of the action plan and the continued analysis for Dala Energi AB, which 

addresses the connection of micro-production, in combination with the recommended procedures 

described in the Svensk Energis report MIKRO.  
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Förord 

Rapporten är ett resultat av ett examensarbete på 15hp och avslutar mina studier till högskoleingenjör 

med inriktning elkraftteknik vid Umeå Universitet. Arbetet utförs hos Dala Energi AB med stöd från 

Rejlers AB och genomfördes under perioden 2014-04-01 till 2014-06-05. Uppdraget är uppdelat i två 

arbeten, där mitt arbete fokuserar på Dala Energis ABs landsbygdsnät och hur det påverkas av 

nätanslutna solcellsanläggningar hos kunder. Det andra arbetet utförs av Johan Norling, där fokus 

ligger på Dala Energis ABs tätortsnät. Då arbetena har samma eller liknande moment har följande 

delar genomförts i samarbete med Johan Norling, förstudie, litteraturstudie samt teori, med undantag 

för nätuppbyggnad. Samarbetet utförs med godkännande från Umeå Universitet och Dala Energi AB, 

likheter i rapporterna är utförda med medgivande av Johan Norling och mig (Stefan Jansson).  

 

Jag vill rikta ett stort tack till Dala Energi AB och framförallt Lars-Erik Löf, Hans Fernlund och 

Magnus Gifting för snabba svar och hjälp med teknisk utrustning. Tack även till Rejlers AB för 

tillhandahållande av relevanta standarder. Slutligen vill jag tacka Digpro för mötet i Stockholm och 

möjligheten att fördjupa mig i beräkningarna som används i dpPower. Slutligen vill jag tacka 

universitetshandledaren Jan-Åke Olofsson för en exemplarisk handledning.
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1. Bakgrund 

Ökade miljökrav och en större miljömedvetenhet hos människor har medfört att intresset för förnybar 

elproduktion samt mikroproduktion har vuxit. Investeringar i mikroproduktionsanläggningar har 

blivit attraktivare för privatpersoner i och med att priserna för till exempel solcellssystem är på väg 

ner, mycket tack vare en ökad konkurrens på den globala marknaden tillsammans med ny teknik. Ett 

nyckelfärdigt solcellssystem för en villa i Sverige kostade i medel 22 kr/Watt år 2012 och hade år 2013 

sjunkit till 16 kr/Watt. Under samma år ökade nyinstallationer av solceller i Sverige från 8,3 MW 

under året 2012 till 19 MW under år 2013. Solcellsanläggningar hos både privatpersoner och företag 

bidrog till att den nätanslutna effekten uppgick till 16,8 MW i början av 2013, vilket ökade med 

ytterligare 17,9 MW fram till slutet av året [1].  

 

Även politiska åtgärder har bidragit till ökningen av nyinstallationer av nätanslutna solceller i form av 

ett statligt stöd som infördes 2009, stödets storlek uppgick till högst 60 % av de stödberättigade 

kostnaderna [2]. Regeringen har avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller under perioden 2013 

till 2016 [3]. Den 1 februari 2013 infördes en ny stödnivå som utgör maximalt 35 % av de 

stödberättingade kostnaderna, stödets tak är 1,2 miljoner kr per solcellsystem och kostnaderna får 

högst vara 37 000 kr exklusive moms per installerad kW elektrisk toppeffekt [4]. Den 30 januari 2014 

lämnade regeringen in en lagrådsremiss angående skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 

berättigad till skattereduktionen ska vara den som matar in förnybar el från mikroproduktion i samma 

anslutningspunkt som som denna tar ut el. Ytterligare krav är en största säkring på 100 ampere i 

anslutningspunkten samt att mikroproduktionen anmälts till nätkoncessionshavaren. 

Skattereduktionen ska gälla privatpersoner och företag samt att den föreslås träda i kraft 1 juni 2014 

[5]. 

 

Mikroproduktion defineras som en anläggning med maximal effekt på 43,5 kW till en 230/400 volt 

anslutning med en högsta ström på 63 ampere. Den vanligaste mikroproduktionen sker med 

solcellsanläggningar, utöver den finns kraftvärmeanläggningar, vattenkraftverk samt vindkraftverk 

[6]. I Sverige är elnätet byggt och dimensionerat för att transportera stora mängder elektrisk energi 

från stora produktionsanläggningar till konsumenter, mikroproduktion ställer krav på elnätet att även 

klara av att leverera effekt i motsatt riktning [7]. 

1.1. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lokalnätets lågspänningssida påverkas av nätanslutna 

solcellssystem i och med den framtida förväntade ökningen av dessa. Det är inkoppling av 

solcellsanläggningar och dess påverkan på Dala Energi ABs landsbygdsnät som kommer att 

undersökas. Med följande frågeställningar, hur stor installerad effekt kan anslutas utan att 

acceptansgränsen överskrids eller transformatorer överbelastas, även spänningsvariationer och el 

kvalitéten utifrån dess regelverk kommer att tas hänsyn till samt hur företaget påverkas ekonomiskt.  
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Målet med arbetet är att förse Dala Energi AB med ett informationsunderlag som kan användas för att 

utarbeta en handlingsplan, med tekniska och ekonomiska åtgärder nödvändiga för att kunna möta en 

framtida ökning av ansluten förnybar mikroproduktion i deras landsbygdsnät. Beslut som kan visas 

nödvändiga att ta är i vilken utsträckning enfasiga anslutningar ska tillåtas samt om en 

anslutningsavgift ska införas. 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 är indelat i tre nivåer, stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet har de högsta 

spänningsnivåerna, 220 kV och 400 kV, drivs och förvaltas av Svenska Kraftnät. Stora 

produktionsanläggningar levererar elenergi ut på stamnätet för vidare distribution [8]. Stamnätet 

sträcker sig från norr till söder och utgörs av cirka 1500 mil kraftledningar [9]. Regionnätet utgör en 

länk mellan stamnätet och lokalnätet där spänningen transformeras ner till lägre spänningsnivåer, 

mellan 40 kV och 130 kV, och ägs till största del av Vattenfall AB, E.ON AB samt Fortum AB. 

Regionnätet levererar elenergi till 600 stora industrikunder samt till 1600 gränspunkter till lokalnätet. 

Lokalnätet eller distributionsnätet som det även kallas har de lägsta spänningsnivåerna, normalt från 

20 kV till 0,4 kV. De näten ägs av lokala elbolag och regionnätsföretagen. Lokalnätet distribuerar 

elenergi till slutkunder så som hushåll och affärer med mera [8]. År 2012 var cirka 5,3 miljoner 

abonnenter anslutna till distributionsnätets lågspänningssida, 0,4 kV, som samma år utgjordes av 

ungefär 30 600 mil ledningar varav 77 % var jordkabel [10].  

2.2.  Lågspänningsnät i landsbygd 
 

Distributionsnätets utformning i landsbygd är oftast 

renodlad radialnät, se figur 1, både för 

högspännings- och lågspänningsdistribution. 

Normalt är transformatorstorleken inte större än 

200 kVA. Spänningen från mellanspänningsnätet, 10 

kV, transformeras ned till 0,4 kV i nätstationen. Det 

underliggande lågspänningsnätet är uppdelat i 

grupper även kallat radialer med en matarkabel som 

matar kabelskåp i gruppen, som i sin tur matar 

abonnenterna via serviskablar [11].  

Distributionstransformatorer måste kunna belastas 

mellan neutral- och fasledare på lågspänningssidan, 

enfasiga laster ansluts mellan fas- och neutralledare, 

neutralpunkten måste även kunna jordas. Denna 

neutralpunktsjordning är en grundläggande skyddsåtgärd 

för distributionsanläggningar. Transformation är oftast utrustad med en omsättningskopplare vilket 

gör det möjligt att justera spänningen på transformatorns sekundärsida. Justeringen kan utföras i ett 

begränsat intervall i små steg och är endast möjligt i spänningslöst tillstånd. Spänningen kan till 

exempel behöva justeras i stora radiella nät för att undvika att spänningen blir för låg i 

anslutningspunkter längst ut i nätet. Transformatorns impedans beror på konstruktionen, normalt 

ökar impedansen något hos större transformatorer. Om den resistiva delen av transformatorns 

impedans är för stor påverkar det belastningsförlusterna, förlusterna blir stora. Om också impedansen 

Figur 1 – Typexempel radialnät 



4 

 

är stor kommer även spänningsfallet vara stort vid hög belastning, det kan resultera i stora 

spänningsvariationer i de fall förbrukningen varierar [12]. 

2.3.  Nätparametrar 

Hur starkt ett lågspänningsnät är beror på transformatorer, ledningarnas areor och längder för både 

lågspänningsnätet och det överliggande nätet [13]. Nätstyrka beskriver nätets spänningsstyvhet, 

förmåga att motstå spänningsändringar vid lokala lastvariationer. För lågspänningsnät, 0,4 kV, anges 

spänningsstyvheten i regel som förimpedans och för högspänning anges den som kortslutningseffekt 

[14]. Ett sätt att uppskatta nätstyrkan är att studera spänningsändringen som uppstår vid en in- eller 

urkoppling av en last i nätet. En förenklad beräkningsmetod för maximala spänningsändringar angivet 

i procent ser ut enligt formeln (1,1). Små spänningsändringar innebär ett starkt nät och stora 

spänningsändringar innebär ett svagt. Parametrar som påverkar här är nätimpedansen i form av R och 

X samt lasten eller produktionskällans aktiva och reaktiva effekt. I detta arbete som behandlar 

solcellsanläggningar är det enbart den aktiva effekten som påverkar i och med att effektfaktorn 

poneras vara ett och förekomsten av reaktiveffekt är noll.  

 

Vid enfasig anslutning av solcellsanläggningar kommer hela effekten att matas in på endast en fas, 

vilket orsakar obalans mellan faserna som ger upphov till ström i neutralledaren. Vid beräkningar av 

osymmetri är det nätets jordslutningsimpedans (förimpedans) och fasspänningen som används. En 

trefasigt ansluten solcellsanläggning matar in effekt symmetriskt i alla tre faser och bidrar därmed inte 

till någon ström i neutralledaren. Vid symmetriska beräkningar är det nätets kortslutningsimpedans 

och huvudspänning som används [13]. Genom att känna till en anslutningspunkts impedans kan dess 

kortslutningseffekt beräknas, se formel (1.2). Ledningar och apparater har en verkningsgrad som är 

lägre än 100 % vilket innebär att avgiven effekt kommer att vara lägre än den som tillfördes. Detta 

beror på effektförluster orsakade av resistensen i ledningar och apparater. Resistansen ger upphov till 

en aktiv effektutveckling som enbart genererar värme, och det är vad som kallas för effektförlust. För 

enfasiga ledningar, både växel- och likspänning, beräknas effektförlusten enligt formel (1.3). För 

trefasiga ledningar och apparater med växelspänning beräknas förlusterna enligt formel (1.4), 

alternativt formel (1.5) som beräknas med effekt istället för ström [15]. En metod för att den beräkna 

den högsta effektbelastningen hos en abonnent är att använda Velander formeln, se formel (1.6). 

Velander används för att uppskatta den samanlagrade effektbelastningen P genom att använda 

delbelastningarnas energiförbrukning per år [16].  

 

∆𝑈

𝑈1
=

𝑅×𝑃+𝑋×𝑄

𝑈1
2 × 100   (1.1) 

 

𝑆𝑘 =
𝑈ℎ

2

𝑍𝑘
    (1.2) 

Uh = Huvudspänning vid normal drift. 

Zk = Impedansen fram till punkten i nätet.  
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𝑃𝑓 = 2 × 𝑅 × 𝐼2   (1.3) 

 

𝑃𝑓 = 3 × 𝑅 × 𝐼2   (1.4) 

 

𝑃𝑓 = 𝑅 × (
𝑆

𝑈
)

2

= 𝑅 × (
𝑃

𝑈
)

2

+ 𝑅 × (
𝑄

𝑈
)

2

  (1.5) 

 

𝑃 = 𝑘1 × 𝑊 + 𝑘2 × √𝑊  (𝑘𝑊)   (1.6) 

P = Effekt (kW). 

W = Delbelastningarnas energiuttag kWh/år. 

k1 och k2 = belastnings beroende konstanter. 

2.4.  Mikroproduktion 

Mikroproduktion avser en produktionsanläggning med maximal huvudsäkring 63 A och högsta 

märkeffekt 43,5 kW [17]. Mikroproduktion kan utgöras av flertalet produktionsformer som till 

exempel, vindkraftverk i olika utföranden, vattenkraftverk, gasturbin- och dieselanläggningar, 

värmekraftverk, vågkraftanläggningar, reservkraftverk samt solcellsanläggningar [18]. Då detta arbete 

behandlar solcellsanläggningar, enfasig och trefasigt anslutna hos abonnenter på lågspänningssidan i 

landsbygdsnät, kommer enbart den produktionsformen att beskrivas mer ingående. 

2.4.1.  Solcellssystem 

Under klara väderförhållanden träffas jordensyta av en från solen utstrålad energi som uppgår till 

1kW/m2 [19]. Denna solenergi kan omvandlas till elenergi med hjälp av solceller. Solcellen utgörs av 

halvledarmaterial, till exempel kisel som renats för att öka verkningsgraden, trots det är kapaciteten 

hos solcellen begränsad till att utvinna mellan 6–25 % av den från solen utstrålade energin. Då 

solljuset träffar cellen frigörs elektroner som dras mot cellens motsatta sida då denne har en högre 

potential, ett underskott av elektroner [20]. Genom att seriekoppla solceller till en solcellspanel kan 

den enskilde cellens spänning, cirka 0,6 volt, ökas. Det behövs till exempel 36 seriekopplade celler för 

att ladda ett 12 volts batteri. Verkningsgraden hos en solcellspanel är lägre än för den enskilde cellen 

på grund av bland annat seriekopplingen och skyddsglaset över panelen [21]. Solceller kan tillverkas av 

flera olika halvledarmaterial med olika verkningsgrader och behövd area för att generera samma 

effekt. Tabell 1 visar de vanligaste materialen med verkningsgrad och area behövd för att generera 1 

kW [22]. 
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Cell material 

Module 

efficiency 

Surface area need 

for 1 kW 

Monocrystalline (Si) 13-19 % 5-8 m2 

Polycrystalline (Si) 11-15 % 7-9 M2 

Micromorphous tandem cell  

(a-Si/µc-Si) 8-10 % 10-12 m2 

Thin film copper-indium/gallium-

sulfur/diselenide (CI/GS/Se) 10-12 % 8-10 m2 

Thin film cadmium telluride (CdTe) 9-11 % 9-11 m2 

Amorphous silicon (a-Si) 5-8 % 13-20 m2 

Tabell 1 – Olika solcellsmaterial och dess egenskaper [22]. 

 

 

Enkelt beskrivet består en, i abonnents anslutningspunkt, nätansluten solcellsanläggning av följande 6 

viktiga komponenter.  

Solcellsmodul - Antalet solcellsmoduler bestämmer effekten på anläggningen [23].   

Kopplingslåda - Solcellsmoduler seriekopplas till strängar som parallellkopplas i kopplingslåda, 

innehållande säkringar, överspänningsskydd samt spärrdiod.   

DC brytare - Solcellerna genererar en likspänning måste brytarna klara av just likspänning. 

Växelriktare - För att genererad el ska kunna användas i det egna hushållet samt levereras ut på nätet 

måste likspänningen konverteras till växelspänning, med rätt frekvens och spänningsnivå.  

AC brytare - Brytaren sitter efter växelriktaren och ska kunna frånkoppla växelriktaren från elnätet vid 

till exempel underhållsarbete.  

Elmätare - Mäter anslutningspunktens produktion samt konsumtion timme för timme. 

 

En välfungerande solcellsanläggning bör producera 800 – 1100 kWh/kW per år [24], enligt 

energimyndigheten kan en solcellsanläggning, riktad rakt söderut, producera 850 kWh/kW per år 

[25]. 

2.5.  Lagar och standarder 

Mikroproduktion omfattas av flertalet lager, standarder samt rekommendationer, relevanta för detta 

arbete är  

SS EN 50160. Rekommendationer hämtas från Svensk Energis rapport MIKRO – anslutning av 

mikroproduktion till konsumtionsanläggningar.  
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SS EN 50160 – 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 Osymmetri 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). ” [26]. 

MIKRO – anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar. 

 6,1 Nätstyrka. ”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.” [27].  

 

 

 

Spänningsändring vid in- och urkoppling av produktionskälla 

I anslutningspunkt mot kund 5 % 

I sammankopplingspunkt mot andra kunder 3 % 

         
Tabell 2 – rekommenderade gränsvärden [27]. 
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3. Metod 

3.1.  Simulering och nätberäkning 

Solcellsanläggningar simuleras och beräknas med nätdata för Dala Energi ABs landsbygdsnät i det 

kartbaserade nätinformationssystemet dpPower (Digpro). Nätberäkningar kan utföras på befintliga 

samt planerade nät, med det verkliga nätets parametrar. Vid nätberäkning kan även energi- och 

effektförbrukningen hos abonnenter anges, det i form av ett procentuellt värde där 100 % är de högsta 

och beräknas av dpPower genom Velander formeln. Den procentuella förbrukningen som gäller för 

samtliga abonnenter, baseras på deras individuella årsförbrukning, kWh/år. Förbrukningen hos 

abonnenter kommer där av inte vara densamma då de har olika årsförbrukningar, kWh/år. Erhållna 

resultat från dpPower har behandlats i Excel, sammanställts och presenterats grafiskt.  

3.2.  Lägsta förbrukning hos abonnent 

Timavläsning är i dagsläget inte tillgängligt i underliggande nät till varken nätstation Lindberg T8205, 

med undantag för anslutningspunkt med befintlig trefasigt ansluten 5 kW solcellsanläggning, eller 

Styrsjöbo T9051. För att fastställa lägsta förbrukning hos abonnenter väljs i stället underliggande nät 

till station Övermo T9012, där i stort sett uteslutande timavläsning av förbrukningen hos 

abonnenterna sker. I och med att det är variationer i abonnentantal mellan nätet, väljs abonnenter ut 

med liknande årsförbrukning som i Lindberg T8205 samt Styrsjöbo T9051 var för sig. Mätdata för hela 

år 2013 räknas om till en förbrukad effekt för respektive abonnent och timme för hela året. Samtliga 

förbrukningseffekter hos abonnenter, för vardera timme summeras. Högsta effekt samt lägsta noll-

skilda effekt, som inträffar dagtid, avläses och beräknas om till en procentsats genom att ta kvoten 

mellan lägsta effekt dividerat med högsta effekt. Lägsta belastningseffekt för Lindberg T8205 beräknas 

till 1,15 % av högsta belastningseffekt och för Styrsjöbo T9051 till 0,56 %. Lastvariationen ges av att 

sänka belastningseffekten i steg om 10 %, från 100 % ned till lägsta för respektive nät. 

3.3.  Simulerade solcellsanläggningar 

I underliggande nät till Lindberg T8205 installeras solcellsanläggningar med märkeffekt 4,5 kW. 

Nätberäkningar utförs för både en- och trefasigt anslutna solcellsanläggningar, därför valdes 4,5 kW 

då det är en relativt hög effekt för enfasigt utförande. Vid antagande att det är monokristalinta 

solceller kommer det att krävas en takyta på mellan 22,5m2 till 36 m2, se tabell 1, vilket får anses vara 

gångbart.  

 

För underliggande nät till Styrsjöbo T9051 installeras solcellsanläggningarna enbart trefasigt samt 

med syfte att överbelasta transformatorn, därför väljs mycket högre märkeffekter på 

solcellsanläggningarna. Lägsta märkeffekt sätts till 4,5 kW. Väljer även att beräkna producerad energi 

utifrån att en solcellsanläggning producerar 900 kWh per kW och år vilket kan anses högt men inte 

orimligt. I detta fall innebär det att abonnenter med årsförbrukning lägre än 4050 kWh inte erhåller 

en solcellsanläggning enligt beräkning (1.7).  
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𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠 å𝑟𝑠𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙
= ℎö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑛𝑎 𝑚ä𝑟𝑘𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 → 

→ 4,5 𝑘𝑊 × 900𝑘𝑊ℎ = 4050𝑘𝑊ℎ/å𝑟.   (1.7) 

 

Begränsande faktor för solcellsanläggningens maximala märkeffekt är även huvudsäkringens storlek, i 

detta nät är största huvudsäkring 25 A, som ger maximal märkeffekt 17 kW, enligt beräkning (1.8). 

 

 𝑃𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 = √3 × 𝐼ℎ × 𝑈ℎ → √3 × 25 × 400 = 17 𝑘𝑊.  (1.8) 
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4. Genomförande 

4.1.  Introduktion genomförande 

I detta kapitel beskrivs de två valda nät som undersöks i arbetet, nätens uppbyggnad med antal 

grupper och abonnenter. Vidare beskrivs de fem driftscenarion som beräkningar utförs enlig, gällande 

hur solcellsanläggningarna ansluts hos abonnenterna, en- eller trefasigt, i vilken ordning samt med 

vilken märkeffekt.   

4.2.  Befintlig installerad produktion hos kund 

I dag finns 31 stycken solcellsanläggningar anslutna till Dala Energis lågspänningsnät, varav 21 

stycken är anslutna i landsbygdsnät. Av dessa 21 solcellsanläggningar är endast en enfasigt ansluten 

och resterande är i trefasigt utförande.  Den enfasiga solcellsanläggningen har en märkeffekt på 1,5 

kW, den största trefasigt anslutna är på 50 kW, vilket tekniskt sett inte är mikroproduktion, och den 

minsta trefasigt anslutna solcellen är på 4 kW. Bortsett från anläggningen på 50 kW är medeleffekten i 

landsbygdsnätet 6,8 kW. 

4.3.  Valda nät – Lindberg och Styrsjöbo 

I detta arbete undersöks två landsbygdsnät, Lindberg T8205 och Styrsjöbo T9051. 

4.3.1.  Lindberg T8205 

Nätstationen har en transformator av typ CTO-200/11, Dyn11 med märkeffekt 200 kVA, det 

underliggande nätet har 34 abonnenter fördelat på 6 grupper, grupp 5 är inte inkopplad och används 

följaktligen inte. Totalt nätansluts 25 

stycken solcellsanläggningar i fyra olika 

scenarion, abonnenter med en 

årsförbrukning understigande 1000 kWh 

erhåller ingen nätansluten anläggning. 

Nätstrukturen för Lindberg T8205 

presenteras i figur 2, där endast 

abonnenter med ansluten 

solcellsanläggning redogörs för. 

 

Grupp 1 har en abonnent och den 

abonnenten erhåller anslutning av 

solcellsanläggning. 

Grupp 2 har en abonnent och den 

abonnenten erhåller anslutning av 

solcellsanläggning. 

Grupp 3 har tre abonnenter varav två 

erhåller anslutning av 

solcellsanläggning. 
Figur 2 – Nätstruktur Lindberg 
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Grupp 4 har elva abonnenter varav åtta erhåller anslutning av solcellsanläggning. 

Grupp 6 har åtta abonnenter varav sex erhåller anslutning av solcellsanläggning. 

Grupp 7 har tio abonnenter varav en har befintlig trefasigt ansluten solcellsanläggning på 5 kW, av 

resterande nio abonnenter erhåller sju anslutning av solcellsanläggning. 

4.3.2.  Styrsjöbo T9051 

Nätstationen har en transformator av typ TOH 200, Dyn11 med märkeffekt 200 kVA. Underliggande 

nät har 46 abonnenter fördelat på två grupper, totalt nätansluts 33 stycken solcellsanläggningar i 

scenario 5. Nätstrukturen för Styrsjöbo T9051 är liknande den för Lindberg T8205, se figur 2, med 

enda skillnad i antal grupper och abonnenter. 

Grupp 2 har 28 abonnenter och 7 stycken som inte erhåller någon ansluten solcellsanläggning. 

Grupp 3 har 18 abonnenter varav 12 erhåller ansluten solcellsanläggning. 

4.4.  Driftscenarion 

I detta arbete utförs nätberäkningar och analyser för fem olika driftscenarion. Fyra scenarion utförs på 

nätet Lindberg T8205, tre av dessa scenarion hanterar enfasigt anslutna solcellsanläggningar och den 

fjärde behandlar trefasig nätanslutning. Det femte scenariot utförs på nätet Styrsjöbo T9051 och 

behandlar trefasigt anslutna solcellsanläggningar. Det intressanta att undersöka är vad som händer i 

nätet vid extremfallen, högsta förbrukning utan produktion vilket motsvarar vinter samt lägsta 

förbrukning med högsta produktion vilket motsvarar sommar. Då det är vid dessa extremfall som 

nätet påverkas som mest. Referensberäkningar utförs på befintliga nät utan anslutna 

solcellsanläggningar med högsta förbrukning hos samtliga abonnenter. För att påvisa vad som händer 

i nätet då endast lasten varierar utförs flera nätberäkningar utan ansluten mikroproduktion, där 

förbrukningen hos abonnenterna sänks i steg om 10 % mellan beräkningarna. När förbrukningen nått 

sin lägsta nivå, 1,15 % Lindberg T8205 och 0,56 % Styrsjöbo T9051, börjar solcellsanläggningarna 

nätanslutnas enligt följande driftscenarion. 

4.4.1.  Lindberg T8205 

Scenarion 1, 2, 3 och 4 behandlar underliggande nät till nätstation T8205, där solcellsanläggningar 

med märkeffekt 4,5 kW ansluts hos abonnenter. Skillnader mellan dessa scenarion gäller 

anslutningsordning samt en- och trefasigt utförande. 

Scenario 1. (1-fas) 

Solcellsanläggningar ansluts en åt gången, enfasigt till fas L1 hos samtliga abonnenter. Den första 

solcellen ansluts längst ut på sin gruppledning, endast en grupp har anslutna solcellsanläggningar åt 

gången. För att påvisa anslutningsordningens inverkan, utförs även en mätserie där första 

solcellsanläggning ansluten närmast nätstation och resterande solceller ansluts i turordning utåt i 

grupp 4, se figur 2. 

Scenario 2. (1-fas) 

I detta scenario kommer solcellsanläggningarna att anslutas, enfasigt till fas L1, en och en tills samtliga 

25 solceller är anslutna. Solcellerna börjar anslutas närmast stationen, där den första anläggningen 

som ansluts är solcell 1 i grupp 1, den andra är solcell 1 i grupp 2 och så vidare, se figur 2. 
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Scenario 3. (1-fas) 

I detta scenario ansluts solcellsanläggningarna enfasigt fördelat över samtliga faser, L1, L2 och L3 i ett 

försök att skapa symmetri i nätet. Då det är tre faser kommer den ponerade balansen mellan faserna 

och symmetri i nätet bara att råda vid anslutning av var tredje solcell. Anläggningarna ansluts gruppvis 

där en grupp erhåller samtliga anslutningar innan nästa grupp påbörjas. Anläggningarna närmast 

nätstationen ansluts först och sedan i turordning ut i matarkabeln för respektive grupp tills samtliga 

tjugofem solcellsanläggningar anslutits, se figur 2.  

Scenario 4. (3-fas) 

Solcellsanläggningar ansluts, en åt gången, trefasigt hos abonnenter. Anläggningarna ansluts gruppvis 

där en grupp erhåller samtliga anslutningar innan nästa grupp påbörjas. Anläggningarna närmast 

nätstationen ansluts först och sedan i turordning ut i matarkabeln för respektive grupp tills samtliga 

tjugofem solcellsanläggningar anslutits,  

se figur 2. 

4.4.2.  Styrsjöbo T9051 

Underliggande nät till nätstation Styrsjöbo T9051 beräknas enbart i ett scenarion. Märkeffekten på 

solcellsanläggningen sätts individuellt och baseras på abonnentens årsförbrukning samt 

huvudsäkringens storlek,  

se Simulerade solcellsanläggningar. Syftet med att ansluta större anläggningar är att överbelasta 

transformatorn och undersöka hur belastningsförlusterna påverkas.  

Scenario 5. (3-fas) 

Solcellsanläggningar ansluts, en åt gången, trefasigt till abonnenter. Anläggningarna ansluts gruppvis 

där en grupp erhåller samtliga anslutningar innan nästa grupp påbörjas. Anläggningarna längst ut på 

matarkabeln ansluts först och sedan i turordning in mot stationen, tills samtliga 33 solceller är 

anslutna. 
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5. Resultat 

Resultatet begränsas till första anslutningspunkten där överspänning inträffar i respektive grupp. 

Utöver överspänning analyseras dessa anslutningspunkter angående, spänningsobalans på 0 – 2 % 

samt rekommenderad tillåten spänningsnivå vid in och urkoppling för sammankopplingspunkt 3 % 

och för anslutningspunkt 5 %. Spänningsobalansen kommer inte att överstiga gränsen 2 % i någon 

punkt i de fem scenarion som undersöks, högsta obalansen ligger marginellt över 1 %. I scenario 1 och 

2 framkommer några svaga anslutningspunkter i nätet, dessa punkter kommer även att presenteras i 

scenario 1-4. ungefärlig förimpedans i de svaga punkterna erhållna från dpPower presenteras i tabell 3. 

 

Anslutningspunkt Förimpedans 

Solcell 1 – grupp 4 0,82Ω 

Solcell 3 – grupp 6 0,59Ω 

Solcell 7 – grupp 7 0,21Ω 

Tabell 3 – Förimpedans i tre anslutningspunkter 

5.1.  Scenario 1 

Solcellsanläggningar med märkeffekt 4,5 kW ansluts enfasigt till fas L1 hos abonnent en åt gången till 

spänningen överstiger 253 volt, eller tills samtliga anläggningar i gruppen anslutits. Det är endast en 

grupp som har anslutna solcellsanläggningar vid ett och samma tillfälle.   

 

Figur 3 visar spänningen i anslutningspunkt för solcell 1 i grupp 4 längst ut på matarkabeln. Det är 

även den solcellsanläggningen som ansluts först. Grafen, se figur 3, visar hur spänningen i fas L1 ökar 

till otillåten nivå redan vid anslutning av den andra solcellsanläggningen, samtidigt som spänningen i 

fas L2 och L3 sjunker. Spänningsändringen i anslutningspunkt uppgår till 6,9 % vid inkoppling av 
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första solcellen, solcell 1, däremot överskrids inte spänningsändringen 3 % i 

sammankopplingspunkten, skena i kabelskåp. 

 

Figur 3 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 4 

Här har anslutningsordningen av solcellsanläggningarna i grupp 4 vänts, första anslutningen är solcell 

8 närmast stationen, se figur 2, och den sist anslutna är solcell 1 vilket även är punkten som 

presenteras i grafen, se figur 4. Med den här anslutningsordningen kan sex stycken 

solcellsanläggningar anslutas innan spänningen i fas L1 överstiger 253 volt. Spänningsökningen i 

anslutningspunkten överstiger 5 % vid inkoppling av solcell 1. Spänningsändringen i 

sammankopplingspunkt överskrider inte 3 %. Faserna L2 och L3 sjunker i takt med att spänningen i 

L1 ökar. 

 

Figur 4 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 4 
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För den tredje solcellen i sjätte gruppen, se figur 2, når spänningen 253 volt först då samtliga sex 

anläggningar i gruppen anslutits. Det uppträder ingen otillåten spänningsökning vid inkoppling. 

Faserna L2 och L3 uppträder på liknande sätt som tidigare, se figur 5.   

 

Figur 5 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 6 

5.2.  Scenario 2 

Samtliga solcellsanläggningar 4,5 kW ansluts till fas L1 i samtliga grupper. Solcellerna börjar anslutas 

närmast stationen, första solcellen i grupp 1 sedan den första i grupp 2 och så vidare tills samtliga 25 

anläggningar är anslutna, se figur 2.  

 

Grafen, se figur 6, visar spänningen i anslutningspunkt för solcell 1 i grupp 4. Det är möjligt att ansluta 

22 stycken solcellsanläggningar till fas L1 innan spänningar över 253 volt uppkommer, 

spänningsskillnaden mellan faserna L1 och L2 är då 25 volt. Otillåten spänningsökning vid inkoppling 

erhålls först då spänningen överskridit 253 volt. Detta sker vid inkoppling av solcell 1 och 2 i grupp 4, 

som ansluts som solcell 23 och 24 i ordningen, se figur 2. 

 

Figur 6 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 4 
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Grafen i figur 7 visar spänningen i anslutningspunkt för solcell 3 i sjätte gruppen, det är även vid 

anslutning av den solcellen som spänningen överskrider 253 volt i fas L1. Det är nu bara möjligt att 

ansluta 14 solceller på 4,5 kW till fas L1. Spänningsökning vid inkoppling är inom gränsvärde. 

 

 

Figur 7 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 6 

Grafen i figur 8 visar spänningen i anslutningspunkt för solcell 7 i sjunde gruppen, här når spänningen 

gränsen, 253 volt, vid inkoppling av den 24e solcellen. Spänningsändringen vid inkoppling är inom 

gränsvärde. 

 

 

Figur 8 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 7 

 

  



17 

 

Grafen i figur 9 visar spänningen i sammankopplingspunkten för samtliga grupper i form av skenan i 

stationen, vad som framgår är att spänningen ökar lika mycket på skenan vid inkoppling av samtliga 

solceller. Den största spänningsskillnaden mellan fas L1 och L2 är 10 volt.  

 

 

Figur 9 – Spänning på skena i station 

I detta scenario är det anslutningspunkt till solcell 3 i sjätte gruppen som kommer att begränsa antalet 

anslutna anläggningar till 14 stycken. 

5.3.  Scenario 3 

I ett försök att skapa balans mellan faserna vid enfasig inkoppling av solcellsanläggningar, tilldelas 

solcellerna olika faser, L1, L2 och L3. Då det är tre faser ska, den ponerade, balansen mellan faserna 

uppträda vid anslutning av var tredje solcell. Det kommer då inte att vara balans efter inkoppling av 

den tjugofemte anläggningen. Solcellerna ansluts till en grupp i taget, första solcellen ansluts till fas L1, 

den andra ansluts till fas L2 och den tredje ansluts till fas L3 och så vidare tills samtliga 25 

anläggningar är anslutna. 

 

Grafen i figur 10 visar spänningen i anslutningspunkten för solcell 1 i fjärde gruppen. Vid anslutning av 

tredje, sjätte, nionde samt tolfte solcellen kommer det att råda balans mellan faserna. När den 

fjortonde solcellen ansluts till fas L2, vilket i det här scenariot är solcell 1 i fjärde guppen, erhålls en 
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otillåten spänningsändring vid inkoppling, 6,8 %. Högsta spänning erhålls i fas L2 och den lägsta i fas 

L1. 

 

Figur 10 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 4 

Grafen i figur 11 visar spänningen i anslutningspunkt för solcell 3 i sjätte gruppen. Här framgår också 

att det initialt råder balans mellan faserna vid inkoppling av var tredje solcell. Det är vid anslutning av 

solcell i den presenterade anslutningspunkten som uppvisar den största spänningsökningen, däremot 

överskrids inga gränsvärden. 

 

Figur 11 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 6 

Grafen i figur 12 visar spänningen i anslutningspunkten för solcell 7 i sjunde gruppen. Initialt råder det 

även här balans mellan faserna vid var tredje anslutning, samt att högsta spänning uppträder vid 
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anslutning av solcell i den presenterade anslutningspunkten, solcell nummer sju, samt att inga 

gränsvärden överskrids. 

 

Figur 12 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 7 

Grafen i figur 13 visar att det råder balans mellan faserna vid anslutning av var tredje 

solcellsanläggning anda fram till anslutning av den tjugofjärde solcellen. 

 

Figur 13 - Spänning på skena i station 

Det framgår att det i dessa test går att skapa balans mellan faserna i alla fall initialt. Spänningsnivå och 

spänningsökning kommer att hållas inom gränsvärden. 
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5.4.  Scenario 4 

Solcellsanläggningar på 4,5 kW ansluts trefasigt en och en åt gången, en grupp ”fylls” innan nästa 

påbörjas.  

Här kommer även belastningsförluster att undersökas. Det röda fältet in graferna illustrerar en 

traditionell effektriktning, ingen ansluten produktion och minskande förbrukning. Det gröna fältet 

representerar en omvänd effektriktning, lägsta förbrukning och ökande produktion. Samma 

anslutningspunkter analyseras som i scenario 2 och 3. Vid trefasig anslutning av 

solcellsanläggningarna uppstår varken överspänningar eller otillåtna spänningsändringar vid 

inkoppling, väljer därför att endast presentera anslutningspunkten som uppvisar den högsta totala 

spänningsändringen, 18 volt. Lägsta totala spänningsökningen i en anslutningspunkt är 5 volt och som 

medel ökar spänningen 11 volt. 

Grafen i figur 14 visar inledande spänning 222 volt vilket kan anses lågt, dock råder vid det tillfället 

högsta belastning samt att anslutningspunkten är längst ut på matarkabeln. Spänningsökningen är 

som högst 2 volt vid inkoppling av en solcellsanläggning.  

 

 

Figur 14 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 4 
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Grafen i figur 15 visar spänningsökningen i anslutningspunkten för solcell ett i grupp fyra, det är 

enbart spänningsförändringen vid anslutning av solceller som presenteras, ingen lastvariation 

förekommer. 

  

Figur 15 – Spänning i anslutningspunkt under gruppledning 4 

 
Grafen i figur 16 visar spänningsökningen i sammankopplingspunkten, 0,42 kV skenan i stationen. 

Spänningsökningen är i storleksordningen 2 volt, från anslutning av första solcellsanläggningen till 

den sista. Från högsta belastning till lägsta har spänningen ökat 3 volt.  

 

Figur 16 – Spänning på skena i station 

Grafen i figur 17 visar totala belastningsförluster i det underliggande nätet inklusive transformator. 

Vid motsatt effektriktning i detta fall innebär att belastningsförlusterna minskat något. 
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Figur 17 – Totala belastningsförluster 

Grafen i figur 18 visar belastningsförlusterna i kablarna, här framgår att förlusterna i kablarna totalt 

minskat med cirka 500 W. 

 

Figur 18 – Belastningsförluster kablar 
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Grafen i figur 19 visar att belastningsförlusterna i transformatorn har i detta fall ökat med cirka 240 

watt. 

 

Figur 19 – Belastningsförluster transformator 

 

5.5.  Scenario 5 

Här ansluts solcellsanläggningarna trefasigt med individuellt satta märkeffekter för vardera abonnent, 

med syfte att överbelasta transformatorn samt skapa ett relativt osannolikt anslutningsscenario. 

Transformatorn kommer att överbelastas innan någon överspänning uppkommer, den högsta 

spänningsökningen i en punkt är 45 volt, som lägst ökar spänningen med 13 volt och som medel ökar 

den med 26 volt. Det sker inte någon otillåten spänningsändring vid inkoppling, 5 %, i någon 

anslutningspunkt eller i någon sammankopplingspunkt, 3 %, i nätet. 

 

Grafen i figur 20 visar spänningsvariationen i den anslutningspunkt i nätet där den största 

spänningsökningen uppträder. Det röda fältet representerar en traditionell effektriktning, ingen 

ansluten produktion, grönt fält representerar omvänd effektriktning, lägsta förbrukning och ökande 

andel produktion. Grafen i figur 21 visar samma anslutningspunkt som figur 20. Då transformatorn 

överbelastas med cirka 20 % överskrider matningsspänningen den övre gränsen på 253 volt, totalt 
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ökar spänningen med 45 volt från lägsta belastning utan produktion till högsta produktion och lägsta 

förbrukning. När 20 stycken solceller anslutits kommer transformatorn att överbelastas. 

 

Figur 20 – Spänning i anslutningspunkt Styrsjöbo 

 

 

 

Figur 21 – Spänning i anslutningspunkt Styrsjöbo 

 

Grafen i figur 22 visar belastningsförluster. I det här faller ökar förlusterna vad gäller det 

underliggande nätets totala belastningsförluster, sett till samma relativa transformatorbelastning men 

med motsatta effektriktningar (-75 % vid högsta belastning och + 75 % då solcellsanläggningarna 

matar effekt). 
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Figur 22 – Totala belastningsförluster 

Grafen i figur 23 visar belastningsförlusterna i kablar, i det här fallet ökar förlusterna något med 

samma transformator belastning men med motsatt effektriktning. När transformatorn belastas till 100 

% har belastningsförlusterna ökat med cirka 4 kW jämfört med förlusterna vid högsta förbrukning 

utan produktion.  

 

Figur 23 – Belastningsförluster ledningar 

 
 

Grafen i figur 24 visar belastningsförlusterna i transformatorn, som i det här fallet är i stort sett lika 

med samma transformator belastning men med motsatt effektriktning. Då transformatorn belastas till 

100 % har belastningsförlusterna ökat med 1,26 kW jämfört med förlusterna vid högsta förbrukning 

utan produktion 
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.  

Figur 24 – Belastningsförluster transformator 

  



27 

 

6. Slutsats 

Detta arbete fokuserar på vad som kan hända med spänningen vid värsta tänkbara scenario, högsta 

förbrukning utan produktion och högsta produktion med lägsta förbrukning, utan hänsyn till 

sannolikheten att dessa händelser inträffar. Framförallt har resultaten påverkats av ordningen i vilket 

abonnenterna ansluter solcellsanläggningar, om det är en- eller trefasigt anslutna samt solcellens 

effekt.  

 

Då det är praktiskt mycket svårt att förutse ordningen som abonnenter vill ansluta solceller och med 

vilken effekt, eller om de alls vill investera i mikroproduktion, har scenariona utformats för att främst 

påvisa skillnaden mellan en- och trefasig anslutning samt för att identifiera nätets svaga punkter. 

 

Vad som tydligt framgår är att enfasigt anslutna solcellsanläggningar påverkar nätet negativt i mycket 

större utsträckning än trefasiga anslutningar. Vid enfasig anslutning kommer spänningen i den 

anslutande fasen att öka beroende på effekten, medan spänningen sjunker i övriga faser. Dessutom 

kan innehavaren av en trefasigt ansluten anläggning förbruka en större del av den egna produktionen 

om den är fördelad över alla tre faser, då det till exempel är ovanligt att ha enfasig förbrukning i 

storleksordningen 2 till 3 kW. Då enfasigt anslutna solceller tilldelas olika faser i ett försök att skapa 

symmetri, kommer det endast momentant och under väldigt specifika förhållanden att faktiskt råda 

symmetri mellan faserna.  

 

I detta arbete har solcellsanläggningarna ansetts ha effektfaktor 1, vilket bidrar till att 

spänningsobalansen inte blir så hög även då skillnaden i spänningsnivå mellan faserna är relativt stor. 

Det framgår även att ordning i vilket abonnenterna ansluter solcellsanläggningar kommer att påverka 

nätet olika. Anläggningar med högre effekter kommer också att påverka nätet mer än anläggningar 

med en lägre effekt.  

 

I stället för att beräkna en total installerad effekt som nätet klarar är det mer intressant att genom 

nätberäkningar identifiera svaga punkter i nätet. Hitta de abonnenter som kommer att påverkas mest 

av anslutna solcellsanläggningar, vare sig anläggningen är ansluten i den egna anslutningspunkten 

eller i närliggande punkter. Detta kan även ha en ekonomisk betydelse för nätföretaget, då metoden 

även kan tillämpas på planerade nät för att undvika att dessa underdimensioneras.  

 

Transformatorn klarar av att belastas med märkeffekten i båda riktningarna utan att denne 

överbelastas. Vad gäller belastningsförluster verkar transformatorn kunna belastas med samma effekt 

i båda riktningarna utan att någon större skillnad i förlusterna uppträder. Däremot kan 

belastningsförlusterna i kablar variera mellan näten. En del av orsaken bakom detta ligger i 

förbrukningen hos abonnenterna, om en större andel av produktionen förbrukas i den egna punkten 

eller i en närliggande anslutningspunkt matas en lägre effekt ut i matarkablarna vilket resulterar i 

lägre förluster. 
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Det är värt att notera att även vädret kommer att påverka produktionen hos solcellsanläggningar, 

växlande molnighet kommer att orsaka spänningsvariationer. I ett nät med många anslutna 

anläggningar kan spänningsvariationerna komma att bli av betydande storlek. 

 

6.1.  Rekommendationer 

Rapporten avslutas här med några rekommendationer och diskussioner.  

 Det bör föras en diskussion angående begränsning av enfasigt anslutna solcellsanläggningar. 

Metoder för att begränsa enfasiga anslutningar kan vara till exempel att sätta en högsta effekt 

som gräns, eller att neka enfasigt utförande för effekter som även finns som trefasiga. Ett 

annat sätt kan vara att via hemsida informera kunder i ett tidigt skede att enfasiga 

anslutningar oftare innebär ökande kostnader på grund av nödvändiga nätförstärkningar.  

 Förekomsten av svaga punkter i näten kan vara av intresse att identifiera tidigt vad gäller 

anslutning av mikroproduktion. Redan vid första förfrågan angående anslutning av 

solcellsanläggningar kan det vara ett lämpligt förfarande att analysera hela det aktuella nätet i 

stället för endast den aktuella anslutningspunkten. 

 Genom att använda lastprofiler för solceller och abonnenters förbrukning, i stället för 

Velander formeln, kan man erhålla mer relevanta resultat och undvika onödiga 

överdimensioneringar i näten. 

 Det kan vara bra att inleda diskussioner angående eventuella anslutningsavgifter i samband 

med mikroproduktionsanslutning, då det kan vara en metod att minska höga avgifter som 

annars kan drabba vissa abonnenter vid nätförstärkningar.  

 Övertoner är ett avsnitt som ej varit möjligt att undersöka i detta arbete, det vore ett lämpligt 

område för kommande examensarbeten. Även om varje enskild växelriktare är CE märkta och 

uppfyller satta EMC krav, kan det uppstå otillåtna nivåer i nät med många anslutna 

solcellsanläggningar.  
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