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Sammanfattning 
 

Produktion i lågspänningsnätet ökar kraftigt, bara under år 2014 dubblerades antalet 

nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Utvecklingen ser ut att hålla i sig och då dessa 

anläggningar ofta är små är det troligt att flera ansluts genom en enfasigt ansluten 

växelriktare.  

Ett symmetriskt trefassystem består av tre fasspänningarna med samma amplitud, frekvens 

och förskjutna 120˚ från varandra. Laster och produktionsenheter som inte är trefasigt 

nätanslutna ger upphov till ett osymmetriskt driftfall. Detta arbete syftar till att undersöka hur 

spänningen påverkas av osymmetriska laster och produktionsenheter i Vattenfalls 

lågspänningsnät. Målet med arbetet är att skapa ett beräkningsverktyg som kan användas av 

Vattenfall Eldistribution för att undersöka hur spänningen påverkas vid olika osymmetriska 

driftfall.   

Beräkningsvertyget har skapats i Matlab och utgår från kända värden för spänningen i 

matningspunkten och impedansen mellan matningspunkten och anslutningspunkten. 

Dessutom anges effekt och effektfaktor för eventuell produktion och förbrukning i respektive 

fas. Beräkningsmodellen beräknar spänningar och strömmar i anslutningspunkten samt 

spänningens osymmetri.   

Verifiering av beräkningsmodellen har utförts genom att jämföra beräknat resultat med 

”Kurvor för förenklad bedömning av nätstyrka” som återfinns i MIKRO-handboken, utgiven 

av branschorganisationen Svensk Energi. En fältstudie har utförts på en enfasigt nätansluten 

solcellsanläggning. Mätresultatet från denna har jämförts med resultat från 

beräkningsmodellen. Dessutom har laboratoriemätningar på en försöksuppställning 

genomförts. Försöksuppställningen modellerade en lågspänningskund ansluten till ett svagt 

nät, med enfasigt ansluten produktion och last. Mätresultatet från försöksuppställningen 

jämfördes med resultat från beräkningsmodellen.  

I jämförelse mellan den framtagna beräkningsmodellen och MIKRO-handboken konstateras 

att de stämmer överens. I jämförelse med mätresultat från fältstudien konstateras att 

beräkningsmodellen troligtvis räknar rätt men att mätningarna inte enbart kan användas för att 

verifiera modellen då det är en liten spänningsvariation och många troliga felkällor. Resultatet 

från försöksuppställningen konstateras överensstämma med beräknade värden och kan därför 

bekräfta att beräkningsmodellen är korrekt utformad.   
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Abstract 
 

Production in the low voltage distribution network increases, just in 2014 the number of grid-

connected photovoltaic systems in Sweden doubled. The trend seems to continue, and since 

these plants often are small, it is likely that several are connected to a single-phase connected 

inverter. 

A symmetrical three-phase system consisting three phase voltages of equal magnitude, 

frequency and displaced 120˚ apart. Loads and production units that are not three-phase grid-

connected, causes an asymmetrical operating condition. The purpose of this report is to study 

how the voltage is affected by asymmetrical loads and production units in Vattenfall’s low 

voltage network. The aim of this work is to create a calculation tool that can be used by 

Vattenfall Eldistribution to study how the voltage is affected at different asymmetrical 

operating conditions. 

The calculation tool is created in Matlab and is based on the known values of the voltage in 

the feed point and the impedance between the feed point and the connection point. Even 

power and power factor for possible production and consumption in each phase are set up. 

The calculation model calculates the voltages and currents at the connection point and the 

voltage asymmetry. 

Verification of the calculation model have been carried out by comparing the calculated 

results with "Curves for simplified assessment of grid strength” included in MIKRO-

handboken, published by Svensk Energi. A field study has been performed on a single-phase 

grid-connected photovoltaic plant. The measurement result of this has been compared with the 

results of the calculation model. Also, laboratory measurements on an experimental set-up 

was performed. The experimental set-up corresponded a low voltage customer connected to a 

weak grid, with single-phase connected production and load. Measurement results of the 

experimental setup were compared with the results of the calculation model. 

Comparison between the developed calculation model and MIKRO-handboken concludes that 

they match. By comparison with measurements from the field study, it is concluded that the 

calculation model is probably correctly calculating, but that measurements alone can’t be used 

to verify the model because the voltage variation is too small and there are many likely 

sources of error. The results of the experimental set-up match with the calculated values and 

can therefore confirm that the calculation model is correctly designed.  

  



 

iii 

 

Förord 
 

Detta examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng, avslutar mina studier till 

högskoleingenjör i elkraftteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet har utförts under 

perioden 24 mars till 5 juni 2015.   

Arbetet har skrivits på uppdrag och i samarbete med Vattenfall Eldistribution. Ett mycket 

stort tack riktas till hela avdelningen för elkvalitet i Trollhättan, bestående av Gunilla 

Brännman, Jesper Glans, Emma Aronsson och David Lundh, som på ett fantastiskt bra sätt 

har stöttat mig under examensarbetet. Särskilt tack riktas till mina handledare Gunilla 

Brännman och Jesper Glans som har varit mycket behjälpliga under hela arbetets gång. Tack 

även till min handledare på Umeå Universitet, Björne Lindberg, för rådgivning och 

reflektioner.  

Upphovsman till bilder och figurer i rapporten, är om ingen referens anges, författaren själv. 

Bilder och figurer med angiven referens är använda med respektive upphovsmans tillstånd.  

 

Jonatan Törnroth 

Trollhättan, juni 2015 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
I Sverige utgörs elnätet av högspänningsnät, mellanspänningsnät och lågspänningsnät. 

Högspänningsnätet och mellanspänningsnätet har höga spänningsnivåer för överföring av 

stora energimängder över stora geografiska avstånd. Lågspänningsnätet har en lägre 

spänningsnivå och är den del av nätet som fördelar elen ut till de flesta konsumenter [1]. 

Traditionellt sett har producerad el transporterats genom högspänningsnätet och 

mellanspänningsnätet för att enbart distribueras i lågspänningsnätet men nu ses en kraftig 

ökning av elproduktion direkt i lågspänningsnätet [2]. Ett exempel på detta är 

solcellsproduktion, då den installerade kapaciteten av nätanslutna solcellssystem fördubblades 

under år 2014 [3]. Anledningen till denna snabba utveckling är sjunkande priser på 

solcellsanläggningar och ett ökat intresse för solceller [3]. Det finns även en politisk vilja att 

öka Sveriges förnyelsebara energiproduktion, och genom ekonomiska incitament såsom 

statligt investeringsstöd och skattereduktion ökar lönsamheten för elkonsumenter att även 

producera el [4]. Fördelaktiga bestämmelser gäller för så kallade mikroproducenter, vilket är 

en elkonsument som även producerar el, men mängden producerad el per år understiger 

mängden konsumerad el per år [5]. Det innebär att många småskaliga solcellsanläggningar 

förväntas anslutas till lågspänningsnätet och det troligt att flera av dessa ansluts genom en 

enfasigt ansluten växelriktare.  

Elnätet i Sverige är uppbyggt av trefasgeneratorer som genererar tre sinusformade 

växelspänningar med samma amplitud, frekvens och som är inbördes förskjutna 120˚ från 

varandra, vilket ger ett symmetriskt trefassystem. I verkligheten är det dock oftast ett 

osymmetriskt driftfall i nätet [6]. Detta orsakas ofta i lågspänningsnätet av laster inkopplade 

på enbart en eller två faser, men även produktionsenhet inkopplade på enbart en eller två faser 

ger upphov till osymmetri [7]. Problem som orsakas av osymmetri är ökade förluster i 

ledningar, sämre effekt för motorer och transformatorer samt spänningsnivåer som är utanför 

uppsatta gränsvärden [7].  

 

1.2 Syfte och mål 
Arbetets syfte är att undersöka hur spänningen påverkas av osymmetriska laster och 

produktionsenheter i Vattenfalls lågspänningsnät.  

Målet med arbetet är att skapa ett beräkningsverktyg som kan användas av Vattenfall 

Eldistribution för att undersöka hur spänningen påverkas vid olika osymmetriska driftfall.   

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet begränsas till att enbart omfatta det svenska lågspänningsnätet och modelleras genom 

ett förenklat nät. Beräkningarna gäller vid normalt driftfall och därmed inte olika typer av 

driftfall orsakade av fel, såsom jordslutning och kortslutning. I arbetet undersöks 

spänningsvariationer som betecknas som långsamma, vilket är 10-minuters medelvärden av 

effektivvärdet [8].    
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2 Teori 
 

2.1 Lågspänningsnätet i Sverige 
Lågspänning definieras som en spänning lägre än 1000 V och spänningsnivån som används i 

svenska hushåll är 400 V trefasig huvudspänning. Nedtransformering till lågspänning sker 

vanligtvis i så kallade nätstationer i markkabelnätet och i stolpstationer i luftledningsnätet. [1] 

Lågspänningsnät i Sverige utformas som TN-C-system eller TN-S-system. Båda systemen är 

direktjordade system men TN-C-systemet är ett 4-ledarsystem med kombinerad neutral- och 

skyddsjordledare, så kallad PEN-ledare. TN-S-systemet är ett 5-ledarsystem och består av 

separata neutral- och skyddsjordledare. [9] 

Nätet kan byggas upp på olika sätt. Ett maskat nät matar en punkt från flera håll. Öppna 

slingor innebär att det finns ledningar från flera håll fram till en punkt men slingan är öppen i 

respektive kabelskåp, vilket kräver manuella omkopplingar vid behov av matning från en 

annan ledning. Ett radiellt nät innebär att endast en ledning försörjer varje punkt, vilket ofta är 

fallet för lågspänningsnätet. [1] 

 

 

 

  

 Impedans 

Impedans är det elektriska motståndet i nätet och kan bestå av resistans, induktans och 

kapacitans. Resistans innebär faslikhet mellan spänning och ström medan induktans och 

kapacitans medför att en fasdifferens uppstår mellan spänning och ström. För en induktor 

gäller att spänningen är 90˚ före strömmen och för en kondensator gäller att spänningen är 90˚ 

efter strömmen. [6] 

 Nätstyrka 

Ett näts förmåga att stå emot spänningsvariationer benämns som nätstyrka. Nätstyrka kan 

anges i nätets impedans och räknas för enfasiga anslutningar ut som jordslutningsimpedansen, 

vilket innebär impedansen för en ström genom en fasledare samt neutralledaren. Denna 

benämns som förimpedans. [10] 

Ett annat sätt att beskriva nätstyrkan är att undersöka spänningsvariationen som uppstår vid 

in- eller urkoppling av last eller produktionsenhet. Denna spänningsvariation får enligt 

branschorganisationen Svensk Energi inte överstiga 5 % i kundens anslutningspunkt och inte 

överstiga 3 % i sammankopplingspunkt mot andra kunder. [10]  

I MIKRO-handboken från Svensk Energi visas ett samband mellan nätstyrka och nätets 

kapacitet att ansluta produktionsenheter avseende spänningsvariationer som uppstår [10]. 

Dessa grafer används idag av elnätsföretag för att avgöra nödvändig nätstyrka vid förfrågan 

om att ansluta enfasigt respektive trefasigt ansluten produktionsenhet till lågspänningsnätet.  

Nätstation Kabelskåp Kunder 

Figur 1: Radiellt lågspänningsnät 
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 Aktiv och reaktiv effekt 

Produkten av ström och spänning benämns skenbar effekt och kan uttryckas enligt nedan.  

𝑆 = 𝑈 ∗ 𝐼 = √𝑃2 + 𝑄2 

Den skenbara effekten kan delas upp i aktiv och reaktiv effekt vilket presenteras i 

effekttriangeln.  

 

 

 

 

 

𝑃 = 𝑆 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝑄 = 𝑆 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑃 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜑 

Skenbar effekt i komplex form kan därför utryckas med aktiv effekt som realdel och reaktiv 

effekt som imaginärdel.  

𝑆 = 𝑃 + 𝑖𝑄 

P 

Q 
S 

𝜑 

Figur 2: Nödvändig nätstyrka vid enfasig 

produktionsenhet i lågspänningsnätet [10] 
Figur 3: Nödvändig nätstyrka vid trefasig 

produktionsenhet i lågspänningsnätet [10] 

Ekv.  2.4 

Ekv.  2.1 

Ekv.  2.2 

Ekv.  2.3 

Figur 4: Effekttriangeln 
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Ekv.  2.8 

 Summering av effekt 

Två effektlaster som är parallellkopplade kan för att beräkna den totala effekten adderas.  

 

  

 

 

  

 

𝑆𝑡𝑜𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝑈 ∗ (
𝑆1

𝑈
+

𝑆2

𝑈
) =  𝑆1 + 𝑆2 

Detta gäller även för två effektlaster som seriekopplas.  

 

 

 

 

 

𝑆𝑡𝑜𝑡 = 𝑈𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐼 = (
𝑆1

𝐼
+

𝑆2

𝐼
) ∗ 𝐼 =  𝑆1 + 𝑆2 

 Effektmetoden 

Den skenbara effekten i komplex form definieras som den komplexa spänningen multiplicerat 

med den komplexa strömmens konjugat, vilket betecknas 𝐼𝑘 [6]. Om 𝛿 är spänningens vinkel 

och 𝛼 är strömmens vinkel beräknas komplex effekt genom formeln nedan.  

𝑆 = 𝑈 ∗ 𝐼𝑘 = 𝑈∠𝛿 ∗ 𝐼∠ − 𝛼 

 Effektfaktor 

Effektfaktor är ett mått på andelen aktiv respektive reaktiv effekt där 𝜑 är fasförskjutningen 

mellan spänning och ström. Om 𝜑 är i intervallet 0˚ till 90˚ har nätet en induktiv karaktär och 

om 𝜑 är i intervallet 0˚ till -90˚ ˚ har nätet en kapacitiv karaktär. [6] 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = cos 𝜑 

 

 Förbrukning i lågspänningsnätet 

Laster i lågspänningsnätet kan kopplas in på en, två eller tre faser. När en- eller tvåfasanslutna 

laster används överförs strömmen till den aktuella lasten endast i de faser som lasten är 

ansluten till, vilket gör de tre fasströmmarna olika stora. Mindre laster kopplas vanligtvis in 

på en fas. [7] 

 

𝑆1 

𝑆2 

𝑈 

𝐼1 

𝐼2 

𝐼𝑡𝑜𝑡 

𝑆1 𝑆2 

𝑈2 

𝐼 

𝑈1 

𝑈𝑡𝑜𝑡 

Figur 5: Parallellkopplade effektlaster 

Figur 6: Seriekopplade effektlaster 

Ekv.  2.5 

Ekv.  2.6 

Ekv.  2.7 
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 Produktion i lågspänningsnätet 

 Mikroproduktion 

En mikroproducent är en kund som producerar el för utmatning på nätet men mängden 

producerad el per år understiger mängden konsumerad el per år. För mikroproducenter finns 

ett antal ersättningar, t.ex. skattereduktion, att ta del av vilket gör det fördelaktigt att ansluta 

småskalig produktion till sin elanläggning [5]. För att omfattas av bestämmelser för 

mikroproduktion ska produktionsanläggningen anslutas till en 230/400 V 

konsumtionsanläggning för maximalt 63 A [10]. Förmånliga skatteregler gäller för 

produktionsanläggningar vid konsumtionsanläggning för maximalt 100 A [5]. Ett vanligt 

produktionsslag inom mikroproduktion är solceller [10].  

 Växelriktare 

Solceller producerar likström som omvandlas till växelström i en växelriktare. Växelriktaren 

kan vara gjord för nätanslutning på en, två eller tre faser. Branchorganisationen Svensk Energi 

rekommenderar alltid trefasigt anslutna växelriktare för att inte obalans mellan faserna ska 

uppstå [10]. Men till många mindre solcellsanläggningar används en enfasigt ansluten 

växelriktare då inköpspriset för en sådan är lägre. [11]  

På marknaden för solcellssystem idag förekommer det att enfasanslutna växelriktare föreslås 

för solcellspaket upp till 5 kW [12]. Vattenfall Försäljning erbjuder några olika solcellspaket 

och det minsta av dem använder en enfasigt ansluten växelriktare. Detta solcellssystem är på 

2,2 kW. [13] 

Mikroväxelriktare är en ytterligare typ som kan användas. Det är små växelriktare placerade 

direkt vid varje enskild solpanel, vilka sedan parallellkopplas. Det gör att det krävs fler 

enheter men motiveras genom att kunna optimera produktionen vid exempelvis delvis 

skuggad yta eller fel på någon panel. I dessa fall minskar produktionen endast för den 

enskilda solpanelen. [14] 

 

2.2 Osymmetri 
Ett symmetriskt nät består av tre sinusformade spänningar med samma amplitud, frekvens och 

som är inbördes förskjutna 120˚ från varandra. I verkligheten är dock osymmetrisk belastning 

det vanligaste driftfallet vilket påverkar de symmetriska spänningarna. [6]  

 Symmetriska komponenter 

En metod för att presentera ett osymmetriskt trefassystem är symmetriska komponenter. Det 

innebär att det verkliga osymmetriska systemet delas in i tre olika symmetriska trefassystem. 

[7] 

 Vridningsoperatorn a 

Då de tre faserna i ett symmetriskt trefassystem är 120˚ förskjutna från varandra kan 

vridningen utryckas genom vridningsoperatorn a.  

𝑎 = −
1

2
+

1

2
𝑖√3 = 1𝑒𝑖120° 

 

 

Ekv.  2.9 
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De tre fasspänningarna kan därför utryckas enligt nedan där E är nominell fasspänning.  

𝑈𝑎 = 𝐸 

𝑈𝑏 = 𝑎2𝐸 

𝑈𝑐 = 𝑎𝐸 

 Symmetriska komponenter för spänningen 

Ett osymmetriskt system kan delas upp i plusföljdssystemet, minusföljdsystemet och 

nollföljdsystemet. Addition av dessa tre delsystem ger det verkliga osymmetriska systemet. 

[7] 

𝑈𝑎 = 𝑈0 + 𝑈+ + 𝑈− 

𝑈𝑏 = 𝑈0 + 𝑎2𝑈+ + 𝑎𝑈− 

𝑈𝑐 = 𝑈0 + 𝑎𝑈+ + 𝑎2𝑈− 

Ett symmetriskt trefassystem består enbart av plusföljdspänningar. Vridmomentet i en 

induktionsmotor orsakas t.ex. av plusföljdsspänningen. Elnätet är konstruerat för att drivas 

med enbart plusföljdsspänning och i normalt driftfall är nätets minusföljdsspänning och 

nollföljdsspänning mycket mindre än plusföljdsspänningen. [7]  

𝑈+ =
1

3
(𝑈𝑎 + 𝑎𝑈𝑏 + 𝑎2𝑈𝑐) 

Minusföljdspänningen är också en balanserad trefasspänning men har motsatt fasföljd vilket 

ger en rotation i motsatt riktning jämfört med plusföljdsystemet. En induktionsmotor med 

enbart minusföljdspänning roterar därför i motsatt riktning mot normalt driftfall. 

Minusföljdspänningen blir ett mått på hur ineffektivt trefassystemet är. [7] 

𝑈− =
1

3
(𝑈𝑎 + 𝑎2𝑈𝑏 + 𝑎𝑈𝑐) 

Nollföljdsspänningen är medelvärdet av de tre fasspänningarna. Vid ett symmetriskt fall är 

denna 0 men om en fasvinkel eller storlek på någon spänning avviker från symmetriskt fall 

kommer nollföljdspänningen få ett värde. Nollföljdspänningen indikerar en anslutning till jord 

och ger upphov till en nollföljdsström som leds tillbaka i neutralledaren. [7] 

𝑈0 =
1

3
(𝑈𝑎 + 𝑈𝑏 + 𝑈𝑐) 

 Symmetriska komponenter för ström och impedans 

På samma sätt som man kan uttrycka spänningen i symmetriska komponenter kan man 

utrycka ström och impedans. Förhållandet dem emellan uttrycks enligt nedan. [7]  

𝑈+ = 𝐼+ + 𝑍+ 

𝑈− = 𝐼− + 𝑍− 

𝑈0 = 𝐼0 + 𝑍0 

Ekv.  2.11 

Ekv.  2.12 

Ekv.  2.19 

Ekv.  2.20 

Ekv.  2.10 

Ekv.  2.15 

Ekv.  2.14 

Ekv.  2.13 

Ekv.  2.16 

Ekv.  2.17 

Ekv.  2.18 

Ekv.  2.21 
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 Orsaker till osymmetri 

En källa till osymmetri i spänningen är osymmetriska fasströmmar. Att fasströmmarna inte är 

symmetriska beror i många fall i lågspänningsnätet på att laster är anslutna till enbart en eller 

två faser. Även om enfaslaster ansluts på olika faser är det inte troligt att de alltid används 

samtidigt och därmed finns risk för osymmetri vid vissa tidpunkter. [7] 

En annan källa till osymmetri är enfasigt anslutna produktionsenheter. De enfasigt anslutna 

produktionsenheternas inverkan ökar om det finns flera anläggningar i ett område och om 

dessa är anslutna till samma fas. Detta gör det viktigt att sprida ut produktionsenheter jämt på 

de olika faserna [10]. I ett examensarbete från Lunds Universitet konstateras att den 

produktion som ryms i nätet då all produktion är samlad i en fas är 11-13 % av den 

produktion som ryms om strömmarna varit symmetriskt fördelade [15].   

Osymmetriska spänningar kan även uppstå i det överliggande nätet. Trots att fasströmmarna 

är symmetriska uppstår osymmetriska spänningar om det finns obalanserade impedanser. 

Transformatorer och ledningar är inte helt identiska i de tre faserna vilket kan göra att 

impedanserna i de tre faserna är olika stora. [7] 

 Gränsvärden för osymmetri 

Laster som inte har någon anslutning till jord utan enbart är anslutna mellan två eller tre faser 

påverkas endast negativt av minusföljdspänningen. Därför brukar man inte räkna med 

nollföljdsspänningar när man anger osymmetrin för ett system. Osymmetrin brukar mätas som 

kvoten mellan minusföljdspänningen och plusföljdsspänningen. [7] 

I föreskriften EIFS 2013:1 anges gränsvärden för osymmetri:  

” Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden 

av spänningsosymmetrin vara mindre än eller lika med två procent.” [8] 

 Konsekvenser av osymmetri 

Osymmetriska strömmar leder till osymmetriska spänningar samt ger upphov till ökad 

uppvärmning av ledningar. Överföring av energi från produktion till konsumtion sker enbart 

genom plusföljdskomponenterna och osymmetri ger därför upphov till ökade förluster. Om 

lika stor effekt som skulle överföras i tre faser istället överförs i enbart en av faserna ökar 

förlusterna i överföringen genom fasledarna tre gånger [7]. Detta beror på att förlusterna i en 

ledning är kvadratiskt beroende av strömmen enligt formeln nedan.  

𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑅 ∗ 𝐼2 

Roterande maskiner påverkas också negativt av osymmetri i spänningen. Normalt är en 

trefasigt ansluten maskins minusföljdsimpedans mellan en femtondel och en tiondel av 

maskinens plusföljdsimpedans. Detta får som konsekvens att minusföljdsspänningen inte 

behöver vara så stor för att orsaka en hög minusföljdsström. I roterande maskiner ökar 

förlusterna vid osymmetri då minusföljdseffekten inte utgör någon positiv påverkan på 

motorn. Både plusföljdsströmmen och minusföljdsströmmen genom maskinen ger upphov till 

förluster och dessa kan beskrivas genom nedanstående formel: [7] 

𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 3 (𝐼+)2𝑅+ + 3 (𝐼−)2𝑅− 

 

Ekv.  2.22 

Ekv.  2.23 
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De ökade strömmarna ger upphov till en ökad uppvärmning av motorn vilket kan göra att 

maskinen behöver nedklassas för att förhindra överhettning. [7] 

 

2.3 Spänningsvariation 

 Strömmar 

Fasströmmarnas storlek är beroende av hur stor effekt som konsumeras eller produceras. 𝑈 är 

spänningen vid vilken effekten är uppmätt över. Effekten är angiven per fas.  

𝐼𝐹 =
𝑆

𝑈
=

𝑃/𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑈
=

𝑄/𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑈
 

Strömmen i neutralledaren är summan av fasströmmarna. Symmetriska fasströmmar, lika 

stora och 120˚ inbördes förskjutna, är vid summering noll i varje ögonblick. Vid ett 

osymmetriskt fall uppkommer därför även en ström i neutralledaren, vilket ger upphov till ett 

spänningsfall i denna. [6] 

𝐼𝑁 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 

 Beräkning av spänningsfall 

Trefasigt anslutna laster matas med ström från tre faser. Då dessa fasströmmar är av samma 

amplitud och inbördes förskjutna 120˚ från varandra blir summan av strömmarna noll, vilket 

innebär att ingen ström går i neutralledaren. Spänningsfallet orsakad av överföringen av 

energi till lasten blir därför bara beroende av impedansen i fasledarna. En enfasigt ansluten 

last matas med ström från en fas och neutralledaren blir därmed återledare. Det innebär att det 

uppstår spänningsfall både över fasledaren och över neutralledaren. Detsamma gäller för en 

osymmetrisk två- eller trefasansluten last då osymmetrin ger upphov till en ström i 

neutralledaren. [9] 

Spänningsfallet per ledare, ∆𝑈, uttrycks enligt nedan där 𝐼 är ström genom ledaren, 𝜑 är 

fasvinkeln mellan spänning och ström, och 𝑅 respektive 𝑋 är ledarens resistans och reaktans.  

∆𝑈 = 𝐼 ∗ 𝑍 = 𝐼 ∗ 𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝐼 ∗ 𝑋 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 

 

Det totala spänningsfallet per fas, ∆𝑈𝑡𝑜𝑡, erhålls genom att summera spänningsfall i 

fasledaren, ∆𝑈𝐹, samt i neutralledaren, ∆𝑈𝑁.  

∆𝑈𝑡𝑜𝑡 = ∆𝑈𝐹 + ∆𝑈𝑁 

 

 Justering av spänning i lågspänningsnätet 

I lågspänningsnätet finns vanligtvis ingen möjlighet att justera spänningen under drift. 

Transformatorer mellan mellanspänning till lågspänning har dock ofta omsättningskopplare 

som kan justera spänningen i några olika steg, vilket görs manuellt vid spänningslöst tillstånd. 

[2]   

 

Ekv.  2.24 

Ekv.  2.25 

Ekv.  2.26 

Ekv.  2.27 
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 Spänningsvariation vid produktion i lågspänningsnätet 

 Extremfall 

När spänningsvariationen ska beräknas i ett nät som både innehåller produktion och 

konsumtion i samma anslutningspunkt undersöks de maximala värden som kan uppstå. Det är 

två extremfall som kan förekomma, det första innebär maximal produktion och minimal 

konsumtion och det andra innebär ingen produktion och maximal konsumtion. [10] 

Vid enbart konsumtion i anslutningspunkten matas ström från nätet vilket ger upphov till ett 

spänningsfall i matande ledningar. Spänningspotentialen hos kunden blir därmed lägre än 

potentialen vid transformatorn. [2] 

Vid maximal produktion och minimal konsumtion kan den producerade effekten överstiga 

kundens, för ögonblicket, konsumerade effekt vilket ger upphov till en effektutmatning på 

nätet. Då effekt matas från kunden mot nätet har kundens anslutningspunkt en högre 

spänningspotential än transformatorn. Det innebär att vid mikroproduktion i nätet kan 

spänningsvariationer inom ett större intervall än tidigare uppstå. Spänningsvariationerna ökar 

då nätets impedans ökar, t.ex. ju längre ut på ledningen anslutningspunkten finns. [2]  

 Gränsvärden för spänningsvariation 

Gränsvärden för långsamma spänningsvariationer är angivna i föreskriften EIFS 2013:1. 

Långsamma spänningsvariationer definieras som 10-minuters medelvärden av effektivvärdet 

hos matningsspänningen. I lågspänningsnät är referensspänningen 230 V och de angivna 

gränsvärdena gäller i anslutningspunkten, vilket är den plats där kundens elmätare är placerad. 

[8] 

” Under en period motsvarande en vecka ska förekommande tiominutersvärden 

av spänningens effektivvärde vara mellan 90 procent och 110 

procent av referensspänningen.” [8] 

Mer specificerade riktlinjer för långsamma spänningsvariationer finns i Svensk Energis 

utgåva AMP, Anslutning av mindre produktionsanläggningar. Där anges att vid planering av 

nät och beräkning av spänningsfall bör man utgå från gränsvärdena +6/-10 %. För 

vindkraftverk anger Svensk Energi att vid sammankopplingspunkten till andra kunder bör 

spänningens effektivvärde inte påverkas mer av produktionen än 2,5 %.  [16] 

högsta tillåtna spänning 

lägsta tillåtna spänning 

Ledningens längd 

Spänning 

spänningsökning pga produktion 

spänningssänkning pga konsumtion 

Figur 7: Spänningsvariation vid produktion och konsumtion 
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I MIKRO-handboken anges erfarenhetsbaserade gränsvärden för spänningsförändring som 

sker enbart i lågspänningsnätet ±5 %, och den totala accepterade spänningsförändringen i hela 

nätet ±8 %. [10] 

 Konsekvenser av spänningsvariation 

Avvikelser från nominell spänningsamplitud får konsekvenser då nätkomponenter och 

inkopplad utrustning är byggda och anpassade för en specifik spänning. För 

induktionsmotorer leder en för låg spänning till att vridmomentet vid start minskar och att 

temperaturstigningen vid full belastning ökar. En för hög spänning leder till ökat vridmoment, 

ökade startströmmar och minskad effektfaktor. Glödlampor påverkas också mycket av 

spänningen och en spänning avvikande från nominell nivå minskar lampornas livslängd 

avsevärt. Transformatorer får en ökad magnetiseringsström vid för hög spänning, vilket får 

som konsekvens att spänningens vågform förvrängs då magnetiseringsströmmen är icke 

sinusformad. Det är också så att vid en minskad spänning måste strömmen öka för att 

bibehålla samma effektuttag. En ökad ström leder till ökade förluster, ökad uppvärmning och 

en minskad livslängd för ansluten utrustning. [7]  
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3 Genomförande 
 

3.1 Litteraturstudie 
För inhämtning av kunskap har en litteraturstudie genomförts. Information har främst 

inhämtats från böcker om elnät och elnätsberäkningar samt rapporter från forskning och 

examensarbeten. Även för ämnet aktuella standarder och branschpraxis har studerats. 

 

3.2 Utbildning 
Under perioden 19-21 maj genomfördes kursen Praktisk elkvalitet hos Vattenfall i Solna. 

Kursen behandlade olika elkvalitetsparametrar och krav på dessa. Kursen hölls av 

elkvalitetsavdelningen på Vattenfall Eldistribution och Reidar Gustavsson från Norbo 

Kraftteknik.  

 

3.3 Beräkningsmodell 
En beräkningsmodell har skapats i programmet MATLAB R2014a. Beräkningarna grundar 

sig på tidigare beskriven teori.  

 Kretsschema för beräkningsmodell  

  

I beräkningsmodellen anges effekt och effektfaktor för eventuell produktion och förbrukning i 

respektive fas. Dessutom anges fasspänningar i matningspunkten och impedanser mellan 

matningspunkt och anslutningspunkt. Resultatet som erhålls från beräkningsmodellen är 

spänningar och strömmar samt spänningens osymmetri i anslutningspunkten.   

 

Figur 8: Kretsschema för beräkningsmodell 
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3.4 Fältstudie 
Mätningar i fält har genomförts på en enfasigt nätansluten solcellsanläggning. 

Solcellsanläggningen är placerad hos en av Vattenfalls lågspänningskunder och faller inom 

gränsen för mikroproduktion. Solcellspaketet är levererat av Vattenfall och kan leverera en 

effekt på 3 kW från en enfasigt ansluten växelriktare. Mätningar av ström och spänning 

genomfördes under perioden 22 april till 30 april 2015 i kundens anslutningspunkt samt i 

överliggande nätstation, vilken benämns matningspunkt i fältstudien.  

 Nätschema 

Nätdata för den aktuella mätplatsen inhämtades från nätdokumentationssystemet Netbas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mätutrustning 

I mätningarna användes två elkvalitetsmätare av modellen Dranetz PowerVisa respektive 

Dranetz PX5. Mätarna var utrustade med strömtänger för mätområdet 0-100 A. Ström och 

spänning över samtliga fasledare samt spänning i neutralledare mättes och mätarna lagrade 

kurvformer var 30:e sekund.  

 

3.5 Försöksuppställning 
För att göra ytterligare mätningar på mikroproduktion modellerades ett lågspänningsnät med 

förbrukning och produktion i Vattenfall Eldistributions laborationssal i Båberg.   

 Modellering av nät 

För att modellera ett lågspänningsnät matades kretsen från en D/Y-kopplad transformator med 

kopplingsart Dyn11 och en märkeffekt på 20 kVA, med omsättningen 1:1. Säkringar fanns i 

G 

Fasledare: 0,0692+i0,0084 Ω 

Neutralledare: 0,0691+i0,0008 Ω 

10/0,4 kV 

Figur 9: Mätning i överliggande 

nätstation 

Figur 10: Mätning i 

kundens mätarskåp 

Figur 11: Nätschema för aktuell mätplats 
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gruppcentral före transformatorn, vilken benämns primärstation, samt i gruppcentral efter 

transformatorn, vilken benämns sekundärstation.  

  

Figur 12: D/Y-kopplad transformator med gruppcentraler 

Ett svagt nät var önskvärt då det gav ett större utfall på spänningsvariationer och osymmetri. 

Det svaga nätet modellerades genom att resistanser seriekopplades i matande ledningar. 

Resistanserna bestod av lika stora resistanser över varje fasledare samt neutralledaren och var 

0,47 Ω, 0,22 Ω samt 0,10 Ω per ledare.  

 

Last och produktion i det modellerade nätet anslöts till det modellerade lågspänningsnätet via 

en gruppcentral som benämns ABST-3.   

 Modellering av förbrukning och produktion 

En likriktarenhet bestående av två transformatorer på 500 VA vardera parallellkopplades till 

en fas. Från likriktaren fanns fyra likspänningsutgångar på 35 V vardera. Växelriktarenheten 

bestod av tre mikroväxelriktare på vardera 180 W vilka kopplades till var sin utgång från 

likriktaren. Utgångarna från växelriktarna parallellkopplades till en och samma fas, dock inte 

samma fas som likriktaren matas från. Denna inkoppling innebar att en lågspänningskund som 

har last på en fas samtidigt som kunden har produktion på en annan fas har modellerats. I 

vissa av uppställningarna användes även en enfasig kupévärmare på 2 kW som ytterligare 

last.    

Figur 13: Resistanser i nätmodellen 
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 Mätutrustning 

Mätningar genomfördes med elkvalitetsmätare Dranetz PowerVisa i ABST-3 som modelleras 

som kundens anslutningspunkt. Samtidigt genomfördes mätningar med elkvalitetsmätare 

Dranetz PX5 i sekundärstationen, vilken modelleras som matningspunkten. Strömtänger för 

mätområdet 0-10A användes och spänning och ström mättes för samtliga faser och i 

neutralledaren. Mätarnas lagrade kurvformer var 30:e sekund. För att ta reda på impedansen 

mellan dessa mätplatser uppmättes förimpedansen med multiinstallationstestare Metrel 

Eurotest 61557 i båda punkterna.  

 Kretsschema för försöksuppställning 

 Fall 1 

I fall 1 undersöktes hur spänningen påverkas vid likriktare som förbrukning på fas 2 och 

växelriktare som produktionsenhet på fas 1. 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Växelriktare till vänster och likriktare till höger 

Figur 15: Kretsschema för försöksuppställning fall 1 
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 Fall 2 

Fall 2 var likadan uppställning som fall 1 med tillägget att en kupévärmare på 2 kW anslöts 

till fas 2.  

 

 Fall 3 

I fall 3 flyttades kupévärmaren från fas 2 till fas 3.  

 

 

3.6 Verifiering av beräkningsmodell 

 Jämförelse med MIKRO-handboken 

För att göra en förenklad bedömning av nätets kapacitet att ansluta produktion används idag 

”Kurvor för förenklad bedömning av nätstyrka” som återfinns i MIKRO-handboken [10]. 

Jämförelse mellan dessa kurvor och framtagen beräkningsmodell är därför av intresse.  

Den angivna förimpedansen på x-axeln är jordslutningsimpedansen, alltså impedans i en 

fasledare samt neutralledare. I beräkningarna antas att kablar med samma impedans i fas- och 

Figur 17: Kretsschema för försöksuppställning fall 3 

Figur 16: Kretsschema för försöksuppställning fall 2 
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neutralledare har använts. Angiven effekt på y-axeln är producerad aktiv effekt. För 

produktionen antas 𝑐𝑜𝑠𝜑=1. Den resistiva delen i kabelimpedansen dominerar och därför 

antas Z=R. [10] 

I jämförelse med beräkningsmodellen uppskattades angivna effekter och förimpedanser från 

kurvorna i MIKRO-handboken och dessa värden användes som indata i beräkningsmodellen. 

Den framräknade procentuella spänningsvariationen i lågspänningsnätet jämfördes sedan med 

värdet 5 % som används i MIKRO-handboken.  

 Jämförelse med mätdata från fältstudie samt försöksuppställning 

De erhållna mätresultaten bearbetades i programmet Dran-View 6. I den framtagna 

beräkningsmodellen gjordes sedan beräkningar med indata från mätningarna. Indata som 

användes var uppmätta spänningsnivåer i matningspunkten samt aktiv effekt och effektfaktor i 

anslutningspunkten. Beräknade spänningsnivåer och strömmar i anslutningspunkten 

jämfördes sedan med de uppmätta värdena för samma punkt.  
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4 Resultat 
 

4.1 MIKRO-handboken 
Spänningsförändringen i anslutningspunkten studeras, vilken enligt MIKRO-handboken ska 

vara 5 %. Detta värde jämförs med motsvarande värde beräknat i beräkningsmodellen.  

 

Tabell 1: Resultat från jämförelse med MIKRO-handboken 

 

4.2 Fältstudie  
I det aktuella fallet som presenteras nedan matar solcellsanläggningen ut 2,47 kW på fas 2 

samtidigt som fas 3 är belastad med 2,179 kW. I tabellen jämförs det uppmätta resultatet med 

beräknade värden från beräkningsmodellen.  

 

 

4.3 Försöksuppställning 
Resultat från mätningar på försöksuppställningen samt jämförelse av detta resultat med 

beräknade värden från beräkningsmodellen presenteras nedan för de tre olika fallen.   

 Fall 1  

 

Förimpedans (Ω) Effekt (W)
Beräknad 

spänningsvariation (%)

1 2666 4.81 %

0,7 3800 4.80 %

0,5 5333 4.81 %

0,3 8800 4.76 %

1,3 12500 4.88 %

1 16000 4.81%

0,7 23000 4.84 %

0,5 32000 4.81 %

Enfasig anslutning

Trefasig anslutning

Tabell 2: Resultat från fältstudie 

Tabell 3: Resultat från försöksuppställning fall 1 

Fältstudie: fall 1 U_osym

(V) (grader) (V) (grader) (V) (grader) (V) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (%)

Uppmätt Matningspunkt 234,9 0 234,1 241 234,8 120 0,6899 81 10,46 62 9,726 108

Uppmätt 234,8 0 236,0 241 232,6 121 0,2042 122 10,48 64 9,522 111

Beräknad 234,85 -0,32 235,97 241,17 233,06 120,18 1,28 87,02 0,20 121,68 10,48 64,20 9,49 110,18 18,56 86,35 0,51%

Jämförelse -0,05 -0,32 0,03 -0,17 -0,46 0,82 0,004 0,32 0 -0,2 0,032 0,82

I2 I3

Anslutningspunkt

U1 U2 U3 UN INI1

Försöksuppställning: fall 1 U_osym

(V) (grader) (V) (grader) (V) (grader) (V) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (%)

Uppmätt Matningspunkt 233,6 0 231,8 240 232,8 120 2,195 175 3,152 245 0,02041 139 4,469 216

Uppmätt 239,3 0 225,3 240 233,6 119 4,077 217 2,189 176 3,144 244 0,007108 205 4,466 217

Beräknad 239,18 0,60 224,75 240,37 233,40 118,94 4,34 217,37 2,19 176,60 3,15 244,37 0,01 204,94 4,47 217,37 0,89%

Jämförelse 0,12 -0,60 0,55 -0,37 0,20 0,06 -0,26 -0,37 -0,001 -0,6 -0,006 -0,37 -0,002892 0,06 -0,004 -0,37

INI1 I2 I3

Anslutningspunkt

U1 U2 U3 UN
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 Fall 2  

 

 Fall 3  

  

Tabell 4: Resultat från försöksuppställning fall 2 

Tabell 5: Resultat från försöksuppställning fall 3 

Försöksuppställning: fall 2 U_osym

(V) (grader) (V) (grader) (V) (grader) (V) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (%)

Uppmätt Matningspunkt 232,1 0 228,7 240 231,3 120 1,77 177 10,59 240 0,02924 123 11,55 231

Uppmätt 240,7 0 208,6 238 235,7 116 10,510 231 1,767 176 10,57 238 0,01791 219 11,52 230

Beräknad 240,80 2,11 207,24 240,38 235,85 117,47 11,24 232,59 1,77 178,11 10,64 240,38 0,02 220,47 11,59 232,59 2,10%

Jämförelse -0,10 -2,11 1,36 -2,38 -0,15 -1,47 -0,73 -1,59 -0,003 -2,11 -0,07 -2,38 -0,00209 -1,47 -0,07 -2,59

Anslutningspunkt

U1 U2 U3 UN I1 I2 I3 IN

Försöksuppställning: fall 3 U_osym

(V) (grader) (V) (grader) (V) (grader) (V) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (A) (grader) (%)

Uppmätt Matningspunkt 232,2 0 230,9 240 229,5 120 2,249 175 3,261 246 8,28 117

Uppmätt 240,6 0 228,7 243 214,8 120 2,241 177 3,271 247 8,288 117

Beräknad 241,41 358,90 228,27 242,00 214,07 119,12 8,33 147,30 2,23 175,90 3,28 246,00 8,32 116,12 8,59 147,30 1,72%

Jämförelse -0,81 1,10 0,43 1,00 0,73 0,88 0,011 1,1 -0,009 1 -0,032 0,88

Anslutningspunkt

U1 U2 U3 I2 I3 INUN I1
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5 Diskussion 
 

5.1 MIKRO-handboken 
I jämförelse mellan ”Kurvor för förenklad bedömning av nätstyrka” från MIKRO-handboken 

och beräknad spänningsvariation från den i examensarbetet framtagna beräkningsmodellen 

konstateras att samtliga beräknade värden är inom 0,24 % från gränsvärdet 5 %. En möjlig 

felkälla i jämförelsen är att värden för förimpedans och effekt från kurvorna kan vara avlästa 

något oexakt ur linjediagrammet. Jämförelsen med MIKRO-handboken prövar enbart 

beräkningsmodellens räkning med resistanser och kan inte enbart användas som verifiering av 

beräkningsmodellen då MIKRO-handboken enbart ska användas vid förenklad handläggning 

av anslutningsärenden. Dock konstateras utifrån jämförelsen att MIKRO-handboken stämmer 

bra överens med den framtagna beräkningsmodellen och det är rimligt att anta att 

upphovsmannen till ”Kurvor för förenklad bedömning av nätstyrka” har utfört beräkningar på 

liknande sätt som beräkningarna i beräkningsmodellen.  

 

5.2 Fältstudie 
Genom mätningar på befintlig enfasigt nätansluten solcellsanläggning konstateras att 

producerad effekt varierar kraftigt över tid. Detta gjorde det svårt att mäta vid samma 

effektflöden i både anslutningspunkt och matningspunkt då mätinstrumentet lagrade 

kurvformer var 30:e sekund och instrumenten inte var kalibrerade med exakt samma tid. Detta 

kan vara en av anledningarna till skillnad mellan fasströmmar i anslutningspunkt och 

matningspunkt för uppmätta värden. En annan möjlig anledning till olika strömmar är 

felaktiga mätningar av mätinstrumenten då strömtänger för mätområden 0-100 A användes.   

Den aktuella mikroproducenten är ansluten till ett starkt nät. Detta gör att trots att en enfasig 

produktionsenhet på 3 kW är installerad blir inte spänningsvariationen så stor. I det aktuella 

fallet som har studerats är maximal fasspänning 236 V och spänningens osymmetri 0,51 % 

vilket faller inom godkända gränser, utifrån föreskriften EIFS 2013:1, med god marginal.  

I jämförelse mellan beräknat och uppmätt resultat konstateras att beräkningsmodellen i 

huvudsak överensstämmer med uppmätta värden. Felkällor antas främst vara felaktiga värden 

för strömmar men kan även vara felaktiga värden för ledningarnas impedans hämtad från 

nätdokumentationssystemet Netbas.  

 

5.3 Försöksuppställning 
Genom att mata växelriktare med effekt från en nätansluten likriktare skapades mer konstanta 

effektflöden än under fältstudien. Detta visar också jämförelsen mellan fasströmmar i 

anslutningspunkt och matningspunkt som inte skiljer så mycket i mätresultatet från 

försöksuppställningen.  

Lågspänningsnätet som modellerades i försöksuppställningen är ett svagt nät vilket ger 

upphov till större spänningsvariationer. Detta gör att jämförelsen med beräkningsmodellen 

blir mer tydlig då variationerna är inom ett större intervall än mätningarna i fält. Eventuella 

felkällor i mätningen är felaktiga mätningar med mätinstrumenten och att mätningarna med de 
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två instrumenten inte är gjorda exakt samtidigt, vilket kan ge olika värden för fasströmmar. 

Impedansen i ledningar kan också vara felaktigt angivna då multiinstallationstestaren kan ha 

gett oexakta värden eller att ledningsimpedanserna inte är helt symmetriska.  

Genom att studera mätresultaten för spänningen i anslutningspunkten konstateras att 

spänningen i fall 2 avviker så mycket som den maximalt får göra och att osymmetrikvoten är 

2,10 % vilket överstiger uppsatta gränsvärden. Man kan därför konstatera att om mätningarna 

var gjorda på en riktig mikroproducent skulle inte god elkvalitet, utifrån föreskriften EIFS 

2013:1, kunna uppfyllas under givna förutsättningar. För fall 1 och fall 3 är samtliga värden 

inom godkända områden.  

I jämförelse mellan beräknat och uppmätt resultat konstateras att beräkningsmodellen 

stämmer mycket bra överens med mätningarna. Den största avvikelsen är 1,36 V vilket 

uppstår vid ett spänningsfall från 228,7 V till 208,6 V och kan förklaras med någon av 

tidigare nämnda felkällor.   

 

5.4 Beräkningsmodellen 
Den framtagna beräkningsmodellen är tänkt att vara ett generellt verktyg för osymmetriska 

driftfall. Ovanstående jämförelser är därför endast stickprov för vissa driftfall. Då resultatet 

från jämförelserna verkar överensstämma för de specifika fallen kan det antas att 

beräkningsmodellen även fungerar vid andra driftfall.  

I jämförelser med fältstudiemätningar och försöksuppställningsmätningar har enbart enfasig 

produktion samtidigt som förbrukning i övriga faser testats. Trefasig produktion har testats i 

jämförelser med MIKRO-handboken och kan antas fungera korrekt. I samtliga jämförelser 

som har gjorts har den resistiva delen i ledningsimpedanserna varit kraftigt dominerande 

vilket har gjort att fall med hög reaktans inte har undersökts. I verkliga lågspänningsnät är i 

absolut de flesta fall dock resistansen kraftigt dominerande.  

 Fortsatta studier 

Jämförelsen av beräkningsmodellen som har utförts i examensarbetet är inte tillräckligt 

omfattande för att på ett vetenskapligt sätt verifiera modellen. Önskvärt skulle vara att göra 

upprepade försök och räkna statistiskt på dessa, vilket är ett ämne för fortsatta studier.  

Beräkningsmodellen kan även utvecklas för att passa fler driftfall. I många fall förgrenar sig 

ledningar mellan matande nätstation och mikroproducent. I dessa fall kan det vara intressant 

att se spänningen i olika punkter i nätet och se hur eventuell last och produktion hos övriga 

kunder påverkar spänningsfallet.    

 

Det är rimligt att anta att beräkningsmodellen även fungerar för att räkna på jordfel. Detta har 

dock inte verifierats genom mätningar vilket skulle kunna göras i framtiden.  

Figur 18: Enlinjeschema för mikroproducent med parallellkopplade laster 
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5.5 Åtgärder för att minska påverkan på spänningen 
En stor del av problematiken med spänningsvariationer och osymmetri kopplat till 

mikroproduktion skulle kunna undvikas om trefasigt anslutna växelriktare användes istället 

för enfasigt anslutna växelriktare. Det är därför av intresse att vidare undersöka behoven av att 

ställa krav på mikroproducenter för att elnätsägare ska kunna fortsätta leverera god elkvalitet 

utan att förstärka nätet.    

Ett pågående projekt vid Luleå Tekniska Universitet av Daphne Schwanz och Math Bollen 

avhandlar ämnet ”Risker med obalans på grund av solpaneler med enfas växelriktare”. 

Resultatet av denna studie är av intresse då de ska mynna ut i rekommendationer angående 

behovet att ställa krav på solpaneler. [17]   

I resultatavsnittet i detta arbete konstateras att det aktuella nätets styrka är avgörande för hur 

mycket spänningen påverkas vid osymmetriska driftfall. Därför är det en dålig idé att ställa 

krav på trefasiga växelriktare vid en specifik effektnivå eftersom påverkan på nätet även beror 

på den aktuella nätstyrkan. En kombination dem emellan, liknande kurvor i MIKRO-

handboken, skulle vara ett bättre alternativ. Nackdelen med detta är dock att det blir ett 

system som är svårt att förstå och tolka för konsumenter som önskar bli mikroproducenter.  

En annan möjlig åtgärd som skulle minska påverkan på spänningen är att dimensionera elnätet 

på ett annorlunda sätt än tidigare. Det svenska elnätet är dimensionerat för att framförallt 

hantera trefasigt anslutna laster vilket innebär att vid ökning av enfasigt anslutna laster och 

produktionsenheter kan problem med elkvalitet uppstå i nät som tidigare har fungerat bra. Då 

detta är en utveckling som verkar hålla i sig är det viktigt att nätägare dimensionerar elnätet 

för detta. Genom att använda grövre ledarareor ökar nätstyrkan och därmed ökar även nätet 

förmåga att stå emot spänningsvariationer. Då osymmetriska laster och produktionsenheter 

ger upphov till en ström i neutralledaren kan denna tänkas dimensioneras ännu grövre än 

fasledarna.  
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6 Slutsats 
 

6.1 Verifiering av beräkningsmodell 
I jämförelse mellan den framtagna beräkningsmodellen och MIKRO-handboken konstateras 

att de stämmer överens. I jämförelse med mätresultat från fältstudien konstateras att 

beräkningsmodellen troligtvis räknar rätt men att mätningarna enbart inte kan användas för att 

verifiera modellen då det är en liten spänningsvariation och många troliga felkällor. Resultatet 

från försöksuppställningen konstateras överensstämma med beräknade värden och kan därför 

bekräfta att beräkningsmodellen är korrekt utformad. Dock bör, för att statistiskt säkerställa 

om det föreligger någon skillnad mellan beräknade och uppmätta värden, repeterade 

mätningar utföras som grund för ett Students T-test.  

 

6.2 Uppföljning av syfte och mål 
Genom skapandet av ett beräkningsverktyg och genom mätningar på verkliga fall har 

examensarbetes syfte att undersöka hur spänningen påverkas av osymmetriska laster 

produktionsenheter i Vattenfalls lågspänningsnät uppfyllts.   

Det skapade beräkningsverktyget undersöker hur spänningen påverkas vid olika 

osymmetriska driftfall och har verifierats räkna rätt vilket gör att även examensarbetes mål 

betraktas som uppfyllt.    
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Fas 
A B C

V 0° 241° 121° 
A 122° 64° 111° 

 238° 177° 10° 
W 238° 177° 190° 

Magnitud 
A B C

V 234.8 236.0 232.6 
A 204.2m 10.48 9.522 
W -25.3 -2.47k 2.179k 

AV

BV

CV

AI

BICI

AW

BW
CW

Fas 
A B C

V 0° 241° 120° 
A 81° 62° 108° 

 279° 179° 12° 
W 99° 179° 192° 

Magnitud 
A B C

V 234.9 234.1 234.8 
A 689.9m 10.46 9.726 
W 25.24 -2.449k 2.231k 

AV

BV

CV

AI

BICI

AWBW

CW

Appendix A – Fältstudie: mätresultat och 

beräkningsresultat  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 20: Mätresultat i anslutningspunkt Figur 19: Mätresultat i matningspunkt  

Figur 22: Resultat från Matlab 

Figur 21: Värden för 

inmatning i Matlab 
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Fas 
A B C D

V 0° 240° 119° 217° 
A 176° 244° 205° 37° 

 184° 356° 274° 180° 
W 185° 176° 94° 181° 

Magnitud 
A B C D

V 239.3 225.3 233.6 4.077 
A 2.189 3.144 7.108m 4.466 
W -522.4 706.8 106.1m -18.2 

AV

BV

CV

DV
AI

BI

CI

DI

AW BW

CW

DW

Fas 
A B C D

V 0° 240° 120° 105° 
A 175° 245° 139° 36° 

 185° 355° 341° 69° 
W 186° 177° 163° 218° 

Magnitud 
A B C D

V 233.6 231.8 232.8 7.567m 
A 2.195 3.152 20.41m 4.469 
W -511.1 728.3 4.503 10.92m 

AV

BV

CV

DV
AI

BI

CI

DI

AW BW
CW

DW

Appendix B – Försöksuppställning: 

mätresultat och beräkningsresultat  
 

A1 Fall 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 24: Mätresultat i anslutningspunkt. Observera att 

strömriktning i N-ledare (D) är vriden 180⁰ i Dranview. 

Figur 23: Mätresultat i matningspunkt. Observera att 

strömriktning i N-ledare (D) är vriden 180⁰ i Dranview. 

Figur 26: Resultat från Matlab 

Figur 25: Värden för 

inmatning i Matlab 
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Fas 
A B C D

V 0° 240° 120° 97° 
A 177° 240° 123° 51° 

 183° 360° 358° 46° 
W 184° 181° 179° 218° 

Magnitud 
A B C D

V 232.1 228.7 231.3 7.958m 
A 1.77 10.59 29.24m 11.55 
W -410.3 2.421k 6.759 60.09m 

AV

BV

CV

DV
AI

BI

CI

DI

AW
BW CW

DW

Fas 
A B C D

V 0° 238° 116° 231° 
A 176° 238° 219° 50° 

 184° 0° 257° 181° 
W 184° 180° 257° 181° 

Magnitud 
A B C D

V 240.7 208.6 235.7 10.51 
A 1.767 10.57 17.91m 11.52 
W -424.4 2.205k -958.9m -121.1 

AV

BV

CV

DV

AI

BI

CI

DI

AW
BW

CW

DW

A2 Fall 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 28: Mätresultat vid anslutningspunkt. Observera att 

strömriktning i N-ledare (D) är vriden 180⁰ i Dranview 
Figur 27: Mätresultat vid matningspunkt. Observera att 

strömriktning i N-ledare (D) är vriden 180⁰ i Dranview 

Figur 29: Värden för 

inmatning i Matlab 

Figur 30: Resultat från Matlab 
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Fas 
A B C

V 0° 240° 120° 
A 175° 246° 117° 

 185° 354° 3° 
W 186° 175° 185° 

Magnitud 
A B C

V 232.2 230.9 229.5 
A 2.249 3.261 8.28 
W -520.1 748.2 1.897k 

AV

BV

CV

AI

BI

CI

AW
BW

CW

Fas 
A B C

V 0° 243° 120° 
A 177° 247° 117° 

 183° 356° 3° 
W 185° 178° 185° 

Magnitud 
A B C

V 240.6 228.7 214.8 
A 2.241 3.271 8.288 
W -538.5 746.1 1.779k 

AV

BV

CV

AI
BI

CI

AW

BW

CW

A3 Fall 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 32: Mätresultat vid anslutningspunkt. Observera att 

strömriktning i N-ledare (D) är vriden 180⁰ i Dranview 
Figur 31: Mätresultat vid matningspunkt. Observera att 

strömriktning i N-ledare (D) är vriden 180⁰ i Dranview 

Figur 33: Värden för 

inmatning i Matlab 

Figur 34: Resultat från Matlab 
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Appendix C – Matlabkod 
 

clear all 

close all 

clc 

%Resultat i samma eller olika grafer% 

j=1; 

n=2; 

prompt = 'Vill du presentera vektorerna i samma visardiagram? [j/n]  '; 

inp = input(prompt); 

 

--------------------------------------------------------------------- 

%värden för inmatning 

E1==%ange fasspänning i matningspunkten fas 1 (V); 

E2=%ange fasspänning i matningspunkten fas 2 (V); 

E3=%ange fasspänning i matningspunkten fas 3 (V); 

vinkel_1=%ange fasspänningens vinkel i matningspunkten fas 1 (°); 

vinkel_2==%ange fasspänningens vinkel i matningspunkten fas 2; 

vinkel_3==%ange fasspänningens vinkel i matningspunkten fas 3; 

Pprod1=%ange produktion fas 1 i aktiv effekt (W); 

Pforbr1=%ange förbrukning fas 1 i aktiv effekt (W); 

Pprod2=%ange produktion fas 2 i aktiv effekt (W); 

Pforbr2=%ange förbrukning fas 2 i aktiv effekt (W); 

Pprod3=%ange produktion fas 3 i aktiv effekt (W); 

Pforbr3=%ange förbrukning fas 3 i aktiv effekt (W); 

cosfi_prod1=%ange effektfaktor för produktion fas 1; 

cosfi_forbr1=%ange effektfaktor för förbrukning fas 1; 

cosfi_prod2=%ange effektfaktor för produktion fas 2; 

cosfi_forbr2=%ange effektfaktor för förbrukning fas 2; 

cosfi_prod3=%ange effektfaktor för produktion fas 3; 

cosfi_forbr3=%ange effektfaktor för förbrukning fas 3; 

RN=%ange neutralledarens resistans (Ω); 

XN==%ange neutralledarens reaktans (Ω); 

RL==%ange resistans per fasledare  (Ω); 

XL==%ange reaktans per fasledare  (Ω); 

------------------------------------------------------------------ 

 

%Beräkning av E i komplex form 

e1=complex(E1*cos(vinkel_1*(pi/180)),(E1*sin(vinkel_1*(pi/180)))); 

e2=complex(E2*cos(vinkel_2*(pi/180)),(E2*sin(vinkel_2*(pi/180)))); 

e3=complex(E3*cos(vinkel_3*(pi/180)),(E3*sin(vinkel_3*(pi/180)))); 

 

%Beräkning av belastningseffekt 

sprod1=complex(Pprod1,Pprod1*tan(acos(cosfi_prod1))); 

sforbr1=complex(Pforbr1,Pforbr1*tan(acos(cosfi_forbr1))); 

s1=sforbr1-sprod1; 

 

sprod2=complex(Pprod2,Pprod2*tan(acos(cosfi_prod2))); 

sforbr2=complex(Pforbr2,Pforbr2*tan(acos(cosfi_forbr2))); 

s2=sforbr2-sprod2; 

 

sprod3=complex(Pprod3,Pprod3*tan(acos(cosfi_prod3))); 

sforbr3=complex(Pforbr3,Pforbr3*tan(acos(cosfi_forbr3))); 
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s3=sforbr3-sprod3; 

 

%Fasledarnas impedans i komplex form 

zF=complex(RL,XL); 

 

%Neutralledarens impedans i komplex form 

zN=complex(RN,XN); 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%PASSNINGSRÄKNING%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

i1p=1:100;i2p=1:100;i3p=1:100; 

i1k=1:100;i2k=1:100;i3k=1:100; 

uNp=1:100;uF1p=1:100;uF2p=1:100;uF3p=1:100; 

 

%startvärden 

i1k(1)=s1/e1;             %ik=S/U där ik är konjugatet till i, fasström utifrån effekt och nominell spänning 

i2k(1)=s2/e2;             % -''- fas 2 

i3k(1)=s3/e3;             % -''- fas 3 

i1p(1)=i1k(1)'; 

i2p(1)=i2k(1)'; 

i3p(1)=i3k(1)'; 

uF1p(1)=i1p(1)*zF;                              %spänningsfall över ledningsimpedans fas 1 

uF2p(1)=i2p(1)*zF;                              %-''- fas 2 

uF3p(1)=i3p(1)*zF;                              %-''- fas 3 

uNp(1)=(i1p(1)+i2p(1)+i3p(1))*zN;    %spänningsfall över N-ledare 

 

 

for x=1:99 

 

    %fas 1 

    uF1p(x+1)=i1p(x)*zF;                    %spänningsfall över fasledarens impedans 

    i1k(x+1)=s1/(e1-uNp(x)-uF1p(x+1));      %konjugatet till fasströmmen 

    i1p(x+1)=i1k(x+1)';                     %ström fas 1 

 

    %fas 2 

    uF2p(x+1)=i2p(x)*zF; 

    i2k(x+1)=s2/(e2-uNp(x)-uF2p(x+1)); 

    i2p(x+1)=i2k(x+1)'; 

 

    %fas 3 

    uF3p(x+1)=i3p(x)*zF; 

    i3k(x+1)=s3/(e3-uNp(x)-uF3p(x+1)); 

    i3p(x+1)=i3k(x+1)'; 

 

    %neutralledare 

    uNp(x+1)=(i1p(x+1)+i2p(x+1)+i3p(x+1))*zN;   %spänningsfall över N-ledare 

 

end 

 

%framräknade värden från passningsräkningen 

i1=i1p(100);                 %ström fas 1 

i2=i2p(100);               %ström fas 2 

i3=i3p(100);                 %ström fas 3 

uN=uNp(100);                 %spänningsfall N-ledare 
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uF1=uF1p(100);               %spänningsfall ledningsimpedans fas 1 

uF2=uF2p(100);               %spänningsfall ledningsimpedans fas 2 

uF3=uF3p(100);               %spänningsfall ledningsimpedans fas 3 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RESULTAT%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Spänning hos kund 

u1=e1-uF1-uN; 

u2=e2-uF2-uN; 

u3=e3-uF3-uN; 

U1v=angle(u1)*180/pi; 

U2v=angle(u2)*180/pi; 

U3v=angle(u3)*180/pi; 

U1b=abs(u1); 

U2b=abs(u2); 

U3b=abs(u3); 

 

%Spänning i neutralledare 

UNv=angle(uN)*180/pi; 

UNb=abs(uN); 

 

%Ström i N-ledare 

iN=i1+i2+i3; 

INv=angle(iN)*180/pi; 

INb=abs(iN); 

 

%Fasströmmar 

I1v=angle(i1)*180/pi; 

I1b=abs(i1); 

I2v=angle(i2)*180/pi; 

I2b=abs(i2); 

I3v=angle(i3)*180/pi; 

I3b=abs(i3); 

 

%Procentuell spänningsvariation hela nätet 

procU1=((U1b/230)-1)*100; 

procU2=((U2b/230)-1)*100; 

procU3=((U3b/230)-1)*100; 

 

%Procentuell spänningsvariation lågspänningsnätet 

procU1l=((U1b/E1)-1)*100; 

procU2l=((U2b/E2)-1)*100; 

procU3l=((U3b/E3)-1)*100; 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%OSYMMETRI%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Vridningsoperatorn a 

a=-0.5+(sqrt(3)/2)*1i; 

 

%Symmetriska komponenter för spänningen 

Uplus=(1/3)*(u1+a*u2+a^2*u3); 

Uminus=(1/3)*(u1+a^2*u2+a*u3); 

Unoll=(1/3)*(u1+u2+u3); 

 

%Kvot mellan plus- o minusföljdsspänning 

osym=Uminus/Uplus; 

osymproc=abs(osym)*100;         %resultatet i procent 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%STRÖMRIKTNING%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%negativ ström innebär ström från kund till nätet, dvs produktion om 

%fasström är negativ eller normalt driftfall om ström i N-ledare är negativ 

 

if i1~=0; 

if  angle(i1)-angle(u1)>(90*(pi/180)); 

    I1b=I1b*(-1); 

end 

if  angle(i1)-angle(u1)<(-1)*(90*(pi/180)); 

    I1b=I1b*(-1); 

end 

end 

 

if i2~=0; 

if angle(i2)-angle(u2)>(90*(pi/180)); 

    I2b=I2b*(-1); 

end 

if angle(i2)-angle(u2)<(-1)*(90*(pi/180)); 

    I2b=I2b*(-1); 

end 

end 

 

if i3~=0; 

if  angle(i3)-angle(u3)>(90*(pi/180)); 

    I3b=I3b*(-1); 

end 

if  angle(i3)-angle(u3)<(-1)*(90*(pi/180)); 

    I3b=I3b*(-1); 

end 

end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%PRESENTATION%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

fprintf('\n-----------------------RESULTAT-----------------------') 

fprintf('\n') 

fprintf('\nSpänning hos kund              L1:     %0.2f V med vinkel %0.2f grad  ', U1b,U1v) 

fprintf('\n                               L2:     %0.2f V med vinkel %0.2f grad  ', U2b,U2v) 

fprintf('\n                               L3:     %0.2f V med vinkel %0.2f grad  ', U3b,U3v) 

fprintf('\n                               N:      %0.2f V med vinkel %0.2f grad  ', UNb,UNv) 

fprintf('\n') 

fprintf('\n 

uell spänningsvariation L1:     %0.2f procent   ', procU1) 

fprintf('\ni hela nätet                   L2:     %0.2f procent   ', procU2) 

fprintf('\n                               L3:     %0.2f procent   ', procU3) 

fprintf('\n') 

fprintf('\nProcentuell spänningsvariation L1:     %0.2f procent   ', procU1l) 

fprintf('\ni lågspänningsnätet            L2:     %0.2f procent   ', procU2l) 

fprintf('\n                               L3:     %0.2f procent   ', procU3l) 

fprintf('\n') 

fprintf('\nOsymmetri spänning             Uminus/Uplus: %0.2f procent   ', osymproc) 

fprintf('\n') 

fprintf('\nFasströmmar*                   L1:     %0.2f A med vinkel %0.2f grad  ', I1b,I1v) 

fprintf('\n                               L2:     %0.2f A med vinkel %0.2f grad  ', I2b,I2v) 

fprintf('\n                               L3:     %0.2f A med vinkel %0.2f grad  ', I3b,I3v) 

fprintf('\nStröm i neutralledare          N:      %0.2f A med vinkel %0.2f grad  ', INb,INv) 

fprintf('\n') 

fprintf('\n') 

fprintf('\n*negativ strömriktning innebär ström mot nätet') 

fprintf('\n') 

fprintf('\n------------------------------------------------------') 

 

%%Visardiagram%% 

if inp==1; 

   figure 

   l1u=compass(real(u1),imag(u1),'r'); 

   hold on 

   l2u=compass(real(u2),imag(u2),'b'); 

   hold on 

   l3u=compass(real(u3),imag(u3),'g'); 

   hold on 

   nu=compass(real(uN),imag(uN),'k'); 

   hold on 

   l1i=compass(real(i1),imag(i1),'c'); 

   hold on 

   l2i=compass(real(i2),imag(i2),'m'); 

   hold on 

   l3i=compass(real(i3),imag(i3),'y'); 

   hold on 

   ni=compass(real(iN),imag(iN),'r'); 

   set(l1i,'Linewidth',3); 

   set(l2i,'Linewidth',3); 

   set(l3i,'Linewidth',3); 

   set(ni,'Linewidth',3); 

   set(l1u,'Linewidth',3); 

   set(l2u,'Linewidth',3); 

   set(l3u,'Linewidth',3); 
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   set(nu,'Linewidth',3); 

   legend('U1','U2','U3','UN','I1','I2','I3','IN') 

   title('Spänningar och strömmar'); 

 

elseif inp==2; 

   figure 

   subplot(121) 

   l1u=compass(real(u1),imag(u1),'r'); 

   hold on 

   l2u=compass(real(u2),imag(u2),'b'); 

   hold on 

   l3u=compass(real(u3),imag(u3),'g'); 

   hold on 

   nu=compass(real(uN),imag(uN),'k'); 

   set(l1u,'Linewidth',3); 

   set(l2u,'Linewidth',3); 

   set(l3u,'Linewidth',3); 

   set(nu,'Linewidth',3); 

   legend('L1','L2','L3','N') 

   title('Spänningar'); 

 

   subplot(122) 

   l1i=compass(real(i1),imag(i1),'r'); 

   hold on 

   l2i=compass(real(i2),imag(i2),'b'); 

   hold on 

   l3i=compass(real(i3),imag(i3),'g'); 

   hold on 

   ni=compass(real(iN),imag(iN),'k'); 

   legend('L1','L2','L3','N') 

   set(l1i,'Linewidth',3); 

   set(l2i,'Linewidth',3); 

   set(l3i,'Linewidth',3); 

   set(ni,'Linewidth',3); 

   title('Strömmar'); 

end 
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