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Sammanfattning 
Målet med denna rapport har varit att konstatera den inverkan en stor 

installerad effekt av lokalproducerad el kan ha på ett landsbygdsnät. 

Studien har dels baserats på timmätningar från kundernas elmätare men 

även av elkvalitémätare som monterats vid tre olika platser i det för 

studien givna transformatorområdet. De platser som valdes var vid 

transformatorn, i ett kabelskåp mellan de båda produktionsanläggning-

arna samt vid en kund som är i elnätets periferi.  

Fokus har lagts på att studera tillfällen när förbrukningen i nätet är 

mindre än produktionen och även överspänningar. Även om fokus lagts 

på dessa två fenomen finns en förteckning över andra effekter anslut-

ning av lokalproducerad el kan ha på elnätet. En påtaglig skillnad kan 

uppvisas för effektflödena i elnätet. Som mest matas nästan 17kW upp 

på det överliggande elnätet under en tiominutersperiod. Den kund som 

är belägen längst bort från transformatorn upplever en spänningshöj-

ning när solcellerna genererar el.  

En jämförelse gjordes vidare mellan två olika elkvalitémätare. Under tre 

veckors mätintervall uppgick skillnaden mellan dessa endast till 0,13 

procent. Spänningsnivåerna hölls inom hela mätperioden inom de 

gränser som regleras av standarden SS-EN 50160 för samtliga tre 

mätpunkter.  

Nyckelord: lokalproducerad el, solcell, förnyelsebar el 
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Abstract 
The objective of this report has been to notice the effect a large amount 

of installed power of distributed generation can have on a rural power 

grid. The study has partially been based on the data collected by the 

customers’ power meters but also the usage of power quality meters 

mounted at three different locations in the studied transformer area. The 

locations selected where the low voltage busbar in the transformer, in a 

cable distribution cabinet placed in between the two distributed genera-

tion sources and at a customer who lives at the outer region of the grid.  

The author has focused on when the distributed generation exceeds the 

consumption of the grid but also overvoltage’s. Even though focus has 

been put on these two phenomena, there is a list of other effects the 

connection of distributed generation can have on a power grid. A 

substantial difference is shown for the energy flows in the grid. At its 

peak almost 17 kW is distributed back through the transformer during a 

period of ten minutes. The customer located furthest away from the 

transformer experience a voltage increase when the photovoltaics are 

generating power.  

A comparison was made between two different kind of power quality 

meters. During three weeks of measuring the difference was only 0,13 

percent. The voltage levels were during the entire period of measuring 

kept within the limits regulated by the standard EN 50160 for all three 

measuring places. 

Keywords:  distributed generation, PV, photovoltaic, renewable electric-

ity  
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Förord 
En person som inte direkt bidragit till detta examensarbetes uppkomst 

men som jag ändå har allt att tacka är Elin. Utan det stöd som hon gett 

under de sista tre åren hade jag omöjligt varit där jag är idag. 

Vidare vill jag tacka Jan Berglund, Pär-Erik Petrusson och Camilla 

Thelin vid Jämtkraft för möjligheten att få skriva detta examensarbete. 
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1 Inledning  
Sverige i likhet med många andra länder har en strävan såväl på politisk 

nivå som på gräsrotsnivå att försöka minska den negativa miljöåverkan 

som orsakas av vårt levnadssätt. I takt med att solcellsanläggningar 

blivit billigare och effektivare har denna lösning för privatpersoner att 

minska sin inverkan på miljön blivit mer attraktiv.  

Byn Bleka som detta arbete utgår från är i Jämtland, men kanske även i 

Sverige som nation ett lysande exempel på vad vi kan tänkas förvänta 

oss i framtiden. Med endast ett trettiotal innevånare sticker byn ut med 

hela 118,54 kW installerad solcellseffekt fördelat på fem anläggningar.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Smarta elnät är en term som på senare år blivit mer frekvent använt, av 

naturliga skäl. Elnätet har i stor grad varit utformat och drivits efter 

samma modell sedan de första elnäten grundades under slutet av 1800-

talet. Ett överliggande transmissionsnät fördelar strömmen till olika 

distributionsnät som sedan ombesörjer att industrier, företag och 

privata förbrukare får tillgång till den el de har behov av.  

 

I och med att de som tidigare enbart var förbrukare nu har möjlighet att 

börja producera sin egen el uppstår en rad nya situationer och möjliga 

problem som adresseras i takt med att dessa mikroproducenter ökar i 

antal. Helt nya krav kan komma att ställas på vissa elnät, bara för att 

säkerställa att de nya produktions-anläggningarna kan överföra den 

genererade effekten genom elnätet. Andra frågor som också kan bli 

relevanta som en följd av denna ”nya” teknik är till exempel elkvalitét, 

överspänningar, felutlösning av reläskydd, nettoproduktion som 

överstiger förbrukningen och således vänder riktningen på elnätet och 

skapar helt nya effektflöden än vad tanken var när nätet konstruerades. 

Utöver dessa exempel finns en rad andra aspekter som bör tas i 

beaktning vid dimensionering av elnät.  

 

Detta arbete kommer att lägga fokus på två av dessa frågor nämligen 

nettoproduktion och överspänningar. 
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1.2 Övergripande syfte 

Projektet syftar till att konkret påvisa de effekter anslutningen av två 

stora solcellsanläggningar har haft på ett litet landsbygdsnät.  

1.3 Avgränsningar 

Byn Bleka består av tre olika transformatorområden. Fokus har lagts på 

det område som har den största installerade effekten. Rimligt är dock att 

anta att de observationer som gjorts i denna del av nätet påminner om 

den situation som råder i de angränsande transformatorområdena.  

Vidare har två aspekter valts ut för granskning nämligen nettoprodukt-

ion, det vill säga när förbrukningen varit lägre än produktionen samt 

överspänningar. Utöver dessa ämnen finns givetvis en rad andra 

intressanta ämnen att granska men bedömningen gjordes att dessa två 

var av störst intresse för denna studie. 

1.4 Lågnivåproblemformulering 

I studien skall det konkret påvisas hur effektflödena i elnätsområdet 

påverkats av anslutning av två solcellsanläggningar.  

 

Vidare skall spänningsnivåer efter dessa anslutningar undersökas för tre 

olika platser i nätet. Då referensvärden för hur elnätets spänningsnivåer 

såg ut innan anslutningen av dessa solcellsanläggningar fattas kan dock 

ingen jämförelse göras. 

 

Utöver detta utrycktes en önskan från Jämtkrafts sida om att genomföra 

en jämförelse av två olika mätinstrument. Denna förändring skall 

påvisas genom att jämföra den data som samlas in och på så vis 

kontrollera om mätarna följer de gränser som regleras enligt standarder 

eller föreskrifter. 
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1.5 Översikt  

Kapitel 1 beskriver syfte, mål och avgränsningar för undersökningen. 

Kapitel 2 avhandlar teori som är vital för förståelse av den inverkan 

lokalproducerande elkällor har för ett distributionsnät, den metod som 

använts för att samla in mätdata, hur det berörda elnätet är utformat 

samt presentation av de två solcellsanläggningarna. I kapitel 3 

behandlas de antaganden, metoder och modeller som använts för att 

behandla mätdata. Kapitel 4 sammanfattar de observationer som gjorts 

och slutligen avhandlar kapitel 5 de slutsatser som dragits utifrån de 

observationer som gjorts.  

1.6 Författarens bidrag 

Författaren har själv granskat, bearbetat och sammanställt det data som 

ligger som underlag för arbetet. Vidare har rapporten i dess helhet 

skrivits och strukturerats av densamme, dock har de nedan listade 

personerna varit av ovärderlig hjälp. 

 

Lars Andersson, Jämtkraft, har varit av stort stöd när det kommer till 

nätberäkningar, idéer, korrekturläsning och mycket mer. I egenskap av 

handläggare vid företaget har Lars varit en riktig stöttepelare och 

funnits tillgänglig närhelst författaren behövt råd, inspiration eller hjälp 

på något annat vis. 

 

Daniel Köbi och Rolf Palmgren har båda varit av stor hjälp när det gäller 

installation och bearbetning av mätutrustning och det data som dessa 

genererat. Dessa båda har även varit behjälpliga med korrekturläsning. 

 

Mats Svanlund och Morgan Gimbergsson har båda varit hjälpsamma 

vid inhämtning av de timmätningar som till stor del ligger som grund 

till arbetet. 

 

Math Bollen vid Luleå tekniska universitet har bidragit med hjälp att 

finna relevant litteratur och att välja ut de frågeställningar som avses att 

besvaras. Vidare har Math Bollen bidragit med ett flertal bilder till detta 

arbete. 
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Sist men inte minst har Jan-Åke Olofsson vid Umeå Universitet varit av 

väldigt stor hjälp såväl vad gäller granskning av arbetet men även med 

snabb och konkret återkoppling varje gång ett problem eller potentiellt 

hinder har uppdagats.  
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2 Teori 
2.1 Effekter av lokalproduktion 

Anslutning av elproduktion i anslutning till vad som tidigare enbart var 

slutkunder är en relativt ny situation. Denna nya situation ställer 

givetvis nya krav på utformning av elnätet. I de kommande punkterna 

listas några av de aspekter som i allra högsta grad är relevanta. För 

vidare läsning i ämnet kan boken ”Integration of Distributed Generation 

in the Power System” av Math Bollen och Fainan Hassan 

rekommenderas. Denna bok sammanfattar på ett enkelt vis alla de 

tänkbara utmaningar och positiva effekter som aktualiseras i takt med 

att antalet och storleken på lokalproducerade elkällor ökar. 

2.1.1 Nätförluster 

Eftersom lokalproducerad energi är förlagd närmare förbrukarna och 

dessutom redan är på samma spänningsnivå leder Nätdessa anslutning-

ar till en minskning av nätförluster. De stora nätförlusterna härstammar 

som bekant nästan helt uteslutande från förluster i ledningar och 

transformatorer. I och med att den lokalt producerade energin redan 

håller rätt spänningsnivå krävs ingen transformering samt att energin 

inte behöver transporteras några längre sträckor. Fördelarna med att 

minska ledningslängder och antalet transformeringar är med detta i 

åtanke påtagliga. [1] 

2.1.2 Acceptansgräns 

Det är lätt att automatiskt tänka att anslutning av förnyelsebar energi 

kommer innebära något negativt för såväl elkvalitét, spänningsnivåer 

och en rad andra aspekter. Det är därför viktigt att påpeka att även om 

distributionsnäten ej är dimensionerade för anslutning innebär det inte 

per automatik att det kommer att ställa till några komplikationer. 

Faktum är att anslutning av mindre lokalproduktionsanläggningar ofta 

innebär det rakt motsatta – bättre prestanda i nätet, vilket visas i Figur 1.  

Acceptansgräns, eller hosting capacity som det heter på engelska, är en 

måttstock för att konstatera hur ett elnät klarar en förändring av något 

slag. Förändringen kan till exempel vara anslutningen av en stor pro-

duktionsanläggning eller anslutning av en eller flera kunder. Tillväga-
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gångsättet är att ett index väljs ut för att granska vilka gränsvärden som 

kan anses kritiska för nätets drift. Detta index kan till exempel vara 

spänning, ström, elkvalitét eller nätförluster. 

Denna metod lämpar sig väldigt bra för att konstatera hur mycket lokalt 

ansluten förnyelsebara el ett elnät klarar av innan oacceptabla nivåer av 

till exempel spänning, ström eller reläskydds funktion inträder. Accep-

tansgränsen är således den punkt när det ej går att ansluta mer effekt 

utan att som elnätsägare vidta någon form av åtgärder i det befintliga 

nätet.  

Som ovan nämndes är det inte helt ovanligt att ett landsbygdsnät först 

upplever en förbättring tack vare anslutning av lokalproduktion. Ett 

exempel kan till exempel vara att om en måttlig mängd lokalproducerad 

el ansluts kommer förlusterna i nätet initialt minska för att sedan börja 

öka i takt med att mängden installerad effekt ökar. Figur 1 visar detta 

fenomen och där framgår att två acceptansgränser finns. Den första – 

HC1, även kallad säker acceptansgräns, är punkten när förbättringarna 

neutraliserats och man är tillbaka vid utgångsläget. HC2 visar den 

acceptansgräns när mer anslutning av lokalproducerad el skulle inne-

bära en oacceptabel försämring om inte någon form av förstärkning av 

nätet görs. [1] 
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Figur 1 – Diagram med två acceptansgränser – initialt en förbättring sedan en 

försämring i takt med ökningen av installerad effekt. [1] 

2.1.3 Överströmmar och nettoproduktion 

Överströmmar är när man kommer till en punkt där strömmen i ett 

elnät är så pass hög att det kan bli skadligt för de komponenter som 

bygger upp elnätet. Som det brukar sägas så är ingen kedja starkare än 

sin svagaste länk. Denna länk kan i ett elnät vara en av flera olika 

komponenter så som kablar eller ledningar, brytare, skensystem eller till 

och med transformatorn. Ofta är acceptansgränsen satt med hänsyn till 

dessa komponenters märklast. 

Nettoproduktion eller overloading som det kallas på engelska, är ett 

fenomen som innebär att produktionen i ett elnätsområde överstiger 

den aktuella förbrukningen med resultatet att det matas in effekt i det 

överliggande nätet. I brist på ett bättre ord på svenska refereras detta 

fenomen hädanefter till som nettoproduktion. 

Om fokus bara läggs på aktiv effekt och den reaktiva delen förbises 

gäller sambandet 2.1 där  ( ) är den totala effekten i ett radiellt nät, 

     ( ) är den totala förbrukningen och     ( ) är den genererade 

effekten.   

  ( )       ( )      ( ) (2.1) 
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I ett område där ingen eller väldigt lite lokalproduktion är installerad 

kommer ständigt förhållandet 2.2 råda. Alltså att förbrukningen alltid 

kommer vara större än produktionen. 

                    (2.2) 

Om man istället har ett nät med väldigt mycket lokalproducerad energi 

anslutet får man förhållandet 2.3 där produktionen i vissa fall överstiger 

förbrukningen och man får så kallad nettoproduktion – att distribut-

ionsnätet vänder riktning och istället distribuerar effekt till det överlig-

gande nätet. Detta tillstånd råder emellanåt i byn Bleka. Denna formel 

motsvarar 2.1 ovan med enda skillnad att man har bytt tecken då 

produktionen nu överskrider förbrukningen i nätet. 

                         (2.3)  

Under 2.1.2 diskuterades fenomenet acceptansgräns och för att göra det 

enkelt för sig kan man ta fram ett värde för den första acceptansgränsen 

(HC1 i Figur 1) enligt kriteriet som presenteras i ekvation 2.4. Om man 

känner till den största förbrukningen och den minsta förbrukningen kan 

man ur ekvation 2.4 enkelt konstatera den största effekt man med 

trygghet kan installera genom att skriva om ekvationen 2.3 enligt 2.4. På 

detta vis säkerställer man således att nätet ej kommer att försämras i 

förhållande till utgångsläget när det ej fanns någon lokalproduktion 

ansluten till nätet. 

                              (2.4) 

För att ytterligare förtydliga formeln 2.4 har denna illustrerats i Figur 2. 

  

           

                   

Figur 2 – Så länge den lägsta förbrukningen i elnätet plus den högsta förbrukningen 

i nätet överstiger den största produktionen håller man sig inom acceptansgränsen 

HC1 som beskrivs i Figur 1.  

Eftersom det alltid finns vissa förbrukningskällor anslutna till ett elnät 

kommer man alltid att ha en viss förbrukning även om den kan vara 
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väldigt låg. Även om temperaturerna är så höga så att eluppvärmning, 

som annars är den största källan till elförbrukning inte krävs kräver ju 

kyl, frys, lampor etc. en viss energi. För att beräkna den andra accep-

tansgränsen, HC2, kan man använda ekvationen nedan. Det ekvation 

2.5 visar är att om man känner till den effekt som den svagaste punkten 

i elnätet,            klarar av och även den lägsta förbrukningen i nätet, 

          kan man ta ut ett värde för hur mycket installerad effekt som 

kan integreras i nätet utan att behöva förstärka det.  

                                (2.5) 

           kan bestämmas av kablar, luftledningar eller en transformator. 

Det kan tyckas ganska självklart att den komponent som tål minst effekt 

även är den som är gränssättande. Figur 3 förtydligar detta samband 

ytterligare.  

 

  

            

                   

Figur 3 – Om            och           tillsammans är större än          kommer aldrig 

effekten bli så stor att den överstiger den gräns som sättes av den svagaste länken 

som till exempel kan vara en ledning eller en transformator. 

Som ovan nämnts är de överliggande näten, de så kallade trans-

missionsnäten byggda och dimensionerade för att klara att effekten rör 

sig i båda riktningar medans de så kallade distributionsnäten enbart är 

tänkta att föra ström ut till förbrukarna inte den andra riktningen. När 

man har kommit till punkten som beskrivs i ekvation 2.5 kommer vidare 

installation utan förstärkning av nätet i någon aspekt kunna leda till att 

något havererar. [1]   

2.1.4 Överspänningar 

När lokalproducerad energi genereras kommer den lägsta spänningen i 

nätet att öka men framförallt kommer den högsta spänningsnivån att 

höjas. Elnätsägaren är skyldig att följa de standarder och föreskrifter 

som reglerar dessa frågor, till exempel SS-EN 50160 som anger gränsen 
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som      av nominell spänning. Som bekant har man spänningsfall i 

ledningar som är direkt proportionella mot längden på ledaren. För att 

lösa detta kan man ändra omsättningsförhållandet på lindningskoppla-

ren i distributionstransformatorn bland annat beroende på hur tungt 

lastad lågspänningsledningen är och hur långt ut längs fördelningsled-

ningen distributionstransformatorn är. [2] 

Eftersom spänningen på kundsidan skall vara 0,4kV kan man tänka sig 

att transformatorerna längst till vänster i Figur 4 kanske har omsätt-

ningen 10,5/0,4kV medan den längst till höger som får en lägre spänning 

på grund av spänningsfallet i ledaren kanske har omsättning 10/0,4kV. 

På detta vis kan man säkerställa att kunderna får rätt spänning trots att 

spänningsfallet orsakar en spänningssänkning i mellanspänningsnätet. 

Eftersom förlusterna i ett elnät är proportionella mot strömmen i 

kvadrat får man mindre förluster i mellanspänningsnätet då en högre 

spänning leder till en lägre ström. 

 

Figur 4 – Beskrivning av omsättningsförhållande vid transformering [1] 

Den matande transformatorn har ett så kallat dödband där transforma-

torns spänningsnivå regleras under drift för att det skall vara rätt 

spänning på mellanspänningsnivå. I Figur 5 illustreras det hur man kan 

säkerställa att spänningsnivån hålls inom rätt intervall enligt de stan-

darder och föreskrifter som gäller. X-led i bilden anger avståndet till 

matande transformator och y-led anger vilken spänning som råder på 

lågspänningssidan. Som framgår av bilden har man i dödbandet en viss 

handlingsfrihet i att flytta spänningen uppåt eller nedåt. Vanligtvis 

ställer man in spänningen i dödbandet så att den är lite hög för att tillåta 

en viss förlust i såväl mellanspänningsnätet som i lågspänningsnätet. 

Man måste även ta i beaktning att den kund som ligger längst bort från 
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den matande transformatorn skall få el levererad som klarar de gällande 

gränserna om     . I Figur 5 är den ”Boost” som anges orsakad av att 

man kan reglera lindningskopplaren i distributionstransformatorn för 

att på det viset åstadkomma en spänning som antingen höjer den lägsta 

spänningen alternativt sänker den högsta. Dock bör det sägas att 

lindningskopplaren i distributionstransformatorn enbart kan manövre-

ras när transformatorn är frånskild och ingen last är inkopplad.  

 

Figur 5 – Dödbandet och reglering av lindningskopplare i en transformator 

illustrerat. [1] 

Problemet med att ansluta mycket förnyelsebar effekt är att man måste 

som bekant klara gränserna vad gäller såväl över- och underspänningar. 

Lokalproducerande energikällor kommer inte att konstant tillföra effekt 

till nätet vilket innebär att två extremer kan uppstå nämligen: 

1. Väldigt hög förbrukning och ingen lokalproduktion vilket ger 

den lägsta spänningsnivån 

2. Väldigt hög lokalproduktion och nästan ingen förbrukning vilket 

ger den högsta spänningsnivån. 
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I takt med att man ansluter mer lokalproducerad el kommer högsta 

spänningen i nätet öka och till slut kommer man till en punkt när 

man ej kan kompensera för detta med lindningskopplaren och man 

har då nått acceptansgränsen för nätet. [1] 

2.1.5 Elkvalitét och EMC 

Elkvalitén kan i allra högsta grad påverkas av anslutning av lokalpro-

ducerad el, både till det bättre och till det sämre. Flimmer som orsakas 

av störningar som ligger i intervallet 1-10 Hz, spänningsdippar och 

övertoner är exempel på saker som kan förbättras genom anslutning av 

produktionsanläggningar. Anledningen att dessa kan bidra till att göra 

elkvalitén bättre är att de bidrar till att skapa ett starkare nät med högre 

kortslutningseffekt.  

Flimmer med frekvens i storleksordningen 1-10 Hz kan leda till en 

upplevelse att lampor inte lyser konstant utan helt enkelt flimrar som 

termen flimmer avslöjar. För den som måste vistas i miljöer där flimmer 

förekommer kan huvudvärk och trötthet vara vanligt förekommande.  

En annan sak man märkt är att de växelriktare som används för solcells-

anläggningar ger upphov till för vårt elnät ovanliga frekvenser, såväl 

övertoner som mellantoner och många frekvenser över 1 kHz. 

Vidare är många mindre solcellsanläggningar i storleksordningen upp 

till 3kW enfasanslutna. Med detta i beaktning finns en risk att man kan 

få stor obalans i nätet om många anläggningar i ett elnät ansluts till 

samma fas. [1] 

2.1.6 Okontrollerad ödrift 

Okontrollerad ödrift innebär att nätet fortsätter att matas av lokalt 

anslutna energikällor trots att man har frånskilt distributionsnätet från 

det överliggande transmissionsnätet. Normalt kan man säga att det 

absolut inte är en önskvärd situation då det kan leda till problem med 

elkvalitén som kan orsaka skador på utrustning och dylikt. Ett exempel 

kan vara att med en gång som det lokala nätet frikopplas kommer 

frekvensen i förhållande till det överliggande nätet att börja ändras. När 

sedan återanslutning sker kan det ske när nätet är helt i osynk varpå 

allvarliga skador på synkronmaskiner kan uppstå. Allvarligast av allt är 

dock om till exempel en montör är övertygad om att lokalnätet är 
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spänningsfritt och angriper en uppgift med denna tanke när det i själva 

fallet är tal om AMS, arbete med spänning. [3] 

För att säkerställa att denna situation ej uppstår använder man bland 

annat så kallad passivt skydd. Ett exempel på det kan vara så kallat 

frekvens- eller spänningsrelä som slår från ifall frekvensen eller spän-

ningen snabbt ändras. Om generatorn klarar att hålla såväl frekvens 

som spänning vid en eventuell frikoppling (vilket vanligtvis inte är 

fallet) kan man även ha ett aktivt skydd som till exempel har en inställ-

ning på generatorn att den skall verka vid en helt annan frekvens än 50 

Hz men dras upp till denna frekvens av det starka nätet som den 

anslutits mot. När ödrift infaller kommer frekvensen att sjunka till den 

inställda varpå frekvensreläet bryter. [3] 

2.1.7 Prognosfel 

I och med en tilltagande installerad effekt av intermittenta energikällor 

hos privatpersoner ökar även svårigheten att prognostisera och hålla 

stabilitet i nätet. Då det kan vara svårt att få en klar uppfattning om 

exakt hur stort tillskott dessa energikällor kommer att bidra med 

kommer detta att resultera i att lättreglerade energikällor som vatten-

kraft måste regleras mer vilket i sin tur innebär ökat slitage på dessa 

anläggningar. [1] 

2.1.8 Reläskyddsproblem 

De reläskydd som redan är installerade i ett elnät är ofta inte kalibrerade 

eller anpassade för anslutning av lokalproducerad effekt. Om man 

tänker efter är det lätt att inse att den nya energikällan kommer att ge ett 

bidrag i någon form till eventuell kortslutningseffekt. Ett exempel är 

avbildat i Figur 6 där ett fel av någon karaktär uppstått i en helt annan 

ledare än den där generatorn är ansluten. Generatorn kommer att ge ett 

bidrag till kortslutningsströmmen vilket kan tolkas som ett fel ned-

ströms vilket kan orsaka att såväl brytare CB1 som CB2 bryter trots att 

endast CB2 borde bryta. Anledningen att CB1 upplever ett fel även om 

det inte finns ett är eftersom många äldre reläskydd inte tar någon 

hänsyn till vilken riktning strömmen har utan bara dess storlek. 



Lokalproducerad el 

 - Solceller och dess inverkan på 

distributionsnätet 
Bengt-Anders Wikström 

Teori 

2014-06-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

20 

 

Figur 6 – Fel i ett elnät som har ansluten lokalproduktion [1] 

Ett annat tänkbart fel illustreras i Figur 7 där generatorn bidrar med en 

del till felet som ligger nedströms i förhållande till reläskyddet. Följden 

kan då bli att CB1 inte upplever något fel då inte en ström som är stor 

nog för att bryta passerar genom skyddet.  

 

Figur 7 – Nedströms fel vilket leder till att CB1 ej bryter då inte en nog stor felström 

passerar. [1] 

Utöver detta finns andra aspekter som också kan orsaka besvärligheter 

för reläskydd. [1] 

2.2 Nätets utformning 

Utformningen av nätet i det transformatorområde som granskats är av 

en något speciell karaktär. Det är ett förhållandevis litet nät med endast 

tio förbrukare varav två även är producenter. De flesta förbrukarna 

ligger inom transformatorns närområden men den förbrukare som 

ligger längst västerut har hela 956 meter till transformatorn, ett ovanligt 

långt avstånd.  
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Figur 8 – Transformatorområde i Bleka. Produktionsanläggningarna markerade med 

röda ringar. 

Man kan säga att i ett stadsnät är den begränsande faktorn för det mesta 

belastningsströmmen då det finns många kunder inom en liten yta. Vad 

gäller landsbygdsnät så är den begränsande faktorn i första hand 

spänningsfallet samt kortslutningseffekten som måste hålla en viss 

effekt för att säkerställa att utlösningsvillkoret uppfylls. Detta utlös-

ningsvillkor gäller servisledningar och anger att från och med att en 

enpolig jordslutning inträffar skall säkringen lösa inom 5 sekunder 

enligt Elsäk-FS 2008:1. [4]  

Spänningsfallet ökar dels med lasten men även i direkt relation till 

avstånd mellan transformator och kund. I ett landsbygdsnät som detta 

är det tämligen enkelt att förstå att det antagligen inte är att kunderna 

kommer ta ut för mycket effekt som är begränsande utan snarare de 956 

meter till den kund som bor längst bort som kan orsaka problem. 

Spänningsfallet kan härledas från Ohms lag och en variant av denna 

presenteras i ekvation 2.6 där ΔU är spänningsfallet i volt, R är resistan-

sen i ohm, X är reaktansen i ohm, I är strömmen i ampere och vinkeln   

är den fasvridning mellan ström och spänning som reaktansen leder till. 

                      (2.6) 

När man betraktar denna formel inser man att för att minska spännings-

fallet finns det två angreppsmetoder som brukar tillämpas nämligen: 
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1. Minska strömmen som löper genom kablarna eller luftledningar-

na. Det mest uppenbara sättet att göra det är att hålla en högre 

spänningsnivå vilket innebär en stor kostnad då man i så fall 

måste ha fler transformatorer i samma område. 

2. Minska impedansen i ledningarna. Impedansen är ju den sam-

lade resistiviteten i ledningen och bygger på den inverkan som 

resistansen och reaktansen orsakar. För att minska impedansen i 

ledningen kan man antingen öka arean i ledningarna eller välja 

ett material med lägre resistivitet.  

Ovan nämndes begreppet resistivitet vilket innebär vilket motstånd ett 

specifikt ämne har mot den ström som passerar. Som kan ses i ekvation 

2.7 är låg resistivitet,   i en ledare att föredra. Som kan ses nedan är 

resistansen R proportionell mot längden L och resistiviteten   medans 

den är omvänt proportionell mot arean A. 

   
  

 
 (2.7)  

Den transformator som nätet har är av storleksklassen 100kVA vilket 

enligt ekvation 2.8 innebär en maxström om ca 144A. Enligt de nätbe-

räkningar som gjorts med programvaran Tekla NIS är transformatorn 

blott lastad med ca 108A vilket innebär att det finns en betryggande 

marginal med ca 25 procent outnyttjad effekt. 

   
 

√    
 
      

√     
      (2.8) 

Precis som ovan nämnts kan det konstateras att det antagligen inte är 

transformatorns märkström som sätter begränsningen för detta nät. [5] 

2.3 Mätmetodik 

De mätvärden som ligger till grund för arbetet har samlats in på tre 

olika vägar vilka listas under styckena 2.3.2–2.3.4. 

2.3.1 Klassning av mätare 

När det kommer till mätutrustning för EMC (elektromagnetisk kom-

pabilitet) så finns det två klassningar, klass A och klass B där klass A är 

den bättre. Standarden som reglerar detta heter IEC 61000-4-30 och där 

kan läsas att ett mätinstrument av klass A får avvika från ΔU med max 

±0,2 %. [6] 
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2.3.2 Timvärden från förbrukarnas elmätare 

Jämtkrafts mätarverkstad tog fram mätdata från de boende i Bleka. 

Dessa mätvärden är de som samlas in timvis från kundernas elmätare. 

Mätdatat som togs fram sträckte sig över perioden 2012-09-22 till och 

med 2014-04-01.  

2.3.3 Swemet PQA 400 

Denna mätare av klass A användes för att mäta spänning under kortare 

intervall, istället för timvis samlar denna utrustning in mätdata på 

femminutersbasis. Denna mätare mäter även elkvalitét, reaktiv effekt 

och en rad andra aspekter. 

2.3.4 Metrum SPQ  

Denna mätare av klass A användes för att registrera mätdata i form av 

spänning, ström, fasvinkel, effektfaktor och effekt över tiominutsinter-

vall. Utöver denna information samlar den i likhet med Swemetmätaren 

in data gällande elkvalitét, aktiv, skenbar och reaktiv effekt samt en rad 

annan information som ej använts som underlag till denna studie. 

2.4 Solcellsanläggningar 

2.4.1 Generellt för solceller 

Märkeffekt för en solcell tas fram under vissa standardiserade förhål-

landen. Dessa förhållanden bygger bland annat på en solinstrålning om 

          samt att solcellen håller en temperatur om     . När dessa 

tester genomförs är kriteriet att tillverkaren måste ligga inom gränsvär-

det    . Utöver detta minskar det möjliga effektuttaget i takt med att 

solcellens temperatur ökar. Vidare minskar effekten givetvis om solcel-

lerna blir smutsiga eller dammiga och slutligen uppstår vissa förluster i 

såväl ledningar som i växelriktningen från likström till växelström. På 

grund av alla dessa anledningar är det ovanligt att man får ut märk-

effekt ur sin anläggning oavsett hur bra omständigheterna är. [7] 

2.4.2 31kW takmonterad 

I samtal med anläggningsinnehavarens son framkom att för faderns 

anläggning är det växelriktaren som sätter begränsningen. Även om det 

finns 31kW installerad effekt uppgår det maximala effektuttaget till 

ungefär 27kW. Normal produktion brukar dock under varma sommar-

dagar uppgå till ca 22-23kW. Anläggningen producerar som mest under 

förmiddagen då den är placerad på ett tak som är riktat ca     mot öst. 
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2.4.3 20,7kW markmonterad 

Ägaren av denna 

anläggning informerade 

om att solcellerna anslöts 

mot elnätet 2011-08-10. 

Solcellerna är monterade 

på ställningar placerade 

    östlig riktning på 

marken vilket ägaren 

upplever som en väldig 

fördel då kylningen blir 

mycket bättre än om 

samma anläggning suttit 

monterad på ett tak. 

Ägaren själv uppskat-

tade att han antagligen 

tack vare detta får ut 10-

15 procent mer effekt 

under varma soliga 

dagar jämfört med om 

anläggningen varit 

takmonterad. Maxpro-

duktion brukar infalla 

under soliga vårdagar 

under månaderna mars, 

april och början av maj. 

Som mest uppgår då produktionen till ca 19,8kW.  

I samtal med ägaren framkom att lindningskopplaren i transformatorn 

som matar elnätet varit tvungen att ställas ned i anslutning till att han 

kopplade in sin anläggning då spänningsnivåerna blev för höga. 

  

Figur 9 – Kor som betar i anslutning till den 

markmonterade solcellsanläggningen med 20,7kW 

installerad effekt. Foto: Jens Ljungdahl 
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2.4.4 Spänningsavvikelser 

Den standard som reglerar detta fält är SS-EN 50160 som är en svensk 

version av europastandarden EN 50160:1999. Undertiteln till denna 

publikation informerar tydligt vad den avhandlar nämligen ”Spänning-

ens egenskaper i elnät för allmän distribution”. I denna standard kan 

man läsa att: 

”Under varje period om en vecka [skall] 95 % av antalet 10-minuters medel-

värden av effektivvärdet hos matningsspänningen vara inom        ” 

Detta innebär således att med nominell fasspänning om 230V måste 95% 

av tiominutersmedelvärdet hållas inom gränsvärdena 207-253V. [2] 
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3 Metod 
I största mån baseras denna studie på empiriska betraktelser och kon-

kreta data men i vissa situationer har det uppstått behov för att göra 

antaganden som ej till hundra procent kan sägas vara baserade på data 

eller vedertagna modeller. Dessa antaganden listas nedan. 

3.1 Timvärden 

Mätvärden har i huvudsak utgjorts av timvärden. Dessa timvärden 

samlas per automatik in av förbukarnas elmätare. Detta är egentligen 

inte ett optimalt intervall då förhållandena för solproduktion sällan är 

konstant under en hel sextiominutersperiod. Kanske ännu mer ovanligt 

är dessutom att maxförbrukning hos en konsument hålls konstant under 

en hel sextiominutersperiod. I och med detta missas de toppar som 

naturligt uppstår för såväl produktion som förbrukning. 

Som ovan nämnts har fyra veckors mätningar med kortare mätintervall 

använts men detta är en för kort period för att kunna förlita sig blint på. 

Idealt hade varit att kunna utföra noggrannare mätningar med momen-

tanvärden eller åtminstone ett kortare tidsintervall. Lägstaförbrukning-

en torde dock vara relativt tillförlitligt då denna rimligtvis infaller under 

timmar när ingen är hemma alternativt när de boende sover vilket leder 

till antagandet att förbrukningen antagligen kommer ligga på en jämn 

låg nivå under åtminstone en eller några timmar. 

Vidare kan sägas att de mätdata som ligger som underlag till hela 

studien rör intervallet mellan 22 september 2012 till och med 31 mars 

2014. Solcellsanläggningen med 31kW installerad effekt kopplades in 

2013-09-18 samt den mindre med 20,7kW effekt anslöts till elnätet 2011-

08-10. För solcellsanläggningen som först kopplades in har endast 

mätvärden från och med 2013-01-28 funnits tillgängliga. 

3.2 Förbrukningsmönster 

Det är rimligt att anta att inte samtliga förbrukare i området har precis 

samma förbrukningsmönster, detta har dock ej tagits i beaktning. För att 

uppnå än mer rättvisande observationer vore det av intresse att utvidga 

observationerna till ett större område då detta skulle innebära att en 

statistisk normalfördelning tydligare skulle kunna skönjas.  
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Några av förbrukarna är bönder med effektkrävande maskiner som 

mjölkningsutrustning och dylikt som används dagligen medans det 

finns anledning att tro att några av förbrukarna enbart nyttjar förbruk-

ningspunkten som fritidshus. Detta kommer givetvis att påverka 

signifikansen av en jämförelse när detta ej tas med i beaktning.  

Andra faktorer som kan leda till vitt skilda förbrukningsmönster kan 

vara vilken uppvärmning huset har, någon har kanske direktverkande 

el och andra kanske har bergvärme, pellets eller vedeldning eller andra 

alternativa uppvärmningsmetoder som leder till en lägre elförbrukning. 

3.3 Uppskattning av timvärden baserade på dygnsvärden 

Det mest relevanta scenariot i denna undersökning är när produktionen 

är som högst och förbrukningen är som lägst då detta således leder till 

den största nettoproduktionen. Alla anläggningarna i det givna trans-

formatorområdet är bestyckade med elmätare som samlar in data på 

timbasis utom en. Denna anläggning har istället mätvärdesinsamling 

blott en gång per dag. Då det ej är rimligt att anta att elförbrukningen på 

denna anläggning är jämt fördelad över dygnets timmar togs i samråd 

med handledare på universitetet samt på företaget fram en modell för 

att uppskatta vilken den lägsta förbrukningen för denna anläggning 

torde vara under de timmar som produktionen inom nätet är som störst.  

Baserat på produktionsanläggningarnas mätvärden konstaterades att 

för båda solcellsanläggningarna i området låg samtliga 100 timmar när 

produktionen historiskt varit som störst i intervallet mellan klockan 

07:00 och 13:00 under månaderna mars till oktober. Med detta i åtanke 

kontrollerades hur låg förbrukningen varit som minst på samtliga 

anläggningar i transformatorområdet under detta tidsspann, mars till 

oktober mellan klockan 07:00-13:00. Detta för att konstatera hur stor den 

största nettoproduktionen borde kunna bli. 

Det minsta värdet för varje dag dividerades med den totala dygnsför-

brukningen för att på detta vis ta fram ett värde för hur många procent 

av den totala dygnsförbrukningen den lägsta timmen utgjorde för varje 

enskild anläggning.  

Härnäst togs ett medelvärde fram för anläggningarna i området. Då det 

endast var nio andra mätplatser i det givna transformatorområdet att 

basera denna uppskattning på valdes att göra samma observation på 
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sammanlagt sexton andra mätare i de angränsande transformatorområ-

dena då förbrukningsmönster, utetemperatur och andra faktorer som 

spelar in torde vara ungefär de samma där. I och med denna utökning 

bör även den statistiska signifikansen öka. 

Resultatet blev att ca 3 % av dygnets totala förbrukning användes i 

genomsnitt under den timme med lägst förbrukning mellan klockan 

0700-1300. Med detta värde konstaterat så kunde nu en sannolik lägsta-

förbrukning för dessa timmar även på den anläggning där timmätning 

saknades. 

För att ytterligare öka tillförlitligheten av denna metod borde man dock 

utöver de åtgärder som vidtagits kontakta alla innehavare av de mätare 

som ligger som underlag för uppskattningarna som gjorts för att för-

säkra sig om att förbrukningsmönstren är ungefär de samma. Denna 

modell kan säkerligen leda till en viss avvikelse från verkligheten då 

någon kanske har direktverkande el som uppvärmning medans någon 

annan har bergvärme, vedeldning eller någon annan källa som leder till 

en lägre elförbrukning. Andra aspekter som kan leda till osäkerhet är till 

exempel om någon av förbrukarna ofta använder energikrävande 

apparaturer så som svets eller dylikt. 

3.4 Nollförbrukning eller extremt hög förbrukning 

I några fall har mätvärden valts bort från det data som ligger som 

underlag för studien. Då detta gjorts har det varit av en av två anled-

ningar, nämligen: 

1. Nollförbrukning – Rimligtvis skall ingen privat elkund vars 

anläggning är inkopplad mot nätet ha noll kilowattimmars 

förbrukning (med minst två decimaler) under en hel timmes 

tid. Även om man minimerar förbrukningen borde till exem-

pel kylskåp, frysboxar eller någon enskild lampa stå för en 

viss elförbrukning. I de fall då mätdata har varit noll har 

dessa värden förkastats då det finns anledning att tro att mä-

taren tappat kontakten med insamlingssystemet eller att kun-

den helt brutit strömmen vid huvudbrytaren alternativt att ett 

strömavbrott legat till grund för den frånvarande förbruk-

ningen. 
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2. Extremt hög förbrukning – Vid några av anläggningarna 

fanns enskilda värden som var orimligt höga. Efter samråd 

med de ansvariga för mätvärdesinsamlingen vid Jämtkraft 

kom det till kännedom att det ofta kan bli extremt höga vär-

den då mätaren har tappat kontakten med insamlingssyste-

met och återinkoppling sker. Om till exempel en anläggning 

har haft en maxförbrukning på 9kW på en timme och man har 

ett enskilt värde på 163kW har detta värde förkastats från det 

underlag som ligger som grund till studien. 

3.5 Swemet 

Swemetmätaren visade sig när data skulle behandlas ej kunna hantera 

effektflöden i båda riktningar. Denna mätartyp kan enbart användas för 

att mäta förbrukning, ej som i detta fall situationer när effektflödena 

emellanåt vänder och nettoproduktion infinner sig. Med detta i åtanke 

har enbart Metrummätarna använts för att dokumentera den största 

uppmätta nettoproduktionen och Swemets mätare har således endast 

kunnat användas för att granska överspänningsnivåer. 

Vid mätningarna mätte mätaren från Swemet var femte minut medans 

mätaren från Metrum var inställd på tiominutersintervall. För att kunna 

jämföra mätningarna på samma tidsintervall räknades därför Swemets 

värden om till ett medelvärde med 10 minuter som bas. 
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4 Resultat 
4.1 Timmätningar 

Som ovan nämnts analyserades det data som samlas in av förbrukarnas 

elmätare på timbasis. I denna situation är förhållandet när produktionen 

är som störst och förbrukningen som lägst av största intresse då det är 

där effekten av att installera solceller i elnätet kan påvisas.  

Innan installationen av de båda solcellsanläggningarna var den lägsta 

timförbrukningen ungefär 4,5kWh på en timme för hela nätet. Efter att 

de berörda solcellerna installerats så får man vid en rad tillfällen en 

situation när det lokala nätet matar det överliggande transmissionsnätet. 

Som mest uppgår nettoproduktionen till nästan 16,5kWh under en 

timme. Under dessa timmar finns dock ingen förbrukning registrerad på 

en av förbrukarna vilket bör tas i beaktning. 

4.2 Swemet 

Vid transformatorn uppmättes maxmedelspänning för ett femminuters-

intervall till 239,66 volt och lägsta värde för en fas under samma tidsin-

tervall uppgick till 231,56 volt. Som ovan påtalats kan ej denna mätare 

registrera effekt när effektflödet har vänt riktning och således presente-

ras ingen data för detta scenario. 

4.3 Metrum 

4.3.1 Transformator 

I transformatorn monterades som ovan nämnts en av dessa mätare, 

huvudsyftet var att kunna uppmäta den största nettoproduktion som 

nätet upplevde under mätperioden 2014-04-09 till och med 2014-04-30 

men även för att granska spänningsnivåerna i nätet.  

Resultatet blev att under två efter varandra följande tiominutersintervall 

matades som mest 16,84 kW in på det överliggande nätet.  

Spänningen vid transformatorn uppmättes till maxmedelvärde för en 

tiominutersperiod uppgick för en fas till 239,60 volt och lägsta medel-

värdet för en tiominutersperiod uppgick till 231,66 volt.  
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4.3.2 Kabelskåp 

Vid mätpunkten som sattes i kabelskåpet mitt mellan produktionsan-

läggningarna uppmättes under samma tidsintervall, 2014-04-09 till och 

med 2014-04-30 som mest en nettoproduktion om 30,62 kW. Lägsta 

tiominuters medelvärde uppgick till 225,86V och högsta medelvärdet 

sett över en tiominutersperiod uppmättes till 244,64V.  

4.3.3 Kund 

Denne kund som bor i utkanten av nätområdet har en spänningsnivå 

som vid lägsta noteringen uppmättes till 217,2V för en fas under en 

tiominutersperiod och som högst 246,72V. Samma mätintervall gäller 

här, mellan 2014-04-09 till och med 2014-04-30.  
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5 Slutsatser 
Att elnätet har påverkats på en rad olika vis på grund av anslutningen 

av dessa anläggningar står utom rimligt tvivel. I de kommande 

punkterna listas de påvisade skillnader av energiflöden som studien 

föranlett. Skillnaden skulle kunnat vara mycket större om solcellerna för 

de båda anläggningarna varit riktade i samma riktning. Tack vare den 

skillnad om     som finns sinsemellan vad gäller placering av 

solcellerna kommer maxproduktion inte sammanfalla för de båda 

anläggningarna.  

 

Vad gäller spänningsnivåer i nätet, fanns inga referensvärden om hur 

nätet såg ut innan anslutningen av anläggningarna. Det enda som kan 

användas för att styrka den spänningsökning som elnätet upplevt som 

en följd av den lokalproducerade energin är det samtal författaren hade 

med innehavaren av den först anslutna solcellsanläggningen. Där 

framkom att Jämtkraft hade varit tvungen att sänka spänningen i 

lindningskopplaren placerad i distributionstransformatorn.  

5.1 Timvärden 

Som ovan nämnts uppgår den största nettoproduktionen till ca 16,5 

kWh under en timme. Vid denna tidpunkt är det dock viktigt att påtala 

att för en av förbrukarna saknas mätvärde. Detta bör dock inte ha någon 

större inverkan på resultatet då en väldigt låg förbrukning generellt 

föreligger vid denna mätpunkt med en medelförbrukning om 0,94kWh 

per timme. 

Figur 10 beskriver energiflödena under ett års tid mellan datumen 2013-

04-01 och 2014-04-01. Underlag till bilden är data insamlat från kunder-

nas elmätare. I bilden framgår att den största nettoproduktionen uppgår 

till närmare 29kWh och att nettoproduktionen vid ett flertal timmar 

överstiger 20kWh under loppet av en timme. Under dessa timmar finns 

dock ingen uppgift om förbrukning för den största förbrukaren i elnätet. 

Denna förbrukare har en genomsnittlig förbrukning på dryga 11kWh 

per timme och då den största delen av denna förbrukning torde äga rum 

under dagtid, samma timmar som den största produktionen infaller, tas 

dessa värden inte med som maxpunkter. Figur 10 baseras på data 

insamlat från kundernas elmätare. 
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Figur 10 – Energiförbrukning och produktion mellan 2013-04-01 – 2014-04-01 för hela 

det undersökta transformatornområdet. Grafen är baserad på de timvärden som 

samlats in i kundernas elmätare. Under vissa delar av tidsförloppet saknas mätdata 

för en eller flera kunder och därför anses de värden där nettoproduktionen ligger 

under 20kWh som högst osäkra. 

Klart är ändå att i förhållande till de 4,5 kWh som förbrukades som 

minst under loppet av en timme innan solcellernas effekt togs med i 

beräkning har mycket hänt. Skillnaden för lägsta förbrukning efter 

anslutning av dessa anläggningar hamnar i storleksordningen 20-

21kWh per timme när produktionen är som högst och förbrukningen 

som lägst. En stor skillnad för ett litet nät.  

5.2 Swemet 

I transformatorn gjordes som bekant en spänningsmätning med en så 

mätare från Swemet. De mätvärden som registrerades hade en väldigt 

bra spänningsnivå vilket var föga förvånande. Transformatorn är alltid 

den punkt i nätet där nätet är som stabilast då kortslutningseffekten är 

som störst i denna punkt.  

Därmed var det inte särskilt förvånande att mätningarna höll sig mellan 

som lägst 231,56V och som högst 239,66V under en femminutersperiod.  
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Lågspänningsnätet skall som bekant hålla en spänningsnivå om 400V 

huvudspänning vilket motsvarar: 

    
  

√ 
 
   

√ 
         (5.1) 

I teoridelen nämndes att dödbandet ofta reglerades lite högt för att 

kompensera för det spänningsfall som uppstår i såväl mellanspännings-

nät som i lågspänningsnätet. Detta i samband med att lokalproduktion-

en säkerligen under vissa timmar lyfter spänningsnivån en aning leder 

till att inte under ett enda uppmätt femminutersspann är spänningen 

under märkfasspänning 230,94V.  

5.3 Metrum 

5.3.1 Transformator 

Vid transformatorn uppmättes som tidigare konstaterats en nettopro-

duktion på 16,84kW. Det är inte långt ifrån det toppvärde som hittades 

vid analys av timmätningarna. 

Vad gäller spänning så överensstämmer dessa mätvärden bra med de 

ovan nämnda för mätaren av märket Swemet. Inte heller i dessa mät-

ningar sjönk lägsta tiominutersvärdet under märkspänning och inte 

heller överstegs de       som regleras av standarden SS-EN 50160. [2] 

5.3.2 Kabelskåp 

Vid kabelskåpet konstaterades som väntat den överlägset största 

nettoproduktionen med hela 30,62kW. Vid ett tjugotal mätintervall om 

tio minuter översteg nettoproduktionen i denna punkt 28kW.  

Figur 11 visar utförligt placering av de båda produktionsanläggningar-

na, kabeln som matar kunden längst västerut, kabelskåpet samt den från 

transformatorn matande ledningen. Längs denna ledning är de enda 

förbrukarna de båda innehavarna av solcellsanläggningarna samt 

kunden hos vilken den sista mätaren placerades. Detta medför således 

att den enda effekt som kommer att dras bort från nettoproduktionen i 

de båda anläggningarna tillhör någon av dessa ovan nämnda tre kun-

der. Som ovan konstaterats kommer inte de båda anläggningarnas 

topproduktion att sammanfalla på grund av att solcellerna är vinklade i 

olika riktningar. Troligt är att den maximala effekt som solcellerna kan 

producera samtidigt nära nog uppnåtts då innehavarna själva uppgett 
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att den högsta produktionen brukar infalla under denna period. Bra 

kylning och hög solinstrålning är som bekant två av de viktigaste 

faktorerna för att optimera effektuttaget. Rimligt att anta är att det krävs 

en minskning av elförbrukning, framförallt hos kunden märkt Z65450 

(se Figur 11) för att större nettoproduktion skall uppmätas. Denne kund 

är nämligen den överlägset störste förbrukaren, såväl som den störste 

producenten i elnätet. 

 

Figur 11 – Karta över kabelskåpet (märkt 4037), de båda produktionsanläggningarna 

Z65450 samt Z65451. Kabeln som går västerut matar endast den kund som den sista 

mätaren var placerad hos. Luftledningen som går i nordöstlig riktning från 

kabelskåpet leder till transformatorn.  

Vad gäller spänningsnivåer i denna punkt är det inga oegentligheter. 

Spänningsnivåerna hålls inom de gränser som regleras av SS-EN 50160 

med bred marginal. [2] 

5.3.3 Kund 

Vid granskningen av de mätningar som gjordes vid denna kunds 

elanläggning konstaterades att det långa avståndet från transformatorn 

till trots så har kunden en genomgående bra spänning. Med marginal 
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klaras den nedre gränsen om      från nominell spänning som regle-

ras i SS-EN 50160. [2] 

Inte nog med det, av de tre mätningar som gjordes har denna kund den 

högsta uppmätta spänningen av alla. Här kan således den spännings-

höjning som omtalades i teoridelen påvisas. Figur 12 visar de 200 

värden där spänningshöjningen hos kunden längst bort i nätet är som 

störst. Vid samma tidpunkter visas även effektflödet genom kabel-

skåpet. Som man tydligt ser är det utom vid ett fåtal tillfällen tal om 

nettoproduktion när spänningen är som högst hos kunden i förhållande 

till transformatorn.  

 

Figur 12 – Den blåa linjen illustrerar den högsta spänningsökningen i förhållande 

till transformatorn i volt för kunden som ligger längst bort i nätet. Den röda visar 

energiflödet i kW i kabelskåpet för samma tidpunkter. Som framgår är det endast 

vid två tillfällen som inte nettoproduktion föreligger. 

Figur 13 visar det motsatta förhållandet nämligen när spänningsfallet 

hos kunden längst bort i nätet är som störst i förhållande till transforma-

torn samtidigt som energiflödet i kW visas vid mätpunkten i kabel-

skåpet. Ur denna bild ser man0020att när spänningen är som lägst hos 

kunden är det uteslutande under tillfällen när liten eller ingen produkt-

ion hos solcellerna föreligger och en hög förbrukning föreligger i nätet.  
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Figur 13 – Den blåa linjen representerar de 200 tillfällen när spänningsfallet i volt 

hos kunden längst bort i nätet var som störst i förhållande till transformatorns 

spänning. Den röda linjen visar att det vid dessa tillfällen uteslutande var tal om 

konsumtion och lokalproduktionen i nätet var liten eller ingen alls. 

5.4 Jämförelse Swemet och Metrum 

Som ovan konstaterats kunde endast jämförelse mellan de två mätin-

strumenten göras för spänningen i nätet. Denna påvisade en väldigt bra 

korrelation över tid. Om man ser över hela den period när mätdata finns 

för såväl Swemetmätaren samt för Metrummätaren så skiljer det bara 

0,13 % mellan de båda instrumenten.  

Som nämndes under 2.3.1 får mätningar av spänning max avvika med 

      . I detta fall borde således den maximala avvikelsen få uppgå till 

       eftersom två mätare jämförs mot varandra. [6] 

Sett över hela mätserien 2014-04-09 till 2014-04-30 klarar således mätar-

na denna gräns med god marginal men sett till individuella mätningar 

överskrids denna gräns vid ett flertal tillfällen. Som mest avviker 

mätningarna från varandra med hela +2,52 % och -2,40 %. En klart 

bidragande faktor till denna stora avvikelse härleds till det faktum att 

mätningarna hade olika tidsskalor. Dock kan man med säkerhet konsta-

tera att även om samma tidsintervall skulle användas skulle inte varje 

enskild mätning klara gränserna enligt IEC 61000-4-30. 
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5.5 Analys 

Nätet i Bleka har genomgått en stor förändring som en följd av anslut-

ningen av dessa solcellsanläggningar. För Sverige innebär detta i mångt 

och mycket en helt ny situation och med all säkerhet kommer det inte 

bli mindre vanligt. Pressade priser på solceller, ökade elpriser, ökad oro 

för miljön, kärnkraft som stängs ner och ökad energiförbrukning. Listan 

är lång med argument som tyder på att antalet installerade kilowattim-

mar solel kommer att öka väldigt markant under de kommande åren.  

Det transformatorområde som undersöktes i Bleka klarade som konsta-

terats förändringen väldigt bra och som noterats upplevde till och med 

kunden belägen längst bort från transformatorn en förbättring av 

spänningsnivåerna och samtidigt leder anslutningen till minskade 

förluster i nätet.  

Under teoridelen avhandlades några av de effekter som anslutning av 

lokalproducerad el kan ha på elnätet. Det är av största vikt att elnätsbo-

lagen runt om i landet inser förändringen som stundar och förbereder 

sig för detta såväl med kunskap inom företaget, men även vad gäller 

mjukvara. Avsikten var med detta arbete att, utöver de mätningar som 

gjorts, genomföra nätberäkningar med extremscenarion. Det visade sig 

dock att den programvara som Jämtkraft använder för nätberäkningar, 

Tekla NIS, antingen inte klarar beräkningar när effektflödena har vänt 

riktning alternativt att ingen kunskapen som krävs att göra . Det trans-

formatorområde som undersökts klarar i alla fall de undersökta para-

metrarna med marginal, men vad skulle hända om en eller ännu flera 

solcellsanläggningar utöver dessa anslöts? 

Detta scenario kommer förr eller senare många, om inte alla, nätbolag 

ställas inför och då är det av största relevans att man förberett sig. 

Kunskapen om vilken omställning elnätsbolagen borde göra finns med 

all sannolikhet redan i Tyskland som är världsledande på antal installe-

rade solceller.  

Kostnaderna kan annars bli höga, ponera till exempel att en solcellsan-

läggning lovas anslutning och den andra acceptansgränsen överskrids. 

För att kunna fullgöra det avtal som ingåtts krävs då någon form av 

förstärkning av nätet. Det kan röra sig om ett mindre ingrepp som att 

byta ut en kort sträcka kabel, men i värsta scenariot kan i princip hela 
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lågspänningsnätet behöva bytas ut med både kablar och transformator 

till kostnader om hundratals tusen kronor.  

Med detta i åtanke kan det vara klokt att stå väl förberedd när en 

situation som den ovan beskrivna uppstår. 

Acceptansgränsmetoden upplevs som ett väldigt bra redskap för att 

hantera dessa ärenden då det tillåter utvärdering av en rad olika para-

metrar så som överlast, spänningsnivåer eller elkvalitét. Vidare är denna 

metod väldigt transparent och tillåter en bra dialog runt problem eller 

möjligheter mellan kunden och elnätsägaren. 
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