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Abstract

Hantering av småskalig elproduktion

Management of distributed generation

David Karlsson

The interest in small-scale electricity in Sweden has increased strongly in recent years.
The interest is noticeable both among politicians to increase the share of renewables
in the energy mix, and among electricity consumers to partially replace purchased
electricity with self-produced. This has resulted in a significant increase of electricity
production in low voltage grids in recent years, and the trend appears to continue in
the coming years. The majority of the new production plants are solar cells, followed
by wind turbines, and it is also in these the greatest efforts are made in this paper.

Distributed generation is often seen as something positive since it will contribute to
reduced transmission losses and reduced voltage drop in the networks, and that it
increases the share of electricity from renewable sources. In cases where the grids
are not strong enough, or in other ways not adapted to manage the installed
production, power quality may be adversely affected. Criteria for what constitutes
good power quality are defined in national and international prescribed standards, and
accountability for these to be sustained are upon the distribution system operators. A
number of these companies use the software dpPower developed by Digpro AB to
perform network calculations on their grids to ensure that the power quality meets
established requirements. The program does not include any customized tools to
manage distributed generation, which this project aims to develop.

The tools developed in the program are able to handle distributed generation
considering documentation and calculations. The calculations take into account
whether the plants consists of solar cells or wind turbines, how they are connected
to the grid, as well as their rated power. The parameters calculated by the new
methods are slow voltage fluctuations, rapid voltage changes, voltage unbalance and
flicker.
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Sammanfattning 
Intresset för småskalig elproduktion i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Intresset märks av 

både från politiska håll för att öka andelen förnybara energikällor i energimixen, och från 

elkonsumenter för att delvis ersätta den inköpta elen med egenproducerad. Detta har resulterat i att 

utbyggnaden av elproduktion i lågspänningsnäten har stigit märkbart på senare tid, och trenden ser i 

dagsläget ut att fortsätta de kommande åren. Majoriteten av ökningen står solceller för, följt av 

vindkraftverk, och det är även på dessa den största vikten lagts i detta arbete. 

Distribuerad elproduktion ses ofta som någonting positivt då det bidrar med minskade 

överföringsförluster och minskade spänningsfall i näten samt att det ökar andel el från förnybara 

källor. I de fall då näten inte är tillräckligt starka, eller på andra sätt inte anpassade, för att klara av de 

installerade produktionsanläggningarna kan elkvaliteten dock påverkas negativt. Kriterier för vad 

som anses vara god elkvalitet finns definierade i nationellt och internationellt gällande standarder, 

och ansvaret för att dessa uppfylls ligger på de systemansvariga för distributionssystemen, det vill 

säga elnätsbolagen. Ett antal av dessa företag använder sig av programvaran dpPower utvecklad av 

Digpro AB, för att utföra nätberäkningar på sina nät för att kontrollera att elkvaliteten uppfyller 

uppsatta krav. Programmet innehåller dock inga anpassade verktyg för att hantera distribuerad 

elproduktion, vilket detta examensarbete syftat till att ta fram.  

De redskap som tagits fram i programmet ska kunna hantera produktionsanläggningarna 

dokumentations- och beräkningsmässigt. Beräkningarna tar hänsyn till om produktionsanläggningen 

består av solceller eller vindkraftverk, hur de är anslutna till nätet, samt deras märkeffekt. De 

parametrar som beräknas med de nya metoderna är långsamma spänningsvariationer, snabba 

spänningsändringar, spänningsosymmetri samt flimmer. 

 

 

  



 
 

  



 
 

Förord 
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och har utförts under vårterminen 2013, inom 

Civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala Universitet. Arbetet har utförts i samarbete 

med Digpro AB i Stockholm, med syftet att förbättra funktionaliteten i deras programvara dpPower.  

Till att börja med skulle jag vilja tacka personalen på Digpro för all hjälp de bidragit med under 

arbetets gång, och då framförallt Bo Andersson som agerat handledare och varit till stort stöd. Ett 

stort tack även till min ämnesgranskare Joakim Widén på Uppsala Universitet, som hjälpt till med 

kunskap inom området småskalig elproduktion. Jag skulle även vilja tacka personalen på E.ON Elnät 

och Göteborg Energi Nät, som hjälpt till med riktlinjer för hur programmet skulle kunna anpassas på 

ett, för dem, användbart sätt.  

 

David Karlsson 

Uppsala, 2013-08 
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1 Inledning 
Intresset för att producera egen el har ökat kraftigt de senaste åren i och med en ihållande 

klimatdebatt, sjunkande priser på produktionsanläggningar, gynnsammare regelverk etc. Dagens 

distributionsnät för el är byggt och dimensionerat utifrån tankesättet att elen ska flöda från större 

produktionsanläggningar, via stamnätet, och slutligen till kunderna. I och med att el i allt större 

utsträckning börjar produceras längre ner i näthierarkin kan obalanser och spänningsnivåer 

uppkomma som näten inte är byggda för. Det finns regelverk som kräver att elen håller en viss 

elkvalitet, och det är elnätsföretagens ansvar att dessa uppfylls.  Flera av dessa företag har idag inga 

lämpliga metoder för att kontrollera att elen är av fullgod kvalitet i hela näten, i de fall distribuerad 

elproduktion förekommer. 

Digpro AB utvecklar digitala programvaror inom geografisk IT (GIT) och nätinformationssystem (NIS), 

för att kartlägga och dokumentera infrastrukturnätverk. En av deras programvaror, dpPower, är 

utvecklad för just distributionsnät för el. Programmet innehåller, förutom tidigare nämnda 

funktionaliteter, även metoder för nätberäkningar av olika slag, och de uppbyggda näten kan 

modelleras för bland annat kontinuerlig drift vid olika driftpunkter och felfall för att ta reda på hur 

näten beter sig under olika förutsättningar. Programmet innehåller dock ingen lämplig metod för att 

hantera mikroproduktion.  

Då mikroproduktion är ett relativt nytt fenomen, för vilket intresset är påtagligt växande, är Digpro 

och flera av deras kunder intresserade av att programvaran i framtiden ska innehålla komponenter 

för att behandla detta. Då installationer av produktionsanläggningar påverkar elkvaliteten i näten på 

ett annorlunda sätt än konsumtionsanläggningar är önskemålen även att programmet ska kunna 

beräkna hur elkvaliteten förändras vid dessa typer av installationer. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram verktyg i dpPower för att kunna hantera 

mikroproduktion i lågspänningsnätet på ett tillfredsställande sätt. Verktygen ska så långt det går 

uppfylla de specifikationer och önskemål Digpros kunder efterfrågar. I arbetet ingår att undersöka 

vilka typer av produktion som är relevanta, och hur dokumentationen kring anläggningarna ska 

utföras. Arbetet innefattar även en undersökning av hur dessa produktionsanläggningar kan påverka 

elkvaliteten, och hur denna påverkan kan kvantifieras. Resultaten från dessa ska sedan användas för 

att utveckla en funktionalitet i dpPower för att hantera mikroproduktion på ett enkelt och 

användbart sätt. 

1.2 Bakgrund 
Intresset hos elkonsumenter för att installera egenproduktion av el har ökat markant de senaste 

åren. Anledningarna till detta kan tänkas vara oro för ökande elpriser, den ökade klimatdebatten, 

fördelaktiga subventioner, att de senaste årens teknikutveckling bidragit till sjunkande priser på 

produktionsanläggningar med mera. Den avsevärt populäraste typen av egenproduktion är att 

installera solcellspaneler på befintliga byggnadstak. Detta på grund av att taken ofta redan har en 

lämplig lutning och riktning, samt att solpaneler är tämligen diskreta rent visuellt och ljudmässigt, 

och med lätthet smälter in i omgivningen. I figur 1 visas de genomsnittliga priserna på olika typer av 

solcellsmoduler på den svenska marknaden mellan åren 2005 och 2012.  
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Figur 1 Prisutveckling på färdiga solcellssystem på svenska marknaden (Lindahl, 2013). 

I och med denna prisutveckling och tidigare nämnda faktorer har alltmer solceller installerats i 

landet. Installationer kan utföras både fristående (off-grid) eller nätanslutet (on-grid). Det första 

alternativet är vanligt för till exempel sommarstugor, fritidsbåtar och liknande platser utan 

lättillgänglig tillgång till befintligt elnät. Finns tillgång till elnät kan installationerna anslutas till detta 

förutsatt att en växelriktare används för att omforma likspänningen från solpanelerna till nätets 

växelspänning. I figur 2 visas den totala installerade effekten i Sverige uppdelat i dessa två kategorier 

mellan åren 1992 och 2012. Det framgår tydligt att de fristående systemen använts längre och 

användningen stadigt ökar. Något som framgår ännu tydligare är den ökade användningen av 

nätanslutna system som skett de senaste åren. 
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Figur 2 Installerad effekt i Sverige uppdelad i nätanslutna och fristående system (Lindahl, 2013). 

Majoriteten av den installerade solcellseffekten i landet utgörs av mindre produktionsanläggningar 

anslutna till lågspänningsnätet, även om det på senare år installerats ett antal större anläggningar 

anslutna till mellanspänningsnätet. Utvecklingen mot att allt mer elkonsumenter börjar producera sin 

egen el brukar ofta ses som någonting positivt i och med att de bidrar till mer elproduktion från 

förnybara energikällor, minskade överföringsförluster på grund av att produktionen sker närmare 

konsumtionen, samt att de hjälper till att minska spänningsfallen som uppstår i nätet när effekt 

matas ut. 

Dock kan elkvaliteten i nätet påverkas negativt om produktionsanläggningar ansluts till ett nät som 

inte är tillräckligt starkt för att klara av det. Enligt gällande regelverk är det de systemansvariga för 

distributionssystemen, alltså elnätsbolagen, som ansvar för att både tillåta elproduktion från 

förnybara källor samt att en god elkvalitet uppfylls i hela näten. I och med att det finns krav på att 

rapportera in alla installationer av elproduktionsanläggningar till ansvarigt nätbolag, har dessa ett 

underlag att genom nätberäkningar kontrollera om elkvaliteten uppfyller uppsatta krav. 

Ett av verktygen som används av ett antal elnätsbolag i Sverige är Dipgros programvara dpPower. 

Denna innehåller i dagsläget inga lämpliga verktyg för att ta hänsyn till mikroproduktion. Detta 

examensarbete syftar till att skapa sådana verktyg, för att på ett lämpligt sätt dokumentera och 

utföra nätberäkningar med de mikroproduktionsanläggningar som ansluts till näten. 
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2 Metod 
Detta examensarbete har till stor del genomförts genom litteraturstudier för att ta reda på vilka 

problem som kan tänkas uppstå vid inkoppling av mikroproduktion, och hur omfattningen av dessa 

kan beräknas. 

Möten har genomförts med personal på E.ON elnät och Göteborg Energi Nät, som använder sig av 

dpPower i stor utsträckning i sin verksamhet, och som uttryckt särskilt intresse av implementeringen 

av en modell för mikroproduktion i programvaran. En modell för mikroproduktion har sedan byggts 

upp i dpPower utifrån resultaten av de möten som hållits med nätbolagen. Själva programmeringen 

som krävts för detta har personal på Digpro hjälpt till med. 

Slutligen har ett antal olika nät modellerats i programvaran, dels för att kontrollera att beräkningarna 

är korrekta, och dels för att undersöka hur näten reagerar på olika typer och storlekar av 

produktionsanläggningar. 

2.1 Avgränsningar 
Med mikroproduktion avses småskalig elproduktion i samband med en konsumtionsanläggning i 

lågspänningsnätet, ämnad att förse en del av konsumentens eget behov. Detta innebär att 

produktionsanläggningar med en maxeffekt upp till 43,5 kW (motsvarande en huvudsäkring på 63 A) 

anslutna till 0,4 kV-nät. Den årliga energiproduktionen får dock inte överskrida den egna 

konsumtionen. På grund av denna definition har även detta arbete begränsats till dessa typer av 

anläggningar. 

I de intervjuer som har genomförts har det framkommit att den tveklöst populäraste tekniken för 

mikroproduktion är solceller, samt att ett visst intresse för vindkraft förekommer. Andra möjliga 

energikällor som kan tänkas förekomma såsom mindre vattenkraft-, och kraftvärmeanläggningar etc. 

har därför bortsetts ifrån i detta arbete.  

I modelleringsdelen görs ett antal antaganden antingen för att förenkla beräkningarna eller för att 

nödvändig data helt enkelt inte är tillgängliga. Detta gäller bland annat att alla laster i nätet är helt 

symmetriska mellan faserna. Detta är givetvis ett orimligt antagande, men då nätbolagen inte samlar 

in någon information om belastningen i olika faser är antagandet nödvändigt. När installationer 

utförs anger rekommendationerna att belastningen ska spridas mellan faserna så långt det går. 

Matningsspänningen från nätstationerna antas vara helt symmetrisk, då inte heller denna 

information samlas in, samt att spänningen vanligtvis är mer symmetrisk på högre spänningsnivåer. 

Endast statiska beräkningar kommer utföras då dpPower endast tillåter detta. Programvaran klarar 

av att utföra beräkningar på timbasis, och kortare tidsintervall anses inte relevant att undersöka då 

konsumtion och produktion endast rapporteras timvis till nätbolagen. 
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3 Teori 

3.1 Elnätets uppbyggnad 
I figur 3 visas hur ett elnät kan vara uppbyggt. De kvadratiska symbolerna i figuren motsvarar 

fördelnings- och nätstationer där spänningen transformeras till en lägre nivå. Trianglarna och 

cirklarna motsvarar laster respektive produktionskällor. 

 

Figur 3 Schematisk bild över elnätets uppbyggnad. 

 

Transmissionsnätet används för att transportera stora effekter över långa avstånd, till exempel från 

vattenkraftverk vid de norrländska älvarna och söderut där en större del av elkonsumtionen sker. 

Effekten transformeras sedan ned och fördelas ut till ett antal regionnät och distributionsnät, och 

slutligen till lågspänningsnät. Utbyggnaden och dimensioneringen av elnäten det senaste seklet har 

skett under förutsättningen att elproduktion uteslutande sker i anslutning till hög- eller 

mellanspänningsnäten. Detta har de senaste åren börjat ändras i och med att småskalig elproduktion 

tillåtits i lågspänningsnäten.  

Så länge den småskaliga produktionen understiger den egna konsumtionen (i respektive fas) flödar 

effekten nedåt i nätet enligt det traditionella synsättet, men om en större anläggning installerats och 

förutsättningarna är gynnsamma kan detta resultera i en nettoproduktion av el i anslutningspunkten. 

Denna överskottsproduktion matas ut på elnätet för att kunna konsumeras vid närliggande 

anslutningspunkter. Vid större utbyggnad av den småskaliga produktionen kan det förekomma en 
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överskottsproduktion i hela lågspänningsnät, varvid elen transformeras upp för att levereras ut på 

överliggande mellanspänningsnät. Ju längre el transporteras på nätet desto högre blir de elektriska 

förlusterna, och genom att använda en större andel distribuerad elproduktion kan dessa förluster 

minskas.  

3.2 Mikroproduktion 
De senaste åren har som tidigare nämnts intresset för egenproducerad el ökat nämnvärt. Intresset 

märks både hos elkonsumenter och från politiska håll. För elkonsumenter kan det bero bland annat 

på en vilja att minska sina inköp av el från nätet, att vilja bidra till mer el producerad från förnybara 

källor etc. Från politiska håll kan det tänkas vara ett sätt öka mängden el producerad från förnybara 

källor och på så vis närma sig de klimatmål som finns uppsatta. EU:s förnybarhetsdirektiv 

(2009/28/EG) syftar till att främja förnybar elproduktion, och i artikel 16 står det bland annat skrivet 

att medlemsstaterna ska:  

 

 

 

 

 

Detta kan således tolkas som att elnätsbolagen utan grunder inte får neka sina kunder att installera 

elproduktionsanläggningar. Det är även elnätsbolagen som ansvarar för att en god elkvalitet 

upprätthålls inom sitt koncessionsområde. För att säkerställa att så är fallet måste bedömningar 

göras utifrån hur nätet är uppbyggt, och vilka konsumtions- och produktionsanläggningar som finns 

anslutna. Görs bedömningen att elnätet inte klarar av en produktionsanläggning som en kund ansökt 

om att få ansluta har nätbolaget rätt att ta ut en avgift för att förstärka nätet.  

Effektbegränsningen för mikroproduktionsanläggningar bestäms främst av installerad 

säkringsstorlek, och i fallet med solpaneler även tillgänglig yta att montera panelerna på. I tabell 1 

visas hur stor effekt som är möjlig att mata in i en anslutningspunkt beroende på säkringsstorlek, 

samt en jämförelse med vilken säkringstyp som krävs beroende på årlig elförbrukning.  

Tabell 1 Säkringsstorlekar och motsvarande maxeffekter. 

Säkringsstorlek (A) Årlig elförbrukning (kWh) Maximal effekt (kW) 

16 0 – 20 000 11 

20 20 000 – 25 000 14 

25 25 000 – 30 000 17 

35 30 000 – 40 000 24 

50 40 000 – 55 000 35 

63 55 000 – 70 000 44 

 

För solcellsanläggningar begränsas effekten även av tillgänglig takyta och verkningsgraden för 

systemet. Totalverkningsgraden på solcellssystem ligger vanligtvis på runt 10-15 %, och i figur 4 kan 

ses att det då krävs 7-10 m2 solceller för varje kW märkeffekt. 

a) se till att de systemansvariga för transmissions- och  

distributionssystemen på sina territorier garanterar 

transmissionen och distributionen av el från förnybara 

energikällor, 

 

b) sörja för att el från förnybara energikällor får antingen 

prioriterad åtkomst eller garanterad åtkomst till elnätet 
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Figur 4 Erfordrad area per installerad kW beroende på systemverkningsgrad. 

3.2.1 Ekonomisk ersättning 

Sedan 2009 har det varit möjligt att söka ett statligt bidrag för att installera solceller under två 

perioder. Bidraget infördes med syfte att ”användningen av solcellssystem och antalet aktörer som 

hanterar sådana system ska öka i Sverige, att systemkostnaderna ska sänkas, och att den årliga 

elproduktionen från solceller ska öka med minst 2,5 gigawattimmar under stödperioden.” 

Mellan 1 juli 2009 och 31 december 2011 utbetalades stöd för upp till 60 % av material- och 

arbetskostnader för installationen. Stödets storlek var dock begränsat till maximalt 2 miljoner kronor 

per solcellssystem. Mellan 1 februari 2013 och 31 december 2016 uppgår stödet till 35 % av 

installationskostnaderna, med ett maximalt stöd på 1,2 miljoner kronor per system. 

Det finns idag inga krav på att elbolag ska köpa överskottsproduktionen från 

mikroproduktionsanläggningar. Det finns dock ett antal elbolag som erbjuder sig att köpa 

egenproducerad el. För producenter av el från förnybara källor finns möjlighet att få ytterligare 

ersättning genom elcertifikat och ursprungsgarantier. För båda dessa alternativ tilldelas producenten 

ett certifikat eller ursprungsgaranti per producerad MWh, vilka sedan kan säljas till ett 

marknadsmässigt pris.  

I ett flertal länder tillämpas så kallad nettodebitering, vilket innebär att elkonsumenter endast 

debiteras för nettoförbrukningen under en viss tidsperiod. Detta är på grund av skatteskäl inte tillåtet 

enligt svensk lagstiftning då en viss del av elpriset utgörs av energiskatt och mervärdesskatt, och 

skatter enligt lagen inte får kvittas. En statlig utredning har nyligen fastställt att nettodebitering 

strider mot mervärdesskattedirektivet, men även presenterat ett förslag om ändring i lagen för att 

möjliggöra en skattereduktion för mikroproducenter av el. Förslaget innebär en skattereduktion 

motsvarande energi- och mervärdesskatten på producerad el upp till 10 000 kWh/år (SOU 2013:46, 

2013). 

Utöver detta tillkommer ersättning för minskade överföringsförluster, så kallad nätnytta. Enligt 

ellagen (1997:857) har varje innehavare av elproduktionsanläggning rätt till ersättning för nätnytta 

från ansvarigt elbolag, baserat på hur stor minskning av överföringsförluster anläggningen bidrar 
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med. Nätbolagens ersättning består vanligtvis av ett schablonbelopp per producerad kWh, och i fallet 

med mikroproduktion handlar det vanligtvis om ringa belopp. 

3.2.2 Solceller 

Solceller är den utan tvekan populäraste varianten av mikroproduktion. Det finns ett antal olika 

solcellstekniker som används i stor utsträckning, men gemensamt för samtliga är att den elen som 

genereras är likström (DC). För att kunna koppla in solcellerna till ett elnät med växelström (AC) 

måste en växelriktare användas. De solpaneler som återfinns på den svenska marknaden har 

märkeffekter som sträcker sig från runt 200 W och uppåt. 

Solpanelerna monteras vanligtvis på befintlig struktur såsom hustak eller fasad, men kan även 

monteras på fristående strukturer. För montering på befintliga strukturer krävs vanligtvis inget 

bygglov, vilket kan vara fallet för fristående strukturer. I vilka fall som bygglov krävs varierar från 

kommun till kommun. 

Om panelerna installeras på fristående strukturer finns anordningar för att vrida panelerna efter 

solens rörelse för att maximera elproduktionen. 

Eleffekten för solceller anges för standardtestförutsättningar (STC, Standard Test Conditions), vilket 

innebär en solinstrålning på 1000 W/m2, ett ljusspektrum på AM 1,5 (alltså 1,5 gånger atmosfärens 

tjocklek) samt en omgivningstemperatur på 25 °C.  

3.2.3 Vindkraftverk 

Den näst vanligaste energikällan som används för mikroproduktion är vindkraft. Mindre vindkraftverk 

kopplas vanligtvis in mot elnätet via frekvensomriktare medan större vindkraftverk har 

asynkrongeneratorer som vanligtvis kopplas in direkt mot nätet. 

Mindre vindkraftverk kan undgå krav om bygglov, men i de fall då ”vindkraftverket är högre än 20 

meter över markytan, placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över 

marken, monteras fast på en byggnad, eller har en vindturbin med en diameter som är större än tre 

meter”, krävs enligt plan- och byggförordningen (2011:338) alltid bygglov. 

3.2.4 Växelriktare 

För att möjliggöra anslutning av likspänning till ett växelspänningsnät används så kallade växelriktare, 

som med hjälp av elektronik omvandlar solcellernas DC-spänning till att matcha nätets AC. Även vissa 

typer av vindkraftverk använder sig av växelriktare (även kallade frekvensomriktare) där den 

producerade elen först likriktas och sedan växelriktas för att den resulterande elen ska få rätt 

frekvens och spänning.  

Den vanligaste tekniken för att omvandla DC till AC är pulsbreddsmodulering (PWM). PWM-tekniken 

kan kortfattat beskrivas som att DC-spänningen hackas upp med hjälp av transistorer, för att sedan 

filtreras och avges till AC-nätet. En av nackdelarna med PWM är att elen på AC-sidan innehåller 

övertoner i spänningen och strömmen. 

3.2.5 Asynkrongeneratorer 

I vissa vindkraftverk används direktinkopplade asynkrongeneratorer. Även dessa ger upphov till 

övertoner i viss utsträckning, men problemet brukar inte anses lika stort som för växelriktare. Ett 

problem som brukar kopplas till dessa typer av vindkraftverk är flimmeremissioner. Direktinkopplade 
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generatorer ger även bidrag till kortslutningsströmmarna i näten i större utsträckning än 

anläggningar kopplade genom frekvensomriktare. 

3.2.6 En- och trefasig anslutning 

Produktionskällor är, liksom laster, möjliga att ansluta till elnätet antingen vi en enskild eller alla tre 

faser. På marknaden säljs växelriktare i båda varianterna, där enfasiga modeller dominerar vid lägre 

effekter, och trefasiga vid större. Många elnätsföretag tillåter enfasig anslutning av produktion upp 

till och med 3 kW. Elnätsföretagen har i regel ingen kontroll på vilken fas produktionsanläggningar 

ansluts till, och för att säkerställa elkvaliteten på nätet bör nätet dimensioneras efter fallet som ger 

det sämsta utslaget, det vill säga det fall då alla enfasigt anslutna produktionsanläggningar anslutits 

till samma fas. 

3.2.7 Reläskyddsinställningar 

Alla mikroproduktionsanläggningar som ansluts till koncessionspliktiga nät måste innehålla reläskydd 

inställda enligt nationella krav för att skydda utrustning mot överspänningar och felströmmar. I 

Sverige finns dessa inställningar definierade i nationellt gällande standard (SS-EN 50438), och dessa 

gränser redovisas i tabell 2. 

Tabell 2 Inställningar för reläskydd (SS-EN 50438). 

Parameter Maximal bortkopplingstid (s) Gränsvärde 

Överspänning – steg 1  60 230 V + 6 % 

Överspänning – steg 2  0,2 230 V + 15 % 

Underspänning – steg 1 60  230 V - 10 % 

Underspänning – steg 2 1,5 230 V - 15 % 

Överfrekvens  0,5  51 Hz 

Underfrekvens  0,5 47 Hz 

Förlust av matningsspänning 0,5  

 

När spänningen, eller frekvensen, återgått till inom intervallet tillåts produktionskällor åter anslutas 

efter 3 minuter (för mekaniska AC-generatorer) eller 20 sekunder (för växelriktarbaserade system). 

3.3 Elkvalitet 
Enligt gällande svensk och europeisk standard måste elen som levereras via elnäten uppnå uppsatta 

krav för god elkvalitet. Elkvalitet kan delas upp i kontinuerliga fenomen och spänningshändelser. Som 

kontinuerliga fenomen kan nämnas nätfrekvens, långsamma spänningsvariationer, snabba 

spänningsändringar, flimmer, spänningsosymmetri, samt över- och mellantoner. Till 

spänningshändelser räknas spänningsavbrott, kortvariga höjningar och sänkningar av 

matningsspänning samt transienta överspänningar. Spänningshändelser beror vanligtvis på någon 

form av fel som inträffat på nätet, och är svåra att beräkna omfattningen av. De kontinuerliga 

fenomenen påverkas av faktorer som vilka laster och produktionskällor som är anslutna till nätet 

samt hur nätet är uppbyggt, och är därför enklare att uppskatta graden av. 

Dålig elkvalitet är ett problem som kan uppvisa sig dels genom subjektiva intryck och obehag, och 

dels genom ökade elektriska förluster, felfall och kortare livslängd för komponenter i nätet. Det är 

därför önskvärt, och även fastställt i gällande nationella och internationella standarder, att 

elkvaliteten hålls på en god nivå. 
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3.3.1 Nätstyrka 

Hur mycket elkvaliteten påverkas av en förändring av last eller produktionskälla avgörs av hur starkt 

nätet är i anslutningspunkten. Nätstyrkan beror på hur nätet är uppbyggt samt längd och typ av 

ledningar och kablar som används. Nätet är i starkare på högre spänningsnivåer, och allt svagare 

längre ner i näthierarkin. Lågspänningsnät är i regel starkare i tätbebyggda områden och svagare på 

landsbygden. Som mått på nätstyrka används vanligtvis nätimpedans eller kortslutningseffekt, där 

starka nät har låg nätimpedans och hög kortslutningseffekt, och svaga nät har det omvända. 

Med nätimpedans menas nätets ekvivalenta impedans mätt ifrån den givna punkten. I trefasiga 

sammanhang menas den trefasiga kortslutningsimpedansen, och i enfasiga menas 

jordslutningsimpedansen (vanligen benämnd förimpedans). Kortslutningseffekten avser den 

maximala effektutvecklingen vid trefasig kortslutning i given punkt i nätet. 

3.3.2 Långsamma spänningsvariationer 

Enligt svensk standard (SS-EN 50160) ska nätspänningen i lågspänningsnäten hållas inom ±10% av 

nominellt värde, det vill säga 230V mellan fas- och neutralledare. Detta innebär att spänningen under 

normala driftförhållanden ska ligga inom intervallet 207 – 253 V. I normala fall när effekt tas ut i 

anslutningspunkter i nätet återfås ett spänningsfall längs med ledningarna. I de fall då en större 

effekt matas in i anslutningspunkter än den som tas ut fås enligt samma resonemang en 

spänningsökning i anslutningspunkten. Enligt regelverket måste spänningen i alla anslutningspunkter 

hållas inom givet intervall oavsett effektuttag eller -inmatning. 

Spänningen i nätet påverkas även av den reaktiva effekten som produceras och konsumeras i nätet. 

Produktion av reaktiv effekt bidrar till en ökning av spänningen i noden, och konsumtion sänker 

spänningen. Större vindkraftverk med asynkrongeneratorer kan konsumera betydande mängder 

reaktiv effekt, varvid det är brukligt att installera kompenseringsutrustning för att minska 

nettokonsumtionen av reaktiv effekt. 

Vissa modeller av växelriktare, vanligtvis vid större märkeffekter, har möjlighet att antingen 

producera eller konsumera reaktiv effekt (det vill säga de har en varierbar effektfaktor) för att hjälpa 

till att hålla spänningen på önskad nivå. I figur 5 visas ett exempel på hur spänningen i en nod med en 

produktionsanläggning kan förändras beroende på effektfaktor i två olika typer av nät med olika 

kortslutningsvinklar. I just detta exempel resulterar anläggningen i en spänningsökning på 0,94 % vid 

cos(φ)=1, och 0,76 % vid cos(φ)=0,95. Genom att reglera effektfaktorn blir spänningshöjningen i 

detta fall alltså 20 % lägre. 
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Figur 5 Exempel spänningsändring beroende på effektfaktor (SMA, 2009). 

Nätstationer och distributionsnät dimensioneras vanligtvis för att kunna hantera ett visst effektuttag 

på lågspänningssidan utan att spänningen blir för låg ute i nätet. Det är därför vanligt att spänningen 

hålls högre än den nominella närmast nätstationen för att spänningen inte ska bli för låg längst ut i 

nätet. I figur 6 visas ett exempel på hur spänningen kan förändras längs en radial med 10 stycken 

kunder anslutna med jämna mellanrum. I figuren framgår även att oönskat höga spänningsnivåer kan 

komma att uppstå om elproduktion i det aktuella nätet skulle överstiga konsumtionen.  

 

Figur 6 Exempel på hur spänningen kan förändras längs en radial vid olika hård belastning. 

Spänningsnivån på lågspänningssidan av transformatorn i en nätstation är möjlig att styra med hjälp 

av så kallade lindningskopplare. Denna fungerar som ett slags växellåda för transformatorn genom 

att reglera hur många transformatorlindningar som används, och därigenom styra spänningen på 
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sekundärsidan. Transformatorer för lågspänningsnät är vanligtvis utrustade med lindningskopplare 

som kräver manuell manövrering, vilket kan tänkas frambringa problem vid större utbyggnad av 

elproduktion i lågspänningsnäten.  

3.3.3 Spänningsvariationer vid in och urkoppling 

Enligt Svensk Energis riktlinjer får in- eller urkoppling av en enskild produktionsanläggning inte ge 

upphov till en spänningsändring större än 5 % i den aktuella anslutningspunkten eller 3 % i närmast 

överliggande sammankopplingspunkt mot andra kunder. Dessa spänningsändringar kan för en given 

produktionsanläggning uppskattas enligt ekvation 1 (Svensk Energi, 2011a).  

 

P är anläggningens aktiva märkeffekt, Q är reaktiv märkeffekt. R och X är nätets impedans (resistans 

respektive reaktans) i aktuell punkt. För enfasigt ansluten anläggning används nätets 

jordslutningsimpedans, och för trefasigt ansluten används den trefasiga kortslutningsimpedansen. Un 

är nätets nominella spänning, för enfasigt ansluten används fasspänning (230 V) och för trefasigt 

ansluten används huvudspänning (400 V). 

Ekvation 1 kan även användas som en grov uppskattning av de långsamma spänningsvariationerna i 

det fallet endast en produktionskälla ansluts till nätet. 

Direktanslutna vindkraftverk kan under en kortare period producera en högre effekt än 

märkeffekten, till exempel vid byiga vindar. Den maximala effekten ett vindkraftverk kan producera 

oavsett förhållanden ska uppges av kraftverksleverantören.  För beräkningar med ekvation 1 gällande 

dessa vindkraftverk ska den maximala aktiva respektive reaktiva effekten användas. Den reaktiva 

effektkonsumtionen hos en asynkrongenerator är proportionell mot den aktiva effektproduktionen i 

kvadrat, se ekvation 2. 

 

Givet att de aktiva och reaktiva märkeffekterna (Pref och Qref) samt den maximala aktiva effekten 

(Pmax) är kända är det möjligt att räkna ut den maximala reaktiva effekten (Qmax) genom ekvation 3. 

 

3.3.4 Spänningsosymmetri 

För en idealt symmetrisk trefasspänning är effektivvärdet av fasspänningen 230V (i Sverige) och 

vinkeln mellan faserna är 120°, se figur 7 och figur 8. Nätets uppbyggnad och anslutning av enfasiga 

laster gör dock att en perfekt symmetrisk trefasspänning är omöjlig att uppnå i praktiken. I 

verkligheten är spänningen i stort sett alltid osymmetrisk till någon grad, det vill säga att 

spänningarna eller spänningsvinklarna avviker från de ideala värdena, se figur 9 och figur 10. I och 
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med att många mindre produktionsanläggningar på marknaden ansluts till en enskild fas, och de 

flesta nätbolag tillåter detta för effekter upp till 3 kW påverkas spänningen på näten till att möjligtvis 

bli ännu mer osymmetriska. 

I figur 7 visas en symmetrisk trefasspänning i tidsdomän, och i figur 8 visas samma spänningar som 

fasvektorer. Figur 9 och figur 10 visar på samma sätt ett exempel på hur en osymmetrisk kan se ut i 

tidsdomän respektive fasvektorer, notera skillnaden i amplitud och spänningsvinklar som är 

markerade. 

 

Figur 7 Symmetrisk spänning i tidsdomän. Figur 8 Symmetrisk spänning som fasvektorer. 
 

 

Figur 9 Osymmetrisk spänning i tidsdomän. Figur 10 Osymmetrisk spänning som 
fasvektorer. 

 

Spänningsosymmetrins storlek kan uppskattas genom att studera spänningens positiva och negativa 

sekvensföljd. Den positiva sekvensföljden kan tolkas som den delen av spänningen som ger upphov 

till ett nyttigt arbete, och den negativa som ger en motverkande effekt. Om en osymmetrisk spänning 

exempelvis ansluts till en motor där den ger upphov till ett roterande magnetfält i statorn, kan den 

positiva följden ses som det fält som roterar med rotorn och ger upphov till nyttigt vridmoment, och 

den negativa kan ses som ett fält som roterar åt motsatt håll ger ett bromsande vridmoment.  
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Spänningsosymmetrin beräknas enligt gällande standard som hur stor andel effektivvärdet av 

spänningens minusföljdskomponent utgör av effektivvärdet av plusföljdskomponenten (ekvation 4). 

Osymmetrin får under normal drift vanligtvis inte överstiga 2 % under mer än 5 % av en tidsperiod. I 

vissa områden där en- eller tvåfasiga elanslutningar förekommer kan upp till 3 % tillåtas (SS-EN 

50160).  

 

De negativa och positiva sekvenserna (V2∠δ2 respektive V1∠δ1) beräknas utifrån fasspänningarna (Va, 

Vb och Vc) och spänningsvinklarna (δa, δb och δc) med hjälp av ekvation 5 (Glover, et al., 2012). 

 

Där   motsvarar en vinkel på 120° (   ∠     ). Om V1 och V2 löses ut ifrån ekvation 5 och sätts in i 

ekvation 4 fås ekvation 6, vilken kan användas för att beräkna osymmetrin i en nod i nätet utifrån 

fasspänningarna och deras spänningsvinklar. 

 

En osymmetrisk spänning resulterar i ökade förluster och förkortad livslängd för anslutna apparater. 

Asynkronmotorer är speciellt känsliga för osymmetrier i spänningen. Obalansen av strömmen i 

statorlindningarna kan förstärkas till 6-10 gånger större än obalansen i spänningen och ge upphov till 

stora värmeförluster och slitage på motorn. Beräkningar visar att såväl verkningsgraden, den 

förväntade livstiden, och effekten vid vilken motorer klarar av att arbeta vid reduceras avsevärt vid 

ökad obalans i spänningen (U.S. Department of Energy, 2005a) & (2005b). 

 I tabell 3 visas uppskattningar av hur dessa förändras med ökande osymmetri (observera dock att 

spänningsosymmetrin är beräknad enligt amerikansk standard, men denna överensstämmer 

tämligen väl med europeisk standard, se bilaga 1 för en närmare jämförelse). 

Tabell 3 Spänningsosymmetrins effekter på asynkronmotorer (U.S. Department of Energy, 2005a) & (2005b). 

Spänningsosymmetri 
(%) 

Verkningsgradsreduktion 
(%) 

Förväntad livstid  
(år) 

Nedmärkningsfaktor 
(%) 

0 0 20 100 

1 0 - 0,5 10 98 

2 1 - 2 5 95 

3 2 - 3 2.5 88 

4 3 - 4 1.25 82 

5 > 5 < 1 75 
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3.3.5 Flimmer 

Med flimmer (eng. flicker) avses snabba variationer i spänningens effektivvärde, se figur 11. 

Flimmervärdet definieras utifrån hur störande människor uppfattar ljuset från en 60 W glödlampa 

vara när den matas med en spänning med fluktuationer av olika frekvens och amplitud. Spänningen 

mäts under en period av 10 minuter och fluktuationerna vägs samman till ett korttidsvärde, Pst. 10 

stycken efter varandra följande Pst-värden kan sedan vägas ihop till ett långtidsvärde, Plt. Pst och Plt 

mäts i en subjektiv skala beroende på hur störande ljuset från en glödlampa blir, där 1 anses som 

störande (Svensk Energi, 2011b). I figur 12 visas gränsen för vilka spänningsförändringar som 

resulterar i ett flimmervärde lika med ett. 

 

Figur 11 Exempel på hur flimmer kan uttrycka sig i en 
spänningskurva. 

Figur 12 Flimmerkurva (Svensk Energi, 2011b). 

 

De apparater som ger störst upphov till flimmer är ljusbågsugnar och vindkraftverk, men även mindre 

apparater som svetsar, kopieringsmaskiner, värmepumpar, hissmotorer etc. ger ett visst upphov. 

Även solpaneler har visats orsaka en del flimmer vid väder med snabbt rörliga moln, men inte lika 

kraftiga eller kontinuerliga som för vindkraftverk. Den typ av vindkraftverk som förorsakar mest 

flimmer är de som arbetar vid konstant varvtal, vilka är vanliga för mikroproduktion vid större 

effekter. 

De två största orsakerna till att vindkraftverk förorsakar flimmer är effektfluktuationerna som 

uppstår dels på grund av tornskugga och vindgradienten, och dels på grund av vindens turbulens. 

Med tornskugga menas det effektbortfall som uppstår då bladen passerar tornet, och med 

vindgradient avses det fenomen att vindens hastighet är högre på högre höjd över marken. I figur 13 

och figur 14 visas mätningar av effekten hos ett trebladigt vindkraftverk med konstant varvtal på 40,5 

rpm. I figur 13 ses effektvariationer som kan uppskattas till ungefär 2 Hz, vilket stämmer väl överrens 

med bladpassfrekvensen (2,025 Hz), och i figur 14 visas dels variationerna av tornskugga och 

vindgradient, och dels de något mer långsammare variationerna som uppstår på grund av turbulens i 

vinden. 
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Figur 13 Flimmer som kan härledas till kraftverkets 
tornskugga och vindgradient (Larsson & Larsson, 2005).
  

Figur 14 De snabba effektvariationerna kan härledas till 
tornskugga och vindgradient, och de långsammare till 
vindens turbulens (Larsson & Larsson, 2005). 

 

Flimmer från vindkraftverk brukar delas upp i tre kategorier, dels det spänningsfall som uppstår vid 

uppstart av kraftverket, dels flimret som uppstår vid upprepade starter, och dels det som uppstår vid 

kontinuerlig drift. Flimmervärden för ett givet vindkraftverk kan approximeras utifrån tre olika 

konstanter som leverantörer av vindkraftverk är skyldiga att uppge. Konstanterna betecknas ku 

(spänningsändringsfaktor), kf (flickerstegfaktor) och cf (flickerkoefficient), där värden för alla tre 

anges för fyra olika kortslutningsvinklar (30, 50, 70 och 85). Ekvationerna för att beräkna flimmer 

utgår ifrån vindkraftverkets skenbara märkeffekt (Sref) och nätets skenbara kortslutningseffekt i 

anslutningspunkten (Sk).  

Flimret som uppstår vid kontinuerlig drift kan beräknas enligt ekvation 7. 

 

Flimmervärdet vid upprepade starter beräknas med ekvation 8 (med N120 avses det maximala antalet 

starter som tillåts under ett tvåtimmarsintervall). 

 

Spänningsfallet som uppstår vid start beräknas med ekvation 9. 
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3.4 Enfasig och trefasig produktion 
För att minska obalansen i nätet är alla större produktionsanläggningar anslutna till, och matar ut lika 

stor effekt till alla tre faser. För mindre anläggningar är det dock vanligt att de ansluts endast till en 

fas, och de flesta elnätsbolag tillåter enfasiga produktionskällor upp till 3 kW. 

3.4.1 Obalansskydd 

En metod som förekommer för att ansluta produktionskällor till nätet är att ansluta flera enfasiga 

produktionskällor i samma anslutningspunkt. För att minska risken för obalans kan man installera ett 

så kallat obalansskydd som hindrar den utmatade effekten att skilja sig för mycket mellan olika faser.  

3.5 Last- och produktionsmönster 
Konsumtionen och produktionen av el varierar beroende på typ av last eller produktion samt tid på 

året och dygnet, och ofta kan ett mönster utläsas. 

3.5.1 Lastmönster 

Den uttagna effekten i en anslutningspunkt varierar i regel över tiden, och vanligtvis kan ett tydligt 

mönsterutläsas beroende på kundkategori, såsom villor med olika uppvärmningsmetoder, 

lägenheter, lantbruk, kontor etc. Dessa variationer syns både på dygns- och säsongsbasis, och i figur 

15 visas hur dygnsvariationen kan se ut för ett hushåll med elvärme en vinterdag. Elnäten 

dimensioneras efter den maximala belastningen som förekommer i näten. Sannolikheten att maximal 

belastning infaller exakt samtidigt i flera anslutningspunkter är dock väldigt liten, och det räcker ofta 

att dimensionera näten något lägre ju fler anslutningspunkter som är finns i nätet genom att ta 

hänsyn till denna sammanlagringseffekt. 

 

Figur 15 Lastprofil för hushållskund med elvärme (Svenska elverksföreningen, 1991). 
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3.5.2 Velandermetoden 

En metod som använts länge för att uppskatta effekten av sammanlagring är den så kallade 

Velandermetoden. Metoden använder sig av varje konsuments årliga energiförbrukning, samt två 

empiriskt bestämda koefficienter som är specifika för vilken typ av förbrukningsmönster lasten har. 

En uppskattning av den maximala effekten beräknas med denna metod med ekvation 10. 

 

Där Pmax är maximal effekt, k1 och k2 är Velanderkonstant 1 respektive 2, och W som är den årliga 

energiförbrukningen (Svenska elverksföreningen, 1991). 

3.5.3 Lastprofiler 

En annan metod som används för att beräkna belastningen i nätet är att använda lastprofiler. Ett 

alternativ är att använda varje konsuments årliga energiförbrukning kombinerat med befintliga 

typkurvor beroende på typ av lastmönster. Ett mer exakt resultat kan fås genom att använda 

historiska timvärden för uttagen effekt och beräkna en statistisk lastprofil specifik för varje 

konsument. 

Lastprofiler från flera konsumenter kan sedan summeras ihop för att beräkna belastning på olika 

nivåer i nätet, med hänsyn tagen till dygns- och säsongsvariationer. Den maximala belastningen i 

nätet infaller vanligtvis under kalla vinterdagar då uppvärmningsbehovet är som störst. För 

hushållskunder infaller maxbelastningen vanligtvis på morgnar och kvällar, då de boende är hemma 

och använder elkrävande utrustning i hemmet, se figur 15. 

3.5.4 Produktionsmönster 

Även produktionskällor kan uppvisa återkommande mönster i producerad effekt. Ett av de tydligaste 

mönstren ses hos solenergi där maximal produktion infaller soliga sommardagar och ingen 

produktion sker nattetid, se figur 16. Under dagar med växlande molnighet kan solinstrålningen 

pendla relativt mycket även under korta tidsintervall, vilket framgår i figur 17. Den maximala effekten 

är även klart större under sommar- och lägre under vintermånaderna. 

 

                 (10) 

Figur 16 Solinstrålning en klar dag. Figur 17 Solinstrålning en delvis molnig dag. 
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Både orientering och lutning av solpanelerna är viktiga faktorer som avgör hur stor elproduktionen 

från panelerna blir. Det högsta effekten produceras om panelernas plan är riktat vinkelrätt mot det 

infallande solljuset. Även om solpaneler kan monteras på rörliga strukturer som följer solens rörelser 

är den vanligaste lösningen att montera panelerna på befintlig byggnads tak eller fasad. 

Vid en jämförelse av typiska lastmönster för hushåll och solinstrålningen en molnfri dag framgår 

tydligt att mönstren stämmer relativt dåligt överrens, vilket framgår av figur 18. På för- och 

eftermiddagen konsumerar hushållet el från nätet, och mitt på dagen levereras 

överskottsproduktionen från solpanelerna istället ut på nätet. 

 

Figur 18 Exempel på elanvändning för ett hushåll med solpaneler. 

Vindkraftverk har kapacitet att producera el när vinden blåser, varför inget tydligt mönster kan 

utläsas på dygnsbasis, dock kan en trend ses att produktionen är större under vinterhalvåret. Den 

maximala effekten från ett vindkraftverk kan alltså uppnås vilken timme som helst på året. 
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4 Genomförande 
Som tidigare nämnts har möten genomförts med två av Digpros kunder för att anpassa 

implementeringen av hantering av mikroproduktion på bästa sätt. Först följer här en kort beskrivning 

av programvaran som använts under examensarbetet, dpPower, och några av de grundläggande 

beräkningsmetoderna som är relevanta för projektet. Utifrån de synpunkter som framkom på 

mötena har sedan ny funktionalitet i dpPower tagits fram med hjälp av personal på Digpro. Slutligen 

har beräkningsresultaten från de nya beräkningsrutinerna jämförts med exempelberäkningar i 

rapporter från Svensk Energi för verifikation. 

4.1 dpPower 
Digpro utvecklar programvaran dpPower som används för kartläggning och dokumentering av elnät. I 

programvaran finns även möjlighet att utföra nätberäkningar av olika typer. Programmet används av 

ett antal nätbolag verksamma i Sverige, bland annat de E.ON och Göteborg Energi. Båda företagen 

anger att deras nät finns dokumenterade i så stor utsträckning som möjligt i dpPower, och använder 

programmet bland annat för projektering och dimensionering vid utbyggnad och ombyggnad av 

näten. I figur 19 visas en förstoring av ett distributionsnät från dpPower, där lågspänningsnätet visas i 

grönt, och mellanspänningsnätet i rött.  

 

 

Figur 19 Skärmdump från programvaran dpPower. 
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Programvaran har hittills inte innehållit några specifika rutiner för att hantera småskalig 

elproduktion, något ett antal av Digpros kunder efterfrågat, och något båda de tillfrågade företagen 

sett ett framtida behov av. På grund av den hittills begränsade utbyggnaden av mikroproduktion har 

inget av företagen utfört nätberäkningar med hänsyn tagen till den mikroproduktion som finns för 

att undersöka spänningsnivåer eller osymmetri. I vissa fall har beräkningar avseende flimmernivåer 

utförts manuellt, men en enklare hantering av detta har ansetts önskvärt. Dokumentationen har 

hittills skett genom diverse lösningar, till exempel genom att lägga in en generator intill aktuell 

anslutningspunkt i kartan, eller genom externa system. 

4.1.1 Nätberäkningar 

För nätberäkningar används i dpPower en beräkningskärna kallad DISNET (Distribution network 

computation program). dpPower tar hänsyn till vilka komponenter som finns i nätet, vilka 

egenskaper de har samt hur de är kopplade gentemot varandra. Beräkningskärnan är optimerad för 

att utföra beräkningar på radiella nät, vilket ofta är fallet för distributionsnät, men klarar även av att 

hantera maskade nät och parallella ledare utan problem. 

Med hjälp av DISNET utförs lastflödes- och felströmsberäkningar, vilket resulterar i en mängd 

elektriska storheter för det aktuella nätet, såsom impedanser, spänningar, strömmar, etc. 

4.1.2 Relevanta beräkningstyper 

Ett alternativ för nätberäkning i dpPower är att utföra en symmetrisk lastflödesberäkning där alla 

komponenter i nätet antas vara symmetriskt anslutna mellan faserna och matningsspänningen antas 

även den vara helt symmetrisk. Beräkningen kan utföras där varje lasts effektuttag uppskattas med 

Velandermetoden utifrån årsförbrukning och Velanderkonstanter, men även utföras timvis där 

hänsyn tas till hur effektuttaget och -inmatningen förändras. 

Ett annat alternativ är att utföra en osymmetrisk lastflödesberäkning som tar hänsyn till hur varje 

komponent är ansluten mellan faser och jord, samt eventuell osymmetri i matningsspänningen. 

Beräkningen levererar bland annat fasspänningar samt spänningsvinklar för respektive fas som 

resultat. Denna beräkningsmetod kan i dagsläget endast utföras för maximalt effektuttag, alternativt 

en viss tidpunkt åt gången. 

4.2 Resultat av möten med nätbolag 
Personal på Digpro uppger att efterfrågan på metoder för att hantera mikroproduktion i dpPower på 

senare tid ökat allt mer. För att undersöka vilken funktionalitet kunderna eftersöker i dessa fall har 

möten genomförts med personal hos två av kunderna, E.ON elnät och Göteborg Energi Nät. 

På mötena framkom det att båda företagen använder dpPower i första hand för kartläggning och 

dimensionering av distributionsnät. I fallet med mikroproduktion anses det viktigast att 

anläggningarna blir korrekt dokumenterade, samt att kvantifiera parametrar för elkvalitet för att 

kunna säkerställa att dessa parametrar upprätthålls på en godkänd nivå.  

En av de viktigaste aspekterna som nämndes var att nätbolagen aldrig accepterar att 

personsäkerheten för människor som kommer i kontakt med nätet försvagas. Bland annat nämndes 

att personal som arbetar i en del i ett elnät som är bortkopplat från överliggande nät måste kunna 

vara säkra på att delnätet är spänningslöst och att ingen effekt matas in nedifrån. I kraven som ställs 

på mikroproduktionsanläggningar för nätanslutning framgår tydligt att anläggningen måste vara 
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utrustad med ett skydd för att förhindra att effekt matas ut på ett spänningslöst nät, så kallad ödrift. 

Det är därför viktigt att detta skydd finns installerat och är rätt inställt, och även att 

produktionsanläggningarna finns tydligt utmarkerade i kartor och på plats i anslutningspunkten och 

samtliga överliggande kabelskåp. 

Dokumentationsmässigt är det viktigt att produktionsanläggningarna är tydligt synliga i kartan, samt 

att alla relevanta parametrar finns registrerade, det vill säga rätt information på rätt ställe. 

För att kunna säkerställa att elkvaliteten är tillräckligt hög i olika driftfall måste nätberäkningar kunna 

utföras som tar hänsyn till mikroproduktionsanläggningarna och deras egenskaper. Elkvaliteten 

innefattar ett antal faktorer som definieras i diverse standardiseringsdokument (främst ”Spänningens 

egenskaper i elnät för allmän distribution” (SS-EN 50160)), samt riktlinjer redovisade i rapporter från 

Svensk Energi (”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO” och 

”Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnät – AMP” ). 

För att beräkningarna ska ge ett godtagbart resultat krävs att näten är korrekt dokumenterade, och 

att alla mikroproduktionsanläggningar som installeras även rapporteras in till elnätsbolagen. 

Målsättningen för nätbolagen är att näten som finns kartlagda i dpPower ska vara korrekt 

dokumenterade och de elektriska egenskaperna ska vara relativt nära de verkliga. Det finns krav på 

att alla produktionsanläggningar som ansluts till ett koncessionspliktigt elnät rapporteras in till 

ansvarigt elnätsbolag. Att detta faktiskt sker anser bolagen svårt att kontrollera, men då alla former 

av ekonomisk ersättning för producerad el bygger på att anläggningen är inrapporterad antas 

problemet vara litet. 

Då flertalet elnätsbolag tillåter att produktionsanläggningar med en märkeffekt på upp till 3 kW 

ansluts till en enskild fas, måste beräkningarna som utförs ta hänsyn till hur varje 

produktionsanläggning är ansluten till nätet. De tillfrågade nätbolagen uppger att de själva inte har 

någon dokumentation om hur fasuppsättningen förändras mellan olika noder i nätet, det vill säga att 

det som kallas ”fas 1” i en nod kan vara den som kallas ”fas 2” i en annan nod. När ett antal enfasiga 

produktionsanläggningar ansluts till nätet kan det statistiskt sett antas att de sprids ut någorlunda 

jämnt mellan de tre faserna. Då det inte går att säkerställa eller kontrollera att detta är fallet 

föreslogs att beräkningarna bör utgå ifrån det värsta tänkbara fallet, det vill säga då alla dessa 

anläggningar ansluts till samma fas. 

Ett ytterligare önskemål som framkom under mötena var att hanteringen av mikroproduktion ska 

vara enkel, både på så sätt att anslutningen av nya anläggningar ska vara okomplicerad och intuitiv, 

och att det ska tillåta en förenklad hantering av mindre anläggningar om nätet bedöms tillräckligt 

starkt. 

4.3 Implementering i dpPower 
Båda de tillfrågade företagen ansåg att det var viktigt att elproduktionsanläggningar är tydligt synliga 

i kartan, och enkla att hitta genom inbyggda sökfunktioner. Därför har ett nytt objekt införts i 

programmet, där man i objektets attribut (egenskaper) kan ange information om anläggningen, 

såsom data för nätberäkningar eller annan dokumentation. 
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För att kontrollera hur elkvaliteten påverkas i ett aktuellt nät när mikroproduktion ansluts har även 

en ny beräkningsrutin tagits fram. Rutinen baseras på MIKRO, AMP samt relevanta svenska 

standarder och beräknar de nyckeltal för elkvalitet som beskrivits i teoriavsnittet. 

Dessa två punkter, bättre dokumentationsmöjligheter och relevanta elkvalitetsberäkningar anses 

vara de viktigaste och mest konkreta att införa i programvaran som ett första steg. Nedan följer en 

mer ingående beskrivning av hur det nya objektet och beräkningsrutinen konstruerats och fungerar. 

4.3.1 Nytt objekt 

Ett nytt generatorobjekt för mikroproduktion har skapats i dpPower. I objektet kan (förutom 

geografisk placering och inkopplingspunkt) relevanta egenskaper för produktionsanläggningen 

registreras. I figur 20 visas hur detta objekt kan se ut i kartvyn beroende på om solpaneler eller 

vindkraftverk är angivet. 

 

Figur 20 Skärmdump visande de två varianterna av det nya objektet. 

För solpaneler anges, som framgår av vänstra delen i figur 21, den aktiva märkeffekten, minimal 

effektfaktor, faskod (hur anläggningen är ansluten mellan faserna), samt huruvida osymmetriskydd 

är installerat eller inte.  



32 
 

 

Figur 21 Skärmdump av formulär för nytt objekt. 

För vindkraftverk anges utöver samma värden som för solpaneler även värden för flimmer- och 

kortslutningsberäkningar. För flimmerberäkningen anges antalet tillåtna starter under ett 

tvåtimmarsintervall (N120), maximal aktiv effekt (mätt som ett 10 minuters medelvärde) samt vilken 

turbintyp som används (vilket i sin tur anger värden för ku, kf samt cf för kortslutningsvinklarna 30°, 

50°, 70° och 85°). Om kraftverket har en direktansluten asynkrongenerator ger denna även bidrag till 

kortslutningsströmmar i nätet, och i det fallet måste värden för detta (plusföljd för 

kortslutningseffekt och -impedans) anges för att programmet ska kunna utföra korrekta 

felströmsberäkningar.  

4.3.2 Beräkningsrutin 

För att beräkna spänningsvariationerna i nätet under påverkan av flera produktionskällor har en ny 

beräkningsrutin skapats i applikationen. Rutinen beräknar spänningsnivåerna i nätet i de två 

extremfallen då spänningen är låg, det vill säga när nätet är maximalt belastat och ingen produktion 

sker (motsvarande en kall vinterdag), samt då spänningen är hög, vilket inträffar då maximal 

produktion sker i nätet, men ingen belastning (en solig sommardag).  

Beräkningen vid maximal last utförs med någon av tidigare nämnda metoder för att uppskatta lasten 

i nätet, samt med antagandet att allt effektuttag sker symmetriskt mellan faserna. Beräkningen vid 

maximal produktion tar hänsyn till om produktionskällorna är anslutna till en eller tre faser, samt om 

obalansskydd är installerat. 

Utöver detta används ekvation 1 för att beräkna spänningsändringen vid in- och urkoppling, dels vid 

anslutningspunkten till vilken produktionsanläggningen är kopplad, och dels vid närmast 

överliggande sammankopplingspunkt mot andra kunder. 

Spänningsosymmetrin beräknas med ekvation 6 för samtliga noder i nätet. För beräkning av 

flimmervärden används ekvation 7 – 9 för mikroproduktionsanläggningar. 

Gränser för dessa värden anges i tabell 4. 
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Tabell 4 Gränsvärden för elkvalitetsparametrar. 

Långsamma spänningsvariationer 207 – 253 V 

Spänningsändring i 
anslutningspunkt vid in- och 
urkoppling 

5 % 

Spänningsändring i 
sammankopplingspunkt vid in- och 
urkoppling 

3 % 

Osymmetri 2 % 

Flimmer, Plt, start 0,25 

Flimmer, Plt, drift 0,25 

Spänningsändring vid uppstart av 
vindkraftverk 

4 % 

 

4.3.3 Antaganden 

I mikroproduktionssammanhang ter det sig orimligt att flera vindkraftverk ansluts till en och samma 

anslutningspunkt, varför beräkningar för sammanlagring av flimmer inte utförs i dpPower. 

Svensk energi (2011a) hävdar att risken för problem med övertoner bedöms vara liten om varje 

produktionskälla uppfyller kriterier gällande maximal emission och nätet är tillräckligt starkt. Av 

denna anledning utförs inga beräkningar gällande övertoner i dpPower. 

Eftersom att den maximala solinstrålningen i Sverige stämmer väl överrens med STC (1000 W/m2) 

antas den maximala effekten för solpaneler vara lika dess märkeffekt. 

Om nätet är korrekt dokumenterat antas resultaten från nätberäkningarna vara korrekta. Som 

tidigare nämnt är nätbolagens målsättning att dokumentationen ska vara så verklighetsnära som 

möjligt, varför detta kan ses vara ett rimligt antagande. 

Då frekvensen styrs av nätet som helhet, och inverkan från förändringar i lågspänningsnätet ger en 

minimal påverkan på nätets dynamik, antas i beräkningarna att frekvensen konstant hålls på den 

nominella nivån 50 Hz.  



34 
 

5 Resultat 
Ett antal beräkningar har utförts, dels för att undersöka om den nya beräkningsrutinen ger korrekta 

resultat, och dels för att visa hur elkvaliteten i ett lågspänningsnät kan påverkas av anslutning av 

mikroproduktion. 

5.1 Jämförelse med exempelberäkningar från MIKRO 
I Svensk Energis rapport MIKRO (2011a) redovisas ett antal exempelberäkningar för att beräkna 

spänningsändringen vid in- och urkoppling av mikroproduktionsanläggningar. Resultaten från dessa 

beräkningar samt motsvarande beräkningar i dpPower redovisas nedan, för utförligare information 

om beräkningarna se bilaga 2. 

Exempel 1 

Tre stycken enfasigt anslutna solpaneler kopplas till en anslutningspunkt som är ansluten till en 

nätstation via en 240 m lång kabel, se Figur 22. Beräkningar utförs både med antagandet att inget 

osymmetriskydd används, samt att ett skulle användas. I fallet utan skydd jämställs anslutningen 

med en enfasig, och i fallet då osymmetriskydd finns utförs beräkningen som för en trefasigt ansluten 

produktionskälla. Spänningsändringen vid in- och urkoppling får inte överstiga 5 % i 

anslutningspunkten. 

 

 

Figur 22 Nätet som används i exempel 1. 

Resultaten från beräkningarna visas i tabell 5, där det även framgår att anläggningen måste förses 

med osymmetriskydd för att elkvaliteten ska hållas på en godkänd nivå. 

Tabell 5 Beräkningsresultat för exempel 1. 

 MIKRO dpPower 

Spänningsändring (enfasig anslutning) 5,9 % 5,9 % 

Spänningsändring (trefasig anslutning) 2,8 % 2,9 % 

 

Exempel 2 

En solpanel på 1,5 kW ska anslutas till en fastighet. Mellan fastigheten finns ett kabelskåp till vilket 

andra kunder finns anslutna, se figur 23. Spänningsändringen i kabelskåpet får inte överskrida 3 %, 

och i anslutningspunkten 5 %. 
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Figur 23 Nätet som används i exempel 2. 

Beräkningsresultaten redovisas i tabell 6, och visar på att anläggningen skulle klara kraven. 

Tabell 6 Beräkningsresultat för exempel 2. 

 

Exempel 3 

En mikroproduktionsanläggning på 11 kW ska anslutas till ett nät visat i figur 24. Mellan 

anslutningspunkten och nätstationen finns ett kabelskåp till vilket övriga nätkunder finns anslutna. 

Från anslutningspunkten till produktionsanläggningen ska en ny 300 m lång kabel läggas, och det 

finns två olika alternativ med olika resistans.  

 

Figur 24 Nätet som används i exempel 3. 

Resultaten redovisas i tabell 7, och visar att anläggningen skulle klara kraven på spänningsändring 

oavsett vilken kabel som används. Då produktionsanläggningen är placerad 300 m ifrån 

anslutningspunkten skulle problem med överspänning dock kunna uppstå vid anläggningen om 

kabeln med den högre resistansen används. 

Tabell 7 Beräkningsresultat för exempel 3. 

 

5.2 Jämförelse med exempelberäkningar från AMP 
I rapporten AMP (2011b) utförs ett antal exempelberäkningar som är relevanta vid anslutning av 

elproduktionsanläggningar, både för att beräkna spänningsnivåer och flimmer. Beräkningarna utgår 

dock ifrån att anläggningarna ansluts till högspänningsdelen av distributionsnätet, varför dessa 

beräkningar inte går att jämföra med beräkningar i dpPower. Beräkningar för uppskattning av 

maximala flimmervärden tar inte hänsyn till spänningsnivån i nätet, och dessa beräkningar är därför 

jämförbara.  

 MIKRO dpPower 

Spänningsändring kabelskåp OK 2,1 % (OK) 

Spänningsändring anslutningspunkt OK 2,5 % (OK) 

 MIKRO dpPower 

Spänningsändring kabelskåp 2,0 % 2,0 % 

Spänningsändring anslutningspunkt 2,9 % 2,9 % 

Spänningsändring produktionsanläggning (alt. 1) 6,7 % 6,7 % 

Spänningsändring produktionsanläggning (alt. 2) 4,2 % 4,2 % 
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Två vindkraftverk med märkeffekten 600 kW, och tre med 750 kW ansluts till ett nät med 

kortslutningseffekten 62 MVA och kortslutningsvinkeln 54°. Då modellen som skapats inte tar hänsyn 

till flimmer från flera kraftverk anslutna till samma punkt har värdena från AMP räknats om till att 

gälla ett enskilt kraftverk. I tabell 8 visas resultaten från flimmerberäkningar hämtade från AMP med 

beräkningar utförda i dpPower, för två typer av vindkraftverk (se bilaga 3 för utförligare information).  

Tabell 8 Resultat från flimmerberäkningar utförda i AMP samt dpPower, för två typer av vindturbiner. 

 AMP  
(Turbin 1) 

dpPower 
(Turbin 1) 

AMP  
(Turbin 2) 

dpPower 
(Turbin 2) 

Spänningsändring vid start 2,11 % 2,15 % 1,73 % 1,75 % 

Plt, start (N120=12) 0,37 0,38 0,24 0,24 

Plt, start (N120=1 eller 2) 0,17 0,17 0,13 0,14 

Plt, drift  0,042 0,042 0,080 0,081 

 

5.3 Beräkningar av spänningsnivåer 
För att undersöka hur spänningen förändras i ett lågspänningsnät med olika belastning eller 

produktion har ett nät liknande det i figur 25 byggts upp i dpPower. Nätet är uppbyggt som en radial 

utefter vilken 10 stycken uttagspunkter, med tillhörande solcellsanläggningar, finns anslutna med 

jämna mellanrum. Utförligare detaljer gällande beräkningar och resultat visas i bilaga 4. 

 

Figur 25 Schematisk bild över nätet som används. 

Till att börja med undersöks hur spänningen varierar i respektive anslutningspunkt då effektuttaget i 

varje punkt är 1 kW, 5 kW samt 9 kW (se figur 26). Spänningen i nätstationen sätts något högre än 

gränsvärdet för att spänningen i punkt 10 inte ska bli för låg.  
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Figur 26 Spänningsfall vid olika effektuttag 

I figuren framgår att spänningen riskerar att bli otillåtet hög i de fall överskottsproduktion sker i 

någon av noderna. 

För att undersöka hur spänningen förändras vid olika effektinmatning från solpanelerna görs 

liknande beräkningar där panelerna producerar 1 kW, 3 kW samt 5 kW, vilket visas i figur 27. För att 

spänningen inte ska överskrida gränsvärdet antas att spänningen i nätstationen hålls vid den 

nominella (400 V huvudspänning).  

 

Figur 27 Spänningsökning vid olika effektinmatning. 
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I figuren ses att spänningen i de två noderna längst ut i nätet riskerar att överskrida gränsen för 

högsta tillåtna. Detta skulle kunna undvikas om solcellernas växelriktare har kapacitet att konsumera 

reaktiv effekt från nätet, vilket beskrivits tidigare. Ytterligare beräkningar utfördes för att beräkna 

spänningen där effektfaktorn för anläggningarna sätts till 1, 0,9 respektive 0,8 vid en effektinmatning 

på 5 kW per anläggning. Resultatet från dessa beräkningar redovisas i figur 28 nedan, och visar att 

spänningen alltså kan minskas något genom att reglera effektfaktorn. 

 

Figur 28 Spänningsfall vid olika effektfaktor (P=5kW). 

I de fall då solpanelerna ansluts till en fas, stiger spänningen mer än då de ansluts till samtliga faser. 

Det fall som resulterar i den högsta spänningen är det då samtliga produktionsanläggningar ansluts 

till en och samma fas, vilket visas i figur 29. Där ses att spänningen överskrider gränsvärdet i de fyra 

noderna längst ut i nätet vid en effektinmatning på 1 kW per anläggning. I figur 30 visas osymmetrin i 

spänningen för samma beräkning, och där ses att det i den sista noden riskeras att överskrida 

gränsvärdet.  

 

Figur 29 Spänningsökning vid enfasig effektinmatning 
(P=1 kW). 

 Figur 30 Spänningsosymmetri vid enfasig effektinmatning 
(P=1kW). 
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6 Slutsats och diskussion 
Verktygen för dokumentation och beräkningar som tagits fram för dpPower har gjorts så utifrån de 

önskemål och synpunkter som framkommit under möten med Digpros kunder. Beräkningsresultaten 

har sedan jämförts med beräkningar som förekommer i rapporterna MIKRO och AMP från Svensk 

Energi. Resultaten stämmer väl överrens, vilket dock var väntat då beräkningarna använder samma 

ekvationer, och de utfördes i huvudsak för att säkerställa att beräkningarna i dpPower är korrekta. 

Övriga beräkningar som utförts visar att mikroproduktion väl kan ha förmåga att försämra 

elkvaliteten i lågspänningsnäten. De senaste åren har en tydlig trend kunnat ses i ökningen av 

produktionsanläggningar i lågspänningsnäten, av vilka huvuddelen består av solcellsanläggningar. I 

dagsläget är det inte troligt att dessa bidrar till att sänka elkvaliteten i alltför stor utsträckning. 

Fortsätter utvecklingen mot större andel elproduktion i lågspänningsnäten, kan detta dock förändras. 

Då ansvaret för att elkvaliteten hålls på en god nivå ligger på elnätsbolagen, är det viktigt att dessa 

tar med dessa produktionsanläggningar i sina beräkningar inom en nära framtid.  

En möjlig begränsande faktor som identifierats i de beräkningar som gjorts är spänningsnivån i 

nätstationerna. Hittills har elnäten byggts utifrån antagandet att elektrisk effekt flödar nedåt i 

näthierarkin, och det är därför vanligt att spänningen hålls något högre i dessa för att tillåta ett större 

spänningsfall i det underliggande nätet. I de fall då spänningen i nätstationerna hålls högre än den 

nominella kan marginalen vara liten för att tillåta den spänningshöjning som kan uppstå vid 

överskottsproduktion. 

I de fall då spänningshöjningen riskerar att överstiga gränsvärdena kan produktionsanläggningarnas 

reläskydd koppla ifrån anläggningarna från näten. Detta är önskvärt att undvikas av flera anledningar. 

Bland annat förloras fördelarna med mikroproduktionen, samt att kundernas missnöje riskerar att 

öka då deras anläggningar inte tillåts fungera då förhållanden för dem är som gynnsammast. Risken 

finns även att ägarna till anläggningarna ändrar i reläskyddsinställningarna, vilket kan påverka 

personsäkerheten i näten då anläggningarna riskerar att inte kopplas ifrån då nätet är bortkopplat 

från överliggande nät. 

Det kommer kort sagt bli viktigare för nätbolagen att ta hänsyn till mikroproduktionsanläggningar i 

framtiden, både med avseende på dokumentation och nätberäkningar. Förhoppningsvis kan 

resultatet av detta examensarbete underlätta för elnätsbolagen i dessa avseenden.   

6.1 Förslag till fortsatt utveckling av modellen 
I och med de avgränsningar och den tidsplan som satts upp i arbetet har ett antal punkter förenklats i 

modellen som utvecklats. Under arbetets gång har områden för fortsatta studier identifierats för att 

förbättra modellen ytterligare. Nedan följer ett antal av dessa förslag: 

 Undersökning av hur spänningsvariationer i nätstationer varierar, samt hur de påverkar 

spänningsvariationer i underliggande nät. 

 Uppskattning av minimal belastning i näten för att på ett mer korrekt sätt kunna utföra 

beräkningar vid låglastfall. 

 Samverkan mellan flimmerkällor anslutna till olika noder, och hur flimmer sprids på näten. 

 Undersöka om det är praktiskt möjligt att beräkna emissioner av övertoner, och hur dessa 

sprids på näten. 

 Beräkningar under längre tidsperioder för uppskattning av nätnytta etc.  
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Bilaga 1 

Jämförelse av osymmetriberäkningar 
 

Osymmetrin i spänningen definieras enligt svensk standard (SS-EN 50160, 2011), som tidigare 

beskrivet enligt ekvation 6, där Va, Vb och Vc anger effektivvärdet av fasspänningarna och δa, δb och δc 

anger spänningsvinklarna för respektive fas. 

 

Enligt amerikansk standard beskrivs osymmetrin istället med ekvation 11, där spänningarna som 

avses anges som effektivvärdet av huvudspänningarna (National Electrical Manufacturers 

Association, 2009). 

 

För att undersöka hur dessa värden stämmer överrens byggdes ett radiellt nät upp i dpPower med 10 

stycken anslutningspunkter, varav 2 stycken med enfasiga mikroproduktionsanläggningar på 3 kW 

vardera. En nätberäkning utfördes för att uppskatta fasspänningar och spänningsvinklar, och utifrån 

dessa beräknades motsvarande huvudspänningar. Dessa värden användes sedan i ekvation 6, samt 

11, och resultaten kan ses i tabell 9. Som tabellen visar stämmer beräkningsmetoderna relativt väl 

överrens. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

   ∠      
    ∠         ∠   

   ∠         ∠      
    ∠   

     (6) 

 
         

                                              

               
     (11) 
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Tabell 9 Beräkning av osymmetri enligt amerikans och svensk standard 

Till Va Vb Vc δa δb δc Vab Vbc Vca Vavg Vavg-Vab Vavg-Vbc Vavg-Vca OsymNEMA OsymSS 

Nätstn 233 230 230 0,54 -120 120 402,059 398,3717 399,8773 400,1026 1,956337 1,730953 0,225384 0,489 0,477 

AP01 236 230 230 0,612 -119,72 119,68 404,2522 399,5705 401,671 401,8312 2,420987 2,260739 0,160248 0,602 0,647 

AP02 237 229 230 0,644 -119,598 119,54 404,0787 399,2211 402,1813 401,827 2,251646 2,60592 0,354274 0,649 0,733 

AP03 238 229 229 0,678 -119,463 119,387 404,7458 398,9178 401,8038 401,8225 2,923322 2,904672 0,018649 0,728 0,824 

AP04 240 228 229 0,712 -119,328 119,232 405,4259 398,614 403,1427 402,3942 3,031707 3,780185 0,748478 0,939 0,916 

AP05 241 228 229 0,745 -119,192 119,078 406,0891 399,1784 403,6172 402,9616 3,127503 3,78319 0,655687 0,939 0,997 

AP06 242 228 229 0,778 -119,056 118,923 406,7516 399,7421 404,0877 403,5271 3,224495 3,785035 0,56054 0,938 1,089 

AP07 244 227 228 0,811 -118,919 118,768 407,4313 398,5533 404,5758 403,5201 3,911216 4,966836 1,05562 1,231 1,182 

AP08 245 227 228 0,843 -118,782 118,612 408,0899 399,1132 405,0435 404,0822 4,007673 4,968971 0,961297 1,230 1,275 

AP09 246 227 228 0,875 -118,645 118,456 408,7478 399,6706 405,5092 404,6425 4,10527 4,971965 0,866695 1,229 1,358 

AP10 248 226 228 0,908 -118,493 118,286 409,4021 399,4011 406,8077 405,2036 4,198422 5,802495 1,604073 1,432 1,467 
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Bilaga 2 

Beräkningar från MIKRO 
Rapporten MIKRO innehåller tre stycken exempelberäkningar för att uppskatta elkvaliteten i ett nät 

då mikroproduktion ansluts. Motsvarande beräkningar har utförts med modellen i dpPower, och 

resultaten jämförts här nedan.  

Exempel 1 

Tre stycken enfasigt anslutna solpaneler kopplas till en anslutningspunkt som är ansluten till en 

nätstation via en 240 m lång kabel. Nätet som används visas i figur 22, och övriga relevanta 

parametrar för nätet beskrivs i tabell 10. Spänningsändringen vid in- och urkoppling får i 

anslutningspunkten inte överstiga 5 %. 

Tabell 10 Relevanta egenskaper för aktuellt nät och produktionsanläggning i exempel 1. 

Transformatoreffekt 800 kVA 

Kortslutningsimpedans 6 % 

  

Kabellängd 340 m 

Kabelresistans 0,641 Ω/km 

  

Produktionseffekt 3*7 kW 

Effektfaktor 1 

 

Beräkningar utförs både med antagandet att inget osymmetriskydd används, samt att ett skulle 

användas. I fallet utan skydd jämställs anslutningen med en enfasig, och resultatet kan ses i tabell 11. 

I fallet då osymmetriskydd finns utförs beräkningen som för en trefasigt ansluten produktionskälla, 

och detta resultat visas i tabell 12. 

Tabell 11 Resultat för exempel 1 med antagandet att inget osymmetriskydd förekommer. 

 MIKRO dpPower 

Förimpedans transformator 0,01 Ω 0,009999 Ω 

Förimpedans anslutningspunkt 0,446 Ω 0,445964 Ω 

Spänningsändring anslutningspunkt 5,9 % 5,853 % 

 

Tabell 12 Resultat för exempel 1 då osymmetriskydd antas användas. 

 MIKRO dpPower 

Kortslutningsimpedans anslutningspunkt 0,218 Ω 0,218030 Ω 

Spänningsändring anslutningspunkt 2,8 % 2,861 % 
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Exempel 2 

En solpanel på 1,5 kW ska anslutas till en fastighet. Mellan fastigheten finns ett kabelskåp till vilket 

andra kunder finns anslutna, se figur 23. Spänningsändringen i kabelskåpet får inte överskrida 3 %, 

och i anslutningspunkten 5 %. 

Egenskaper som behövs för beräkningarna finns redovisade i tabell 13, och beräkningsresultat från 

MIKRO samt dpPower visas i tabell 14. 

Tabell 13 Relevanta egenskaper för nät och produktionsanläggning i exempel 2. 

Transformatoreffekt 100 kVA 

Kortslutningsimpedans 6 % 

Märkspänning sekundär 420 V 

  

Kabel 1 - längd 600 m 

Kabel 1 - resistans 0,641 Ω/km 

  

Kabel 2 - längd 120 m 

Kabel 2 - resistans 0,641 Ω/km 

  

Produktionseffekt 1,5 kW (enfasig anslutning) 

Effektfaktor 1 

 

Tabell 14 Beräkningsresultat från MIKRO samt dpPower för exempel 2. 

 

 

 

  

 MIKRO dpPower 

Förimpedans kabelskåp 0,826 Ω 0,826896 Ω 

Förimpedans anslutningspunkt 0,980 Ω 0,980562 Ω 

Spänningsändring kabelskåp OK 2,499 % (OK) 

Spänningsändring anslutningspunkt OK 2,106 % (OK) 
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Exempel 3 

En mikroproduktionsanläggning på 11 kW ska anslutas till ett nät visat i figur 24. Mellan 

anslutningspunkten och nätstationen finns ett kabelskåp till vilket övriga nätkunder finns anslutna. 

Från anslutningspunkten till produktionsanläggningen ska en ny 300 m lång kabel läggas, och det 

finns två olika alternativ med olika resistans. 

Egenskaper för nätet, de två alternativen för den nya kabeln, samt för produktionsanläggningen visas 

i tabell 15, och resultaten från beräkningarna i tabell 16. 

Tabell 15 Relevanta egenskaper för nät och produktionsanläggning i exempel 3. 

Transformatoreffekt 100 kVA 

Kortslutningsimpedans 4 % 

Märkspänning sekundär 420 V 

  

Kabel 1 – längd 350 m 

Kabel 1 – resistans  0,641 Ω/km 

  

Kabel 2 – längd  200 m 

Kabel 2 – resistans  0,641 Ω/km 

  

Kabel 3 – längd 300 m 

Kabel 3 – resistans (alt. 1) 1,83 Ω/km 

Kabel 3 – resistans (alt. 2) 0,641 Ω/km 

  

Produktionseffekt 11 kW (trefasigt ansluten) 

Effektfaktor 1 
 

Tabell 16 Resultat från beräkningar i MIKRO samt dpPower för exempel 3. 

 

 

 

  

 MIKRO dpPower 

Kortslutningsimpedans transformator 0,067 Ω 0,066934 Ω 

Kortslutningsimpedans kabelskåp 0,291 Ω 0,291062 Ω 

Kortslutningsimpedans anslutningspunkt 0,419 Ω 0,419071 Ω 

Kortslutningsimpedans produktionsanläggning (alt. 1) 0,968 Ω 0,967825 Ω 

Kortslutningsimpedans produktionsanläggning (alt. 2) 0,611 Ω 0,611235 Ω 

   

Spänningsändring kabelskåp 2,0 % 1,997 % 

Spänningsändring anslutningspunkt 2,9 % 2,877 % 

Spänningsändring produktionsanläggning (alt. 1) 6,7 % 6,652 % 

Spänningsändring produktionsanläggning (alt. 2) 4,2 % 4,199 % 
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Bilaga 3 

Beräkningar från AMP 
I rapporten AMP finns ett antal exempelberäkningar som är intressanta vid anslutning av 

produktionsanläggningar. Alla beräkningar gäller dock anslutning till 10 kV-nätet, alltså anläggningar 

som inte klassas som mikroproduktion. Ett antal beräkningar gällande flimmer redovisas vilka är 

intressant att jämföra resultatet från beräkningarna i dpPower med. Observera att beräkningarna i 

dpPower utförts i 0,4 kV-nätet och ett antal av storheterna är orimliga i ett lågspänningsnät, men 

beräkningarna är desamma och resultatet ses som det intressanta. 

Beräkningsexempel för flimmer 

Två vindkraftverk med märkeffekten 600 kW, och tre med 750 kW ansluts till ett nät med 

kortslutningseffekten 62 MVA och kortslutningsvinkeln 54°. Motsvarande aktiva och reaktiva 

kortslutningseffekter är således 36 MW respektive 50 Mvar. Relevanta parametrar för de två 

kraftverken visas i Tabell 17. 

Tabell 17 Egenskaper för de två turbintyperna. 

 Turbin 1 Turbin 2 

Sref 623 kVA 765 kVA 

Pref 600 kW 750 kW 

Qref 168 kvar 151 kvar 

cos(φ) 0,96 0,98 

ku(50°) 2,1 1,4 

kf(50°) 2,1 1,1 

cf(50°) 4,14 6,44 

 

I tabell 18 redovisas i första kolumnen värden från beräkningarna i AMP för två stycken 600 kW- och 

tre stycken 750 kW-kraftverk. Då modellen som skapats inte tar hänsyn till flimmer från flera 

kraftverk anslutna till samma punkt har värdena även räknats om till att gälla ett enskilt kraftverk 

(kolumn 2). Resultat från beräkningar i dpPower visas i kolumn tre i tabellerna. 

Tabell 18 Beräkningsresultat för de två turbintyperna. 

  AMP AMP (omräknat) dpPower 

 Spänningsändring vid start  2,11 % 2,1482 % 

Turbintyp 1 Plt, start (N120=12) 0,46 0,37 0,3775 

 Plt, start (N120=1) 0,21 0,17 0,1736 

 Plt, drift  0,059 0,042 0,0423 

     

 Spänningsändring vid start  1,73 % 1,7536 % 

Turbintyp 2 Plt, start (N120=12) 0,33 0,24 0,2421 

 Plt, start (N120=2) 0,19 0,13 0,1383 

 Plt, drift  0,14 0,080 0,0806 
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Bilaga 4 

Beräkningar av spänningsnivåer 
 

För att undersöka hur spänningen förändras i ett lågspänningsnät med olika belastning eller 

produktion har ett nät liknande det i figur 25 byggts upp i dpPower. Nätet är uppbyggt som en radial 

utefter vilken 10 stycken uttagspunkter, med tillhörande solcellsanläggningar. Varje 

sammankopplingspunkt i nätet är ansluten till nästa via 80 m markkabel.  

 

Figur 25 Schematisk bild över nätet som används. 

Nätets egenskaper redovisas i tabell 19, där k betecknar trefasiga kortslutningsvärden och j 

betecknar enfasiga jordslutningsvärden.  

Tabell 19 Egenskaper för aktuellt nät. 

 

Tre nätberäkningar utförs då lasten i varje anslutningspunkt ansätts till 1, 5, respektive 9 kW. 

Matningsspänningen sätts nära den övre tillåtna gränsen. Den resulterande spänningen i noderna 

redovisas i tabell 20.  

  

 Rk  
(Ω) 

Xk  
(Ω) 

Zk  
(Ω) 

Rj  
(Ω) 

Xj  
(Ω) 

Zj  
(Ω) 

Pk  
(kW) 

Qk  
(kvar) 

Sk  
(kVA) 

Nätstation 0,032 0,056 0,065 0,032 0,056 0,065 1227 2145 2471 

Anslutningspunkt 1 0,088 0,063 0,108 0,144 0,069 0,16 1208 857 1481 

Anslutningspunkt 2 0,139 0,069 0,155 0,246 0,081 0,259 925 455 1030 

Anslutningspunkt 3 0,191 0,075 0,205 0,349 0,093 0,361 728 285 782 

Anslutningspunkt 4 0,242 0,081 0,255 0,451 0,105 0,463 596 199 628 

Anslutningspunkt 5 0,293 0,087 0,305 0,554 0,117 0,566 502 149 524 

Anslutningspunkt 6 0,344 0,093 0,356 0,656 0,129 0,669 434 117 449 

Anslutningspunkt 7 0,395 0,099 0,407 0,758 0,141 0,771 381 95 393 

Anslutningspunkt 8 0,447 0,105 0,459 0,861 0,153 0,874 340 80 349 

Anslutningspunkt 9 0,498 0,111 0,51 0,963 0,165 0,977 306 68 314 

Anslutningspunkt 10 0,549 0,117 0,561 1,066 0,177 1,08 279 59 285 
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Tabell 20 Resultat från nätberäkningar vid effektuttag. 

  
Spänning (V) 

 

 
P=9 kW P=5 kW P=1 kW 

Nätstation 250 252 254 

Anslutningspunkt 1 243 248 253 

Anslutningspunkt 2 236 245 252 

Anslutningspunkt 3 231 242 252 

Anslutningspunkt 4 226 239 251 

Anslutningspunkt 5 222 237 251 

Anslutningspunkt 6 218 235 251 

Anslutningspunkt 7 215 234 250 

Anslutningspunkt 8 213 233 250 

Anslutningspunkt 9 211 232 250 

Anslutningspunkt 10 211 232 250 

 

Ytterligare tre nätberäkningar utförs där effekten för alla 10 produktionsanläggningar sätts till 1, 3 

respektive 5 kW. För att visa hur effektfaktorn påverkar spänningen utfördes även två beräkningar 

med effektfaktorn 0,9 och 0,8. Spänningen i nätstationen sätts till 400 V (huvudspänning), och 

resulterande spänningar i nätet redovisas i tabell 21.  

Tabell 21 Resultat från beräkningar vid trefasig effektinmatning. 

   
Spänning (V)   

 
1kW 3kW 5kW 

5 kW 
cos(φ)=0,9 

5 kW 
cos(φ)=0,8 

Nätstation 231 232 233 231 230 

Anslutningspunkt 1 232 234 237 234 233 

Anslutningspunkt 2 232 236 240 238 237 

Anslutningspunkt 3 233 238 243 241 239 

Anslutningspunkt 4 233 239 245 243 242 

Anslutningspunkt 5 234 241 248 245 244 

Anslutningspunkt 6 234 242 250 247 246 

Anslutningspunkt 7 235 243 251 248 247 

Anslutningspunkt 8 235 243 252 250 248 

Anslutningspunkt 9 235 244 253 250 249 

Anslutningspunkt 10 235 244 253 251 249 
 

 

För att utreda hur spänningarna förändras om alla anläggningarna med märkeffekten 1 kW istället 

skulle anslutas enfasigt istället för trefasigt, ändras denna inställning och nya beräkningar utförs. För 

att undersöka det sämsta fallet ansluts samtliga anläggningar till samma fas. I tabell 22 visas 

spänningen i den fas anläggningarna anslutits till, samt spänningsosymmetrin i samtliga noder. 
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Tabell 22 Resultat för beräkningar vid enfasig anslutning. 

 Spänning fas A  
(V) 

Osymmetri 
(%) 

Nätstation 232 0,399 

Anslutningspunkt 1 236 0,65 

Anslutningspunkt 2 240 0,901 

Anslutningspunkt 3 244 1,15 

Anslutningspunkt 4 247 1,364 

Anslutningspunkt 5 250 1,54 

Anslutningspunkt 6 252 1,693 

Anslutningspunkt 7 254 1,816 

Anslutningspunkt 8 255 1,91 

Anslutningspunkt 9 256 1,966 

Anslutningspunkt 10 256 2,005 

 

   

 


