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Abstract

Hosting capacity for solar cells in low voltage networks

Oscar Willén

Microproduction, also called distributed generation, is something that has become
more and more popular in the electric grid. Microproduction can however lead to
unacceptable performance if several units are installed in the same low voltage
network. It is therefore good to know a limit where the performance of the low
voltage network becomes unacceptable based on given parameters. This limit is
usually called hosting capacity.

In this report the hosting capacity with respect to voltage and current have been
studied in three low voltage networks which are located in Falu Elnäts concession
area. This has been done by simulations in a GIS-program where critical times of the
grid have been simulated. When the hosting capacity had been decided attempts have
been made to increase the hosting capacity with four different measures. The
measures examined are line gain, tap changer, reactive compensation and voltage
regulation in the form of MPV. 

For the investigated network the hosting capacity varied virtuously. For all three grids
were too high voltage during low load with maximum power production however the
reason that the performance of the grid became unacceptable. The reasons that the
voltage became unacceptable at different amounts of microproduction depends mainly
on four things. These were the voltage in the substation, the amount of customers in
the grid, the quality of the lines and the line length between the customer and
substation. 

The best measure to increase the hosting capacity in a net is line gain in the most of
the cases. Tap changer and the voltage regulator MPV are however two other
measures that are recommended, but mainly as temporary solutions. Reactive
compensation on the other hand is something that isn’t recommended based on this
report.
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Sammanfattning 

Mikroproduktion, det vill säga lokal produktion av el som inte överstiger förbrukningen på 

årsbasis, har blivit ett allt mer vanligt inslag på elmarknaden. Detta beror dels på att 

privatpersoner kan producera sin egen el samtidigt som det blivit allt billigare att göra det. 

Vanligtvis är det förnyelsebara energikällor som används vid mikroproduktion, exempelvis 

solceller och vindkraftverk. Däremot blir produktionen från dessa energislag ojämnt fördelad 

över dygnet och året. Alltså kan mycket effekt produceras som inte förbrukas av 

mikroproducenten själv utan exporteras ut på nätet. Vid hög utbyggnadsgrad av 

mikroproduktion kan ett omvänt effektflöde uppstå i nätet d.v.s. att strömmen istället går från 

användarna till nätstationen. En följd av detta kan bli att kablar överbelastas och att 

spänningshöjningar uppstår. Därmed kan nätets prestanda bli oacceptabel vilket är något som 

inte får ske i ett elnät. Gränsen för när prestandan utifrån ett antal parametrar blir oacceptabel 

brukar benämnas som acceptansgräns. 

I detta arbete har acceptansgränsen i tre lågspänningsnät i Falu Elnäts koncessionsområde 

bestämts. Den prestanda som undersökts är spänningen och strömmen och därmed inträffar 

acceptansgränsen när någon av dessa blir oacceptabel. Arbetet har skett genom simuleringar i 

programmet dpPower där nätets kritiska tillfällen har undersökts. De kritiska tillfällena 

benämns som hög last och låg last med full effektproduktion och är då belastning och 

spänningsvariationer i ett nät är som störst. När acceptansgränserna hade bestämts åtgärdades 

de delar av näten där spänningen eller strömmen lokalt hade blivit för höga. Åtgärderna som 

undersöktes var ledningsförstärkning, omsättningskopplare, reaktiv effektkompensering och 

spänningsreglering i form av MPV.  

Acceptansgränsen i de tre undersökta näten i denna studie inträffade vid olika mängder 

mikroproduktion. För alla tre näten inträffade acceptansgränsen på grund av att spänningen 

blev oacceptabel vid låglast med maximal effektproduktion. Därmed bör primärt fokus ligga 

på hur spänningen hos kunderna påverkas vid installation av mikroproduktionsanläggningar. 

De egenskaper ett nät bör ha för att tåla mycket mikroproduktion är låg spänning vid 

nätstationen, få kunder i varje ledningsföljd, att sträckan mellan nätstation och kund är kort 

samt att ledningarna är kraftiga. 

Av åtgärderna rekommenderas främst ledningsförstärkning men också till viss mån 

omsättningskopplare och MPV. Reaktiv effektkompensering är dock något som inte 

rekommenderas då både förlusterna ökade och acceptansgränsen blev oförändrad i vissa fall. 



Förord 

Detta examensarbete är det slutgiltiga arbetet i utbildningen System i Teknik och Samhälle på 

Uppsala Universitet. Jag som skriver arbetet har valt energiinriktning och har därför valt att 

skriva ett arbete som behandlar el. Arbetet utförs på uppdrag av Falu Energi & Vatten AB 

som en förberedelse för en eventuell expansion av solceller i deras distributionsnät. 

Alla bilder som används i arbetet är godkända av upphovrättsinnehavare. 
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1. Inledning  

I dagens samhälle är energifrågan en ständig debatt där alla har åsikter om hur energi 

ska produceras. En stor del handlar om miljövänlig elproduktion där bland annat EU har 

satt upp mål för att minska mängden icke förnyelsebart. (European Commision 2014) 

En följd av detta är att intresset för förnyelsebara energikällor har ökat i Europa bland 

annat genom mikroproduktion. Med mikroproduktion menas småskalig 

energiproduktion som är mindre än vad mikroproducenten förbrukar sett över ett år. 

Detta innebär att en vanlig elkund också kan producera sin egen el och sedan exportera 

ut den el den själv inte förbrukar på elnätet. Den el som exporteras ut på elnätet kan 

mikroproducenten även få betalt för. Sett över tid kan det alltså betyda att kunden kan 

tjäna pengar på en mikroproduktionsanläggning.  

Ett vanligt mikroproduktionssätt är solceller på hustak. Detta har blivit särskilt populärt 

i exempelvis Tyskland, Italien och Danmark där mängden effekt ökat snabbt under kort 

tid. I exempelvis Danmark var den installerade effekten knappt 6 MW fördelat på 900 

anläggningar sista december 2010 (Dansk Energi 2012). I december 2014 var det istället 

strax över 600 MW fördelat på 90 000 anläggningar. (Energinet.dk 2015) En stor 

anledning till denna ökning beror på att priserna för solceller minskat vilket gjort det 

möjligt för privatpersoner att äga sin egen solcellsanläggning. (Svensk Energi 2014) 

Även i Sverige har mängden solceller ökat och i december 2014 fanns totalt 84 MW 

installerat vilket är dubblering mot året innan (Svensk Energi 2015).  

Att solceller installeras hos privatpersoner kommer dock ställa ytterligare krav på de 

lågspänningsnät som mikroproducenten befinner sig i. Orsaken till det är att solceller 

främst producerar el under soliga sommardagar när förbrukningen i hushållen troligtvis 

är låg. Om utbyggnaden av solel är stor kommer då strömmen att gå från användarna till 

nätstationen vilket leder till en motsatt strömriktning i elnätet (Demirok 2009). En 

motsatt strömriktning kan innebära spänningsökningar i nätet samtidigt som ledningar 

utstår en hög belastning. Då kan strömmen eller spänningen bli för hög i förhållande till 

de krav som ställs för att elöverföring ska vara av god kvalité. Alltså kan det vara bra att 

ta reda på hur mycket mikroproduktion som är tillåtet i ett lågspänningsnät. Detta kan 

göras genom att bestämma nätets acceptansgräns. Acceptansgränsen inträffar vid den 

mängd mikroproduktion där nätets prestanda går från acceptabel till oacceptabel utifrån 

någon parameter (Bollen 2013). När spänning eller ström undersöks innebär 

acceptansgränsen den mängd mikroproduktion där antingen strömmen eller spänningen 

når en oacceptabel nivå.  Genom att ta reda på ett näts acceptansgräns fastställs därmed 

hur mycket mikroproduktion som kan anslutas till nätet innan det behöver förstärkas 

eller andra åtgärder behöver vidtas.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att bestämma acceptansgränsen för utbyggnad av solceller i 

tre olika lågspänningsnät inom Falu Elnäts distributionsnät och hur de delar av näten 

som är begränsande kan åtgärdas för att öka acceptansgränsen i nätet. Åtgärderna 

utvärderas också med fokus på teknisk nytta och kostnad. Ett antal mer specifika 

frågeställningar är: 

 Vad är acceptansgränsen för utbyggnad av solceller med avseende på 

långsamma spänningsändringar och överbelastning av ledningar i tre 

lågspänningsnät i Falun kommun? 

 I viken mån kan acceptansgränsen ökas genom att åtgärda de begränsande 

näten? 

 Vilken åtgärd är bäst lämpad utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv? 

1.2 Avgränsningar 

I detta arbete görs följande avgränsningar. 

 Enbart växelriktare med trefasanslutning kommer undersökas. Jag har valt detta 

för att min uppfattning är att dessa kommer bli ledande inom solcellsmarknaden 

i framtiden. Dessutom finns en rekommendation om anslutning för anläggningar 

större än 2 kW helst inte ska ske genom enfasig växelriktare (Svensk Energi 

2014). Detta är fallet för alla de anläggningar som undersökts i detta arbete. 

Dessutom finns redan arbeten där stor fokus lagts på enfasväxelriktare och den 

osymmetri det leder till. (exempelvis Larsdotter, L. 2014 och Berg. N. 2013)  

 Osymmetri och övertoner kommer inte att undersökas i detta arbete. Detta på 

grund av att främsta orsaken till att dessa uppkommer är att äldre och sämre 

växelriktare används. Eftersom nyare trefasiga växelriktare har använts i detta 

arbete kommer troligen övertoner eller osymmetri inte vara ett problem.  

 Kraven gällande spänningsändringar i ett nät kan delas upp i långsamma, snabba 

och kortvariga. I detta arbete har enbart långsamma spänningsändringar 

undersökts. Anledning till att de två andra typerna av spänningsändringar inte 

undersökts är att dessa är tidsberoende. I detta arbete har nätberäkningar enbart 

utförts på kritiska tillfällena och därmed har inte spänningsförändringar sett över 

ett dygn undersökts. Detta krävs för att se hur ett nät klara av snabba och 

kortvariga spänningsändringar. 

 I simuleringen har en verkningsgrad på 100 % använts i växelriktare och i 

MPV:n. Detta är inte det verkliga fallet. I en växelriktare ligger verkningsgraden 

strax över 95 % normalt. I MPV:n är verkningsgraden 98,5 %. Anledningen till 
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att en hundraprocentig verkningsgrad användes berodde på inställningar i 

programmet där simulering utfördes. 

 När acceptansgränsen för näten undersökts har det gjorts genom jämn fördelad 

mikroproduktion i nätet. Detta innebär att alla mikroproducenter producerar lika 

mycket effekt. På grund av detta togs ingen hänsyn till takyta vid bestämmelse 

av solcellsanläggningarnas storlek. Anledningen till detta är att acceptansgräns 

främst fungerar som ett mått. Dimensionering utifrån takytor innebar enbart att 

resultatet blev mer svårtolkat och därmed prioriterades det bort. 

 När nätet åtgärdardes gjordes det enbart på utvalda delar av näten vilket var de 

så kallade begränsande näten. Anledningen till att enbart vissa delar av 

lågspänningsnäten undersöktes var för att minska upprepningar och minska 

mängden resultat. Att undersöka begränsande nät gav alltså ett mer koncist 

resultat som blev lättare att förstå.  

1.3 Tidigare arbeten  

Det finns några andra studier som behandlar mikroproduktions påverkan på elkvalité. 

Tre av dessa studier lästes innan starten av detta arbete. Vad dessa arbeten handlar om 

kommer nu presenteras kort där alla tre arbeten rekommenderas för de som är 

intresserade av ytterligare information om mikroproduktion och dess påverkan på 

elkvalité. 

Första arbetet heter Solceller i elnätet och är skriven av Niklas Berg och Samuel 

Estenlund. I arbetet har författarna undersökt vilken prestanda i elkvalitén som 

begränsar utbyggnation av solceller. De parametrar som undersökts är långsamma 

spänningsvariationer, kortvariga spänningsvariationer, osymmetri och övertoner. Detta 

har gjorts genom simulering i ett antal lågspänningsnät i Lund. Enligt detta arbete är 

osymmetri den mest begränsande faktorn vid utbyggnation av solceller om enfasiga 

anslutningar används. Även övertoner kan vara ett problem om kvalitén på växelriktaren 

är dålig. Dessutom kommer författarna fram till ett förslag på tre riktlinjer som nätbolag 

kan följa vid anslutning av mikroproduktionsanläggningar. 

Ett annat arbete heter Hosting Capicity for photovoltaics in Swedish distribution grids 

och är skrivet av Tobias Walla. I detta arbete har acceptansgränsen bestämts i tre olika 

lågspänningsnät i Stockholm med avseende på långsamma spänningsvariationer och 

överbelastning i ledningar. Detta har gjorts genom beräkningar i tre lågspänningsnät där 

två är placerat i Stockholm och ett är placerat i Värmland. Resultatet som Walla 

kommer fram till är att nät i tätorten tål mikroproduktion bättre än landsbygdsnät. Han 

radar även upp några förslag på åtgärder som skulle kunna öka acceptansgränsen i olika 

nät. 

Hur påverkar en ökad andel solceller Umeå Energi Elnät? är ett arbete skrivet Linn 

Larsdotter. I det här arbetet undersöks hur en stor andel solelproduktion påverkar Umeå 
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Energis elnät. Fokus har legat på spänningsvariationer, överbelastning och osymmetri 

där både enfas och trefasanslutningar har undersökts. Detta har gjorts genom att 

simulera tre lågspänningsnät i Umeå med varierande effektproduktion och 

effektfördelning i nätet. Resultatet som Larsdotter kommer fram till är att det främst är 

kunder längst ut som påverkas av problem i elkvalitén. Det är främst 

spänningsvariationer och osymmetri som är problemet. Problemen kan dock minskas 

ifall enfasanslutningar på samma fas undviks och istället trefasanslutningar i så god mån 

som möjligt. 

1.4 Disposition  

I detta avsnitt kommer de olika kapitlen i studien att presenteras i korta drag.  Kapitel 2 

är studiens bakgrund vilken är utformad för att ge läsaren förkunskaper som kan 

behövas för att förstå studien. I kapitel 3 beskrivs teorin. Teorin är det som i studien 

används som grund vid utförande av resultatet. Det som beskrivs i teorin är höglast och 

låglast, acceptansgräns samt de åtgärder som används för att öka acceptansgränsen. I 

kapitel 4 kommer de tre lågspänningsnät som studien utförts på att presenteras 

tillsammans med lite fakta om dem. Kapitel 5 beskriver metoden där främst 

simuleringen som ligger till grund för hela arbetet presenteras. Kapitel 6 är resultatet 

och där redovisas först var och en av nätens acceptansgränser. Därefter redovisas 

åtgärdernas påverkan på acceptansgränsen när de simulerats på olika delar av näten som 

har en begränsande inverkan. Kapitel 7 är diskussionen där resultatet kommer 

analyseras. Grunden till denna diskussion ligger i den tekniska nyttan i förhållande till 

den ekonomiska aspekten.  Kapitel 8 är där studiens slutsatser kommer presenteras där 

hänsyn kommer tas till de förgående kapitlen. Här kommer också förslag på ytterligare 

studier att presenternas. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer en kort bakgrund ges för att få läsaren insatt i ämnet som 

studerats. 

2.1 Svenska elnätet 

Elnätets primära uppgift är att överföra elektrisk energi från produktion till 

slutanvändare. I Sverige sker produktionen främst i norr medan användningen sker i 

söder vilket innebär att elen behöver överföras långa sträckor. Överföringen ska 

dessutom ske till så låga förluster som möjligt. Detta har gjorts genom att dela upp 

elnätet i olika spänningsnivåer där högre spänning används vid längre överföringar och 

lägre spänning används vid slutanvändning. (E-on 2012) Anledningen till det är att 

effekten är beroende av ström och spänning. För att hålla konstant effekt kommer ökad 

spänning innebära en minskad ström och vice versa. Då strömmen är den delen som 

orsakar förluster kommer förlusterna förhållandevis vara mindre i högspänningsdelen. 

(Ericsson Cables 1999)  

De olika spänningsnivåerna brukar delas upp i stamnät, regionnät, mellanspänningsnät 

och lågspänningsnät, se Figur 1. (E-on 2012) Stamnätet är högspänningsdelen och 

spänningen ligger då mellan 220 till 400 kV. Stamnätet kan ses som elnätets 

”motorvägar” där huvuduppgiften är att ta elen ifrån kraftstationerna och överföra elen 

långa sträckor. Stamnätet ägs och förvaltas enbart av en aktör, vilken är Svenska 

kraftnät som är statligt ägt. (Svensk Energi 2012)  

Efter stamnätet transformeras elen ner till det så kallade regionnätet som förser 

användarområden såsom städer och regioner med el. Spänningen är då mellan 40 till 

130 kV och nätet består främst av luftledningar förutom i städer där det till störst del är 

kablar. (E-on 2012) Vissa större industrier kopplas in på regionnätet men främst är 

regionnätet till för överföring inom användarområden. Regionnätet ägs till störst del av 

E-on, Vattenfall och Fortum. (Svensk Energi 2012)  

I mellanspänningsnätet ligger spänningen på 10 till 20 kV. Dessa ledningar är främst 

nedgrävda där deras uppgift framförallt är att överföra elen mellan fördelningsstation 

och nätstation. Den sista delen av nätet är det så kallade lågspänningsnätet. 

Huvuduppgiften för detta nät är att ansluta nätstationen med elanvändare genom att 

transformera ner elen till 400 V/230 V vilken är spänningen i de svenska eluttagen. (E-

on 2012) Lågspänningsnätet och mellanspänningsnätet ägs av ungefär 160 nätbolag som 

har ensamrätt att distribuera el inom sitt koncessionsområde. Därmed ansvarar 

nätbolaget för alla ärenden där kunder vill ansluta sig till nätet. Enligt ellagen har vem 

som helst rätt att ansluta sig till nätet men nätbolagen får ta ut en avgift för 

anslutningen. (Svensk Energi 2014) Den totala längden på det svenska elnätet är 55 500 

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elnatet/
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mil, cirka 14 varv runt jorden, där 36 000 mil är jordkablar och 19 500 mil är 

luftledningar. (Svensk Energi 2012) 

 

Figur 1: Illustration över hur elen överförs ifrån produktionen, i detta fall 

vattenkraftverket, till slutanvändarna, hushållen, där de fyra olika spänningsnivåerna 

visas. (Bild från E-on 2012) 

2.2 Falu Energi & Vatten AB 

Falu Energi & Vatten AB är ett kommunalägt bolag med ansvar för el, stadsnät, vatten, 

återvinning, kraftproduktion samt värme och kyla i Falu kommun. Mycket av Falu 

Energi & Vattens arbete går ut att på skapa en hållbar framtid vilket återspeglas i deras 

energiproduktion. Energin som produceras av Falu Energi & Vatten kommer ifrån 

vattenkraft, vindkraft och kraftvärmeverk där bränslet består av bark, träflis och 

sågspån. Totalt produceras energi till 20 % av energibehovet i Falu kommun av Falu 

Energi & Vatten. Även uppvärmningsdelen utförs miljövänligt där 90 % sker genom 

fjärrvärme som kommer ifrån biologiskt bränsle. Dessutom producerar Falu Energi & 

Vatten sina egna pellets från värmen i kraftverket vilket medfört att företaget prisats 

med Global District Energy Awards för sitt arbete att utveckla sitt energisystem. (Falu 

Energi & Vatten 2014)  
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2.2.1 Falu Elnät AB 

Falu Elnät AB är dotterbolag till Falu Energi & Vatten AB. Deras verksamhet är att äga 

och sköta eldistributionen i Falu kommun, med undantag för Enviken. Den största delen 

av distributionsnätet är på mellanspänningsnivå och lågspänningsnivå men i nätet finns 

även några 50 kV-ledningar. Ansvaret sköts genom hantering och drift av alla ledningar, 

kapelskåp, mätare, nätstationer, fördelningsstationer etc. inom koncessionsområdet. 

Hantering och drift sker genom att hålla allt i gott skick och uppgradera/förnya 

komponenter när det behövs. (Falu Energi & Vatten 2015) Ifall en kund, exempelvis en 

mikroproducent, vill ansluta sig till elnätet i Falun är det Falu Elnät som sköter ärendet.  

2.3 Mikroproduktion 

En mikroproducent är en kund som matar in egenproducerad el på elnätet. Dock måste 

mikroproducenten förbruka mer el än vad den producerar sett över ett år. Förutom det är 

kraven på mikroproducenten att inmatningseffekten inte är över 43,5 kW och att 

huvudsäkringen ligger på max 63 A. (Svensk Energi 2014) Den el som 

mikroproducenten producerar används först och främst av mikroproducenten själv men 

överskottselen skickas ut på nätet. På grund av detta behövs en speciell elmätare som 

mäter hur mycket el som mikroproducenten importerar och hur mycket el som 

mikroproducenten exporterar ut på nätet. De vanligaste källorna för mikroproduktion är 

småskalig vindkraft och solceller. (Svensk Energi 2014) Bägge dessa energikällor är 

intermittenta vilket innebär att de enbart genererar el under vissa förutsättningar, vilket 

är vind för vindkraftverk och solsken för solceller. Bägge energislagen är dessutom 

förnyelsebara vilket har gjort mikroproduktion vanligt runt om i EU, framförallt i länder 

som Tyskland, Danmark och Italien. En av anledningarna till detta är den stora 

miljösatsningen inom EU och då också de klimatmål som tillkommit. Ett av dessa är 20-

20-20-målet som delvis går ut på att minska koldioxidutsläpp med 20 % och öka 

andelen förnyelsebar energiproduktion i Europa med 20 % till 2020 jämfört med 1990. 

(European Commision 2014) I Sverige har länge mikroproduktion inte fått något större 

gehör där en trolig orsak ligger i ett lågt elpris i jämförelse med andra länder. Dock har 

mikroproduktion blivit ett allt mer vanligt inslag i Sverige och då främst i form av 

solceller. (Energimyndigheten 2014a) 

2.3.1 Mikroproduktion inom Falu Elnät AB 

I dagsläget finns ett antal mikroproducenter inkopplade på Falu Elnäts distributionsnät. 

Den 22 januari 2015 fanns totalt 18 solcellsanläggningar samt en vindkraftsanläggning 

anslutna. Storleken på dessa anläggningar varierar där den största anläggningens 

installerade effekt ligger på cirka 22 kW och den minsta anläggningens effekt ligger på 

några hundra Watt. Falu Elnät har fram till och med 1 juli 2015 kompenserat dessa 

kunder med 1 kr per kWh levererad ut på nätet. Efter den 1 juli 2015 kommer 

kompenseringen istället bestå av 5 öre per kWh levererad ut på nätet på grund av de nya 



9 
 

skattereglerna, se kapitel 2.4. I övrigt har Falu Elnät en positiv inställning till 

mikroproduktion och vill att fler mikroproducenter ansluter sig till distributionsnätet. 

2.4 Solceller 

Solceller är en förnyelsebar energikälla som går ut på att omvandla energi från solljuset 

till elektrisk energi. Energiomvandlingen sker genom att fotoner i ljuset exciterar 

elektroner som bildar elektrisk energi i form av likström.(Markvart 2010) Som likström 

kan elen användas i ett slutet system men ska solcellerna kopplas in i ett nät måste 

likströmmen först omvandlas till växelström genom en växelriktare. Det finns både 

enfasiga och trefasiga växelriktare till solcellsanläggningar. En enfasig växelriktare 

kopplas in till en fas i nätet vilket lätt kan leda till osymmetri, det vill säga olika mycket 

spänning i de olika faserna. Osymmetrin blir ännu mer påtaglig om flera anläggningar i 

samma lågspänningsnät kopplas in på samma fas. (Svensk Energi 2012) Trefasiga 

växelriktare kopplas in över alla tre faser vilket gör att risken för osymmetri minskar. 

Priset för en trefasig växelriktare är beroende av den effekt den kan hantera men ligger 

ungefär mellan 10 000 till 40 000 kronor
1
. (Norden Solar) (Electrotec Energy) (Nordic 

Solar) 

Den energimängd som solceller kan producera under ett år är beroende av solinstrålning 

samt den area solcellerna täcker upp. I större delen av Sverige är solinstrålning ungefär 

1000 kWh/m
2
 och år. (SMHI) En solcell är ganska liten och ger inte mycket effekt själv. 

Därför seriekopplas flera solceller ihop för att ge en högre effekt (Markvart 2000). En 

solcellsanläggning på 1 kW är ungefär 8 m
2
 och verkningsgraden är ungefär 15 %. En 

sådan anläggning producerar cirka 950 kWh/år. (Energimyndigheten 2014b) Då den 

svenska medelförbrukningen av el för en villa med separat värmesystem ligger på 5000 

kWh/år skulle en sådan anläggning producera en dryg femtedel av hushållselen. (E-on 

2014a) Kostnaden för en solcellsanläggning är ungefär 16 000 kronor per kW ifall den 

installeras på ett hustak och kopplas till ett befintligt elnät. (Lindahl 2014). För att 

uppnå bäst effekt ska solcellerna vara placerade i söderläge, fria från skugga och även 

ha en lutning mellan 20-60°. (Energimyndigheten 2010)   

I Sverige har solceller blivit allt mer populära under de senaste åren och under 2014 

installerades 36,2 MW genom nya solceller. Det är en rejäl ökning jämfört med året 

innan då 19,1 MW installerades, se Figur 2. Totalt fanns det genom solceller 79,4 MW 

installerat 2015 varav den största delen, 69,9 MW, var nätansluten. (Energimyndigheten 

2015a) Anledningen till att mängden solceller har ökat är troligen att solcellspriserna 

kraftigt minskat under de senaste åren där priset för en solcell har halverats mellan 

2010-2013 (Energimyndigheten 2014a). Dessutom finns det olika stöd att söka vid 

installation av solceller och den 1 januari 2015 blev det klart att skattreduktion går att 

söka för den överskottsel som produceras. (Energimyndigheten 2015b) 

                                                           
1
 Prisuppgifterna är tagna från tre separata försäljare av trefasiga växelriktare. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
http://www.vattenfall.se/sv/solceller.htm
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Figur 2: Totala mängden installerad solcellskapacitet i Sverige sett årligen under 

perioden 1992-2014. (Bild från Energimyndigheten 2015a) 

2.5 Spänningsvariationer  

I alla ledningar i elnätet sker förluster. Dessa förluster kommer leda till 

spänningsvariationer i nätet. I ett vanligt lågspänningsnät där enbart förbrukning sker 

kommer detta innebära att spänningen minskar hos kunderna i förhållande till 

nätstationen. Detta brukar benämnas som spänningsfall och kan förenklas med ekvation 

(1) (Ericsson Cables 1999). 

 ΔU = √3 × I × (R ∗ cosφ + X × sinφ) (V) (1) 

Där ΔU är huvudspänningsfallet (V), I är strömmen (A), R är ledningens resistans (Ω), 

X är ledningens reaktans (Ω) och cosφ är effektfaktorn. Med andra ord är 

spänningsfallets storlek beroende av strömmen, reaktansen och resistansen. Reaktansen 

och resistansen bildar tillsammans ledningens impedans vilket kan beskrivas som 

ledningens motstånd. Impedansen ökar med längden på ledningen och minskar vid 

större area på ledningen. Impedansen påverkas även av materialet där aluminium och 

koppar är två vanliga ledarmaterial och koppar har lägre impedans än aluminium. 

(Ericsson Cables 1999) Därför eftersträvas grova ledningar med låg impedans, dock är 

dessa dyrare vilket också är en faktor som spelar in vid ledningsval.  

Spänningsfall kan bli ett problem i lågspänningsnät om det leder till att spänningen blir 

för låg. Problemet blir mer påtagligt om förbrukningen i ett nät är hög, i svaga nät där 

ledningarna har hög impedans eller när elen överförs långa sträckor. Om 

strömriktningen är motsatt i nätet, det vill säga att strömmen går från användarna till 

nätstationen, kommer spänningsökningar ske istället för spänningsfall. Motsatt 

strömriktning sker ifall produktionen i nätet är större än förbrukningen vilket kan 

inträffa vid mikroproduktion (Demirok 2009). Spänningsökningen i en ledning kan 

också förenklas med ekvation (1).  

Spänningsvariationer kommer även ske i transformatorn i nätstationen. Dessa 

spänningsvariationer sker på grund av bland annat förluster i lindningarna där storleken 
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beror på strömmen och impedansen. Precis som för ledningar kommer det innebära att 

spänningen ökar eller minskar beroende på strömriktningen i transformatorn. Alltså 

kommer spänningen i nätstationen vara något lägre än grundfallet när mycket 

förbrukning sker i nätet. På samma sätt kommer spänningen var något högre än 

grundfallet om mycket produktion sker i nätet.  

2.6 Krav för långsamma spänningsändringar 

EIFS 2013:1 är Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav 

som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet. En del av den 

behandlar de krav som ställs på långsamma spänningsändringar i nätet. Dessa krav ska 

vara uppfyllda i alla inmatnings- och uttagspunkter i ett växelsspänningsnät det vill säga 

hos alla kunder, solcellsanläggningar och i nätstationen. För långsamma 

spänningsändringar gäller det att spänningens effektivvärde ska vara mellan 90 % och 

110 % av referensspänningen. Detta sett över tiominutersvärden under en period 

motsvarande en vecka. (Energimarknadsinspektionen 2013) Detta innebär att 

spänningens effektivvärde ska ligga mellan 207 – 253 V i lågspänningsnätet ifall 

referensspänningen ligger på 230 V. En rekommendation finns dock att skillnaden i 

spänning i extremfallen inte bör vara större än ± 5 % i ett nät. (Svensk Energi 2014) 

Detta är också något som följs så gott det går hos Falu Elnät.  

I Sverige följs dessutom Europastandard SS-EN50438 vid anslutning av 

mikroproduktionsanläggningar. Enligt denna standard kommer inte växelriktarna 

leverera effekt om spänningen är mer än ± 11 % mot referensspänning under en 60 

sekundersperiod. Detta innebär att ifall spänningen är över 255 V under 60 sekunder 

hos mikroproducenten kommer anläggning inte att leverera el. (Svensk Elstandard 

2014) Detta är till för att både skydda anläggningen och utrustningen då för höga 

spänningar kan innebära skada. (Svensk Energi 2014)   

2.7 Strömkriteriet  

Strömkriteriet innebär att belastningen på elnätets ledningar inte får vara högre än vad 

de är designade att klara av (Dansk Energi 2012). Denna belastning brukar benämnas 

som ledningens nominella ström och är alltså den ström ledningen kontinuerligt kan 

överföra utan skador. För att inte strömmen på ledningen ska bli högre än nominella 

strömmen kopplas oftast en säkring till ledningen. Denna säkring har en märkström 

vilken är något lägre än ledningens nominella ström. Detta innebär att säkringen 

kommer slå ifrån när strömmen är högre än denna märkström. (Ericsson Cables 1999). 

När detta händer kommer ingen ström gå igenom ledningen längre och säkringen 

skyddar därmed nätet från skador.  
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2.8 Lastprofiler 

Under året förbrukar bostäder olika mycket energi och effekt beroende på vilken årstid 

det är. I Sverige är det kalla vintrar och därför krävs mycket energi för att värma upp 

bostäder. Under sommaren krävs inte uppvärmning i samma utsträckning samtidigt som 

mer aktivitet sker utomhus och därmed mindre elförbrukning. Figur 3 visar den 

sammanlagda elförbrukningen för alla svenska bostäder där det i vintermånaderna 

december och januari förbrukas ungefär dubbelt så mycket som i sommarmånaderna 

juni och juli. 

Förutom att förbrukningen varierar beroende på vilken årstid det är kommer 

förbrukningen också variera timvis. I Figur 4 visas den timvisa förbrukningen i en 

eluppvärmd villa i Falun under en vinterdag och under en sommardag. Det som syns 

först och främst är att förbrukningen är högre varje timme under vinterdagen än 

sommardagen. Förutom det syns det att förbrukningen varierar väldigt mycket under 

bägge dagarna. Under sommardagen är minsta förbrukningen ungefär 0,2 kWh och 

högsta 1,5 kWh vilket är ungefär åtta gånger högre. Under vinterdagen är högsta 

förbrukningen ungefär tre gånger så hög som lägsta förbrukningen. Alltså är hög 

förbrukning under vintern och låg förbrukning under sommaren ett näts två kritiska 

tillfällen.  

 

Figur 3: Den totala elförbrukningen för alla svenska bostäder under 2014 fördelat på 

alla månader. (Data från SCB)  
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Figur 4: Timförbrukning för en eluppvärmd villa i Falun under en sommardag och en 

vinterdag 2014. (Data från Falu Elnäts Mäteriavdelning) 
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3. Teori 

I teorin kommer de laster som undersökts samt innebörd av acceptansgräns att förklaras. 

Dessutom kommer de olika åtgärder som utfördes att presenteras. 

3.1 Laster 

I bakgrunden förklarades att förbrukning är högre under vintern än under sommaren. 

Dessutom visades att förbrukning i ett hushåll varierar kraftigt under ett dygn och under 

olika årstider. Detta innebär också att förbrukningen i ett nät med sammankopplade 

hushåll också kommer att variera. Förbrukning kan också benämnas som last och ett nät 

ska vara utformat för att tåla alla möjliga kombinationer av laster. Om ett nät tål den 

lägsta och högsta lasten så kommer också att tåla alla andra möjliga laster. Detta innebär 

att nätets två kritiska tillfällen är just dessa två laster. Dessa brukar benämnas som 

höglast och låglast.    

3.1.1 Höglast 

Högsta förbrukningen brukar benämnas som höglast och inträffar för en kund när dess 

förbrukning är maximal. För att beräkna förbrukning för en kund vid höglast kan 

Velanders formel användas vilken approximerar en kunds höglastförbrukning utifrån 

dess årliga energiförbrukning, se ekvation (2). (Elforsk 2013):  

 Ptop  = k1 × W + k2 × √W (W) (2) 

Ptop är höglastförbrukning i kilowatt, k1 och k2 är Velanderkonstanter och W är den 

årliga energiförbrukningen för kunden i kilowattimmar. Velanderkonstanter är olika 

beroende på kund. Om kunden är en vanlig elkund beror värdet på dess typ av bostad, 

exempelvis eluppvärmd villa och icke eluppvärmd villa. Om kunden är ett företag beror 

det istället på typ av verksamhet, till exempel industri eller butik. 

I ett nät är sannolikheten att alla förbrukar maximalt samtidigt i stort sett obefintlig. 

Med andra ord kan inte ett näts höglastförbrukning beräknas genom att addera kunders 

maximala höglastförbrukning. Istället adderas kundernas årliga energiförbrukning och 

beräknas därefter med Velanders Formel. Då fås hela nätets höglastförbrukning istället 

för den enskilda kundens höglastförbrukning. Detta gäller dock så länge alla kunder i 

nätet är av samma typ, det vill säga samma Velanderkonstanter används. För ett nät med 

flera olika kunder beräknas först höglastförbrukningen för varje kundtyp. Därefter 

adderas kundtypernas höglastförbrukning ihop och bildar tillsamman nätets 

höglastförbrukning. (Elforsk 2013) Höglastförbrukning är kritiskt då strömbelastningen 

på ledningarna i nätet är som högst vid det tillfället. Eftersom spänningsfallet är 

beroende av storleken på strömmarna i ledningarna, se kapitel 2.5, innebär det också att 

de största spänningsfallen i nätet inträffar då.   
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3.1.2 Låglast 

Den lägsta förbrukningen för en kund benämns istället som dess låglast. Enda 

förbrukningen vid låglast är från de apparater som konstant drar el. För en vanlig elkund 

innebär det förbrukningen från kyl, frys, apparater i standby och cirkulationspump. Att 

alla hushåll i ett nät befinner sig i eller nära låglastförbrukning är vanligtvis inte kritiskt. 

Detta på grund av att strömmarna i nätet är låga vid låglast och därmed blir även 

spänningsfallen låga. Låglast kan dock bli kritiskt i kombination med mikroproduktion 

och då främst solceller. Tillfället när solceller levererar mest effekt är under sommaren 

när solen är framme vilket också är ett tillfälle då låglast är sannolikt att ske. Mycket 

produktion i ett nät och lite förbrukning kommer innebära omvänt strömflöde. Som 

nämndes i kapitel 2.5 kan ett omvänt strömflöde innebära spänningsökningar i nätet 

beroende på hur höga strömmarna är i ledningarna. Mängden effekt som produceras i 

nätet har en direkt påverkan på strömmarnas storlek. Därmed är låglast i kombination 

med maximal effektproduktion kritiskt för ett nät. 

3.2 Acceptansgräns 

Mängden mikroproduktion i ett nät har som tidigare nämnts en direkt påverkan på nätets 

prestanda. För mycket installerad mikroproduktion i ett nät kommer därmed innebära att 

nätets prestanda försämras. Utifrån en eller flera parametrar kan då nätets prestanda nå 

en oacceptabel nivå. Därmed finns en gräns för hur mycket mikroproduktion som går att 

installera i ett nät innan prestandan blir oacceptabel. Gränsen brukar benämnas som 

nätets acceptansgräns, eng. hosting capacity. Acceptansgränsen kan med andra ord 

definieras som den mängd mikroproduktion där ett näts prestanda går från acceptabel 

till oacceptabel utifrån en eller flera parametrar. (Bollen, M 2013)  

Prestandan som undersökts i detta arbete är spänningen och strömmen i 

lågspänningsnätet. Därmed inträffar acceptansgränsen vid den mängd mikroproduktion 

där antingen spänningen eller strömmen vid någon last går från en acceptabel till en 

oacceptabel nivå. I föregående kapitel definierades höglast och låglast med maximal 

mikroproduktion som nätets två kritiska tillfällen. Om spänning och ström i nätet är 

acceptabel för en viss mängd mikroproduktion vid dessa två tillfällen innebär det att 

mängden mikroproduktion är inom en acceptabel nivå. Därmed kan acceptansgränsen i 

ett nät bestämmas genom att öka mängden installerad effekt och undersöka de kritiska 

tillfällena. Acceptansgränsen är därmed den mängd effekt där antingen strömmen eller 

spänningen går från att vara acceptabel till oacceptabel vid något av de kritiska 

tillfällena.  

För att spänningen ska vara acceptabel vid de kritiska tillfällena gäller det att 

elöverföringen ska vara av god kvalité. Därmed behöver kravet om långsamma 

spänningsändringar vara uppfyllt. Detta innebär att spänningen inte får vara mer än ± 10 

% i förhållande till nominell spänning hos alla kunder och i nätstationen. För att 

strömmen ska ligga på en acceptabel nivå måste strömkriteriet vara uppfyllt. Detta 
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innebär att strömmen i alla ledningar måste vara lägre än deras respektive nominella 

ström vid de kritiska tillfällena.   

Värt att notera är att acceptansgränsen för näten är den maximalt tillåtna mängden 

mikroproduktion och inte den rekommenderade mängden mikroproduktion. Alltså bör 

acceptansgränsen mer ses som ett mått för hur bra ett nät klarar av mikroprocenter. 

Anledningen till detta är att både strömmarna och spänningsvariationerna i ett nät bör 

vara något lägre än vad som är maximalt tillåtet. Eftersom säkringar oftast är kopplad 

till ledningar bör strömmarna i ledningarna vara lägre än säkringarnas märkströmmar 

vid de kritiska tillfällena. För spänningsvariationerna bör istället Svensk Energis 

rekommendationer uppfyllas och därmed en maximal variation på ± 5 %.  

3.3 Åtgärder för ökad acceptansgräns 

Ifall ett elnät har en lägre acceptansgräns än önskat kan nätet åtgärdas för att på så sätt 

öka mängden tillåten mikroproduktion. Den enklaste och oftast bästa åtgärden är att 

ersätta ledningar och på så sätt minska förlusterna. Dock kan det vara dyrt och därför 

finns vissa andra åtgärder som kan användas för att öka mängden mikroproduktion i 

nätet. I detta arbete har fyra olika åtgärder undersökts vilka är ledningsförstärkning, 

ändrat läge på transformatorns omsättningskopplare, reaktiv effektkompensering i 

växelriktare och spänningsreglering av typen MPV.  

3.3.1 Ledningsförstärkning 

Ledningsförstärkning innebär att en eller flera ledningar ersätts med mer robusta och 

bättre ledningar. Ledningsförstärkning kan även innebära att en likadan ledning 

parallellkopplas med den ursprungliga, dock har det inte undersökts i detta arbete. Med 

bättre ledningar menas ledningar vars impedans är lägre och vars nominella ström är 

högre. Lägre impedans innebär att mindre förluster kommer uppstå i ledningarna vilket 

minskar spänningsförlusterna. Därför kommer spänningsvariationerna vid både höglast 

och låglast med mikroproduktion minska i den delen av nätet där den förstärkta 

ledningen är placerad. Alltså förbättras spänningsnivån i nätet för alla laster.   

En bättre ledning tål även en högre ström vilket innebär att den nominella strömmen för 

ledningen är högre. Detta innebär att den relativa strömbelastningen vid samma ström är 

lägre ju bättre ledningen är. Exempelvis om 25 A färdas genom en ledning vars 

nominella ström är 50 A kommer den relativa strömbelastningen ligga på 50 %. Om en 

annan ledning har en nominell ström på 100 A kommer istället den relativa 

strömbelastningen ligga på 25 % vid samma belastning. Därmed är den nya ledningen 

bättre.  

När Falu Elnät ersätter någon typ av ledning görs det främst med markkablar av typen 

N1XE 95, N1XE 150 och N1XE 240. Dessa är alla jordkablar i aluminium där siffran 

står för kabelns tvärsnittsarea i mm
2
. Detta medför att impedansen är lägre och 

nominella strömmen är högre när tvärsnittsarean på kabeln ökar. Därmed är N1XE 240 
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den bästa av N1XE-kablarna. Kostnaden för att lägga ut någon av dessa kablar kan 

delas upp i två kategorier, kabelkostnaden och installeringskostnaden. Kabelkostnaden 

är vad själva kabeln kostar där priset beror på storleken på kabeln. I 

installeringskostnaden ingår de kostnader som uppkommer vid installation av en kabel 

förutom själva materialkostnaden. Den innefattar bland annat schaktning, 

återschaktning, kabelskydd, maskinkostnader och montörkostnader. 

Installeringskostnaden är samma oavsett kabeltyp som installeras och ligger ungefär på 

97 700 kr/km ifall hålet vid schaktning är mellan 0,7-0,9 meter brett (Svensk Energi 

2015). Den totala kostnaden fås därför genom att addera dessa kostnader. I tabell 1 visas 

kostnad, impedans och nominell ström för de tre olika N1XE-kablarna.  

Tabell 1: Pris och Elektriska egenskaper för de olika N1XE-kablarna som används av 

Falu Elnät vid ledningsförstärkning. (prisuppgifter från Svensk Energi 2015)  

Typ 
Nominell 

Ström (A) 

Fas-

resistans 

(Ω/km) 

Fas-

induktans 

(mH/km) 

Kabelkostnad 

(kr/km) 

Total 

Kostnad 

(kr/km) 

N1XE 95 260 0,32 0,24 ~45 600 ~143 300 

N1XE 150 335 0,21 0,22 ~69 100 ~166 800 

N1XE 240 435 0,13 0,22 ~102 300 ~200 000 

 

3.3.2 Omsättningskopplare 

Ett sätt att motverka spänningsvariationer i ett nät är genom att ändra 

lindningsförhållandet i transformatorn. Ett ändrat lindningsförhållande innebär att 

skillnaden i lindningen mellan primärsida och sekundärsida i transformatorn ändras. 

Detta medför att spänningen på transformatorns sekundärsida ändras om spänningen är 

densamma på transformatorns primärsida. I fördelningsstationers transformatorer sker 

dessa förändringar automatiskt för att möta nätets behov. (Microener 2012) I en 

nätstation sker det istället manuellt i transformatorns omsättningskopplare. I 

omsättningskopplaren ändras lindningsförhållandet manuellt stegvis. Mängden steg och 

stegstorleken är olika för olika omsättningskopplare men i Falu Elnäts transformatorer 

finns fem steg där varje steg ändrar spänningen med 2,5 %.  

Omsättningskopplare kan användas både för att motverka spänningsfall och 

spänningsökningar. I Figur 5 visas ett förenklat nät där en kund är ansluten till en 

nätstation. Vid höglastförbrukning hos kunden kommer ett spänningsfall på 15 V uppstå 

mellan kunden och nätstationen. Därmed kommer spänningen hos kunden bli 215 V 

ifall spänningen vid nätstationen är 230 V. Läget i transformatorns omsättningskopplare 

kan då ändras för att motverka spänningsfallet. Detta görs genom att öka spänningen vid 

nätstationen till 245 V. Eftersom spänningsfallet i nätet är detsamma kommer kunden 

nu istället få 230 V i sitt uttag.  

http://www.microener.com/contenu/uploads/2012/08/ATCC_PRELIM-ME.pdf
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Figur 5: Illustration över hur spänningsfall kan motverkas genom att öka spänningen i 

nätstationen. (Bilden inspirerad av Einarsson 2010) 

I Figur 6 visas samma förenklade nät som i Figur 5 med skillnaden att kunden numera 

är en mikroproducent. När kunden nu producerar full effekt och befinner sig i 

låglastförbrukning kommer en spänningsökning på 10 V uppstå i nätet. Eftersom 

strömriktningen nu är motsatt kommer spänningen öka i transformatorn, se kapitel 2.5, 

och därmed blir spänningen 235 V i nätstationen istället för 230 V. Kunden får därför 

245 V i sitt uttag. För att få mikroproducentens spänning på nominell nivå ändras läget 

på omsättningskopplaren så att spänningen vid nätstationen minskar med 15 V till 220 

V. Därmed kommer spänningen hos kunden bli 230 V istället. 

 

Figur 6: Illustration över hur spänningsökning vid mikroproduktion kan motverkas 

genom att minska spänningen i nätstationen. (Bilden inspirerad av Einarsson 2010) 

Alltså kan omsättningskopplare användas både för att motverka spänningsökningar och 

spänningsfall. Eftersom omsättningskopplaren är manuell innebär det dock att läget inte 

kan ändras för ofta för att matcha nätets behov. Både förbrukningen i ett nät och 
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produktionen från solceller varierar sett över tid. Därmed bör spänningen hos kunderna 

vid både höglast och låglast med full effektproduktion vara i åtanke när läget på 

omsättningskopplaren väljs. I Figur 7 visas samma förenklade nät som tidigare där läget 

på omsättningskopplaren ändrats på samma sätt som i föregående exempel. Därmed blir 

spänningen hos kunden 230 V vid låglast och full effektproduktion. Ifall produktionen 

upphör samtidigt som kunden börjar förbrukar maximalt kommer det innebära att 

spänningen vid nätstationen minskar till 215 V. Eftersom höglastförbrukning numer 

sker kommer spänningsfallet återigen bli 15 V. Alltså får kunden 200 V i sitt uttag och 

därmed är spänningen oacceptabelt låg. 

 

Figur 7: Illustration över hur förbrukning och produktion kan ändras hos en 

mikroproducent och därmed spänningen. (Bilden inspirerad av Einarsson 2010) 

3.3.3 Reaktiv effektkompensering i växelriktare  

I en växelström kommer det alltid finnas en viss mängd reaktiv effekt på grund av 

kondensatorer och spolar. Ju högre den reaktiva effekten är desto högre kommer den 

skenbara effekten bli om den aktiva effekten antas vara konstant. Högre skenbar effekt 

innebär högre strömmar och som tidigare nämnts i kapitel 2.5 är spänningsfall beroende 

av hur höga strömmarna är. Därför har reaktiv effekt en direkt påverkan på hur stora 

förlusterna i nätet blir.  

En åtgärd för att styra spänningsnivån och därmed undvika spänningsökningar vid 

mikroproduktion är genom så kallad reaktiv effektkompensering i växelriktarna. I 

vanliga fall är effektfaktorn i växelriktarna nära 1 vilket innebär att i stort sett bara aktiv 

effekt produceras. Anledningen till detta är att aktiv effekt är det kunden får betalt för 

och är därmed det som mikroproducenten vill producera. Reaktiv effektkompensering 

innebär istället att produktion eller förbrukning av reaktiv effekt sker i växelriktarna i 

mikroproduktionsanläggningarna. Genom att producera reaktiv effekt med en 

kondensator kan spänningen ökas och genom att förbruka reaktiv effekt med en 

induktor kan spänningen sänkas. (IEEE Spectrum 2014) Eftersom det är en stor 

sannolikhet att spänningsökningar sker vid mikroproduktion är det därför intressant att 

förbruka reaktiv effekt vid solcellsanläggningarnas växelriktare. Det finns många teorier 
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till hur reaktiv effektförbrukning ska ske på bäst sätt. En enkel men ändå fungerande 

teori går ut på att minska effektfaktorn i alla växelriktare i ett nät till samma värde. 

(Demirok 2011) Detta innebär att alla växelriktare i förhållande till sin storlek förbrukar 

lika mycket reaktiv effekt. I nyare växelriktare är dessutom växelriktaren 

överdimensionerad och därmed kan viss reaktiv effektförbrukning ske utan att påverka 

den aktiva effektproduktionen. Därmed går effektfaktorn att ändra till minimalt 0,9 utan 

att produktionen påverkas. (Demirok 2011) 

3.3.4 Spänningsregulator, MPV 

En spänningsregulator ökar eller minskar spänningen på ett liknande sätt som en 

transformator. Ifall det exempelvis är mycket mikroproduktion i ett nät kan en 

spänningsregulator användas för att minska spänningen. Spänningsregulatorn placeras 

ut i nätet och ändrar spänningen från den plats där den är placerad. Ett företag som 

säljer spänningsregulatorer är norska Magtech. För lågspänningsnätet har Magtech två 

olika spänningsregulatorer där den ena används för att öka spänningen, MBV, och den 

andra används för att minska spänningen, MPV. Gemensamt för dessa är att spänningen 

ändras med hjälp av styrbar induktion utvecklad av Magtech. Den styrbara induktionen 

sker då induktorn förutom en järnkärna och en koppartråd består av ytterligare en 

järnkärna och en koppartråd som ligger utanpå de förstnämnda. I den yttre koppartråden 

går likström som påverkar den relativa permeabiliteten i järnkärnorna. Detta påverkar 

induktansen och därmed är den olika beroende på hur mycket likström som färdas 

genom den yttre koppartråden. Genom att styra mängden likström beroende på last eller 

produktion i nätet kan spänningen vid regulatorn styras för att matcha nätets behov. 

(Tjeldhorn 2015)  

MPV står för Magtech PV Stabiliser och är en spänningsregulator som används för att 

sänka spänningen i ett nät. MPV:n placeras ut på det stället i nätet där spänningen 

behöver åtgärdas och sänker spänningen från och med den punkten. Själva 

installeringen av en MPV tar ungefär 1-2 dagar. Det finns ingen generell exakt 

bestämmelse över var i nätet en MPV ska placeras utan det varierar från fall till fall. 

Referens för spänningssänkningen i en MPV är en mätpunkt strax efter MPV:n sett från 

nätstationen. I denna mätpunkt mäts aktiva effektproduktionen i nätet utanför MPV:n. 

Om effektproduktionen i nätet är inom ett givet intervall t ex 12 - 400 kW kommer 

spänningen i MPV:n sänkas. Då mer effekt innebär högre spänningsökningar kommer 

spänningen vid spänningsregulatorn sänkas mer ju högre effektproduktion är i nätet. 

Alltså kommer spänningen efter spänningsregulatorn vara ganska jämn i nätet oavsett 

last. I Figur 8 visas ett nät där en MPV har installerats efter andra kunden och där de 

flesta kunderna är mikroproducenter. Den övre delen visar spänningen i nätet när solen 

skiner och maximal produktion sker och den undre delen visar spänningen i nätet när 

det är molnigt och mindre produktion sker. Då mer effekt produceras i det första fallet 

kommer spänningen sänkas mer. Därmed blir spänningen hos kunderna efter MPV:n 

ganska jämn i båda fallen. Eftersom spänningssänkningen endast sker när effekt 

produceras i nätet kommer spänningen inte regleras när enbart förbrukning sker i nätet. 
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Därmed blir spänningen hos kunderna i nätet ungefär densamma vid höglastförbrukning 

när en MPV är installerad och inte installerad. Spänningsregleringen i en MPV sker på 

varje fas vilket innebär att osymmetri i ett nät motverkas. MPV finns i två olika 

storlekar där den ena har en märkeffekt på 130 kVA och kostar 15 700 Euro (~145 000 

kronor den 17 april 2015) och den andra har en märkeffekt på 260 kVA och kostar 

21 600 Euro (~199 800 kronor den 17 april 2015). Verkningsgraden i en MPV ligger på 

98,5 %. (Tjeldhorn 2015) 

 

Figur 8: Figuren visar ett nät med ansluten MPV efter andra kunden och där i stort sett 

alla kunder är mikroproducenter. I den övre bilden producerar alla kunder maximalt 

vilket gör att MPV:n sänker spänningen med ungefär 20 V. I den undre bilden är det 

molnigt vilket ger en mindre effektproduktion i nätet och därför sänker MPV:n 

spänningen med enbart 10 V istället.  
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4. Undersökta Lågspänningsnät 

I detta kapitel presenteras information om de tre olika lågspänningsnäten som 

undersökts i detta arbete. Dessutom kommer det förklaras varför näten är intressanta att 

undersöka ur ett mikroproduktionsperspektiv.  

4.1.1 Götgården 

Nät 1, Götgården, är placerat i Götgården i västra utkanten av Falu tätort. Området har 

historiskt bara bestått av sommarstugor dock har vissa börjat bo där året runt och det är 

troligt att en sådan utveckling kommer fortsätta. Det är i dagsläget 31 kunder anslutna i 

nätet fördelat på 29 anslutningspunkter där det i två fall är två kunder som delar på 

samma mätarskåp. Två kunder i nätet har redan installerat varsin solcellsanläggning 

som har varsin märkeffekt på ungefär 5 kW. Det är främst luftledningar i form av 50 

mm
2
 aluminium i nätet och längsta sträcka mellan nätstation och kund är ungefär 770 

meter, se Figur 9. Transformatorn i nätstationen har en märkeffekt på 100 kVA och 

omsättningskopplaren är placerad i läge 4. Den uppmätta spänningen på transformatorns 

lågspänningssida ligger ungefär på 231 V vid hög förbrukning. 

Götgården är ett nät som är prioriterat att rustas upp ifrån Falu Elnäts sida och är i 

dagsläget svagt, på grund av svaga ledningar och svag transformator. Dessutom är det 

långa avstånd mellan nätstation och slutkund. Eftersom nätet är svagt passade det bra 

som komplement till de andra två näten som är starkare. Dessutom ansågs ett svagare 

nät vara bra att ha med då det troligen tydligare illustrerar vilken effekt de olika 

åtgärderna har på acceptansgränsen. Eftersom det dessutom redan finns solceller 

installerade på detta nät finns anledning att tro att mer solceller skulle kunna installeras.  
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Figur 9: Illustration över Götgården där den röda kvadraten illustrerar nätstationen, 

de blå linjerna illustrerar ledningar kopplade till nätstationen och de gröna trianglarna 

och rektanglarna är husens anslutningspunkter.  

4.1.2 Hagvägen 

Nät 2, Hagvägen, är placerad i området Haraldsbo i sydöstra delen av Falun. Området 

består i stort sett enbart av villor och radhus där de varierar mellan att vara eluppvärmda 

och icke eluppvärmda. Det är totalt 118 kunder inkopplade på nätet där den längsta 

sträckan mellan nätstationen och kund är ungefär 650 meter, se Figur 10. Elen överförs 

enbart med jordkablar och består av aluminiumkablar på 70 mm
2
, 95 mm

2
, 150 mm

2
 

och 240 mm
2
 samt kopparkablar på 70 mm

2
. Transformatorn i nätstationen har en 

märkeffekt på 800 kVA och omsättningskopplaren är placerad i läge 2. Den uppmätta 

spänningen på transformatorns lågspänningssida ligger ungefär på 232 V vid hög 

förbrukning. 

Hagvägen valdes för att få med ett nät som ligger inne i en tätort samt att det är många 

kunder anslutna till nätet. Nätet är dessutom en möjlig plats för mikroproduktion då det 

finns både sol- och vindkraftsanläggningar i närheten. Att det är ett stort nät med många 

anslutningspunkter inom nätet ansågs också intressant.   
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Figur 10: Illustration över lågspänningsnätet Hagvägen där den röda kvadraten 

illustrerar nätstationen, de blå linjerna illustrerar ledningar och de gröna trianglarna 

är husens anslutningspunkter.  

4.1.3 Harmsarvet 

Nät 3, Harmsarvet, ligger i utkanten av Grycksbo ungefär en mil utanför Falun. Nätet är 

ett landsbygdsnät främst bestående av luftledningar på 50 mm
2
, se Figur 11. I detta nät 

är det enbart tolv elanvändare installerade vilket gör det till ett betydligt mindre nät än 

föregående nät. Längsta sträckan mellan nätstationen och kund är cirka 300 meter. 

Transformatorn i nätstationen har en märkeffekt på 100 kVA och omsättningskopplaren 

är placerad i läge 3. Den uppmätta spänningen på transformatorns lågspänningssida 

ligger ungefär på 226 V vid hög förbrukning. 

Harmsarvet valdes för att få med ett mindre landsbygdsnät som kan stå i kontrast mot 

Hagvägen. Dessutom finns även här goda möjlighet att bygga solceller då det är relativt 
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öppet i söderläge. Det fanns också ett intresse att undersöka ett nät som hade lite lägre 

spänning vid nätstationen och se vad det innebar för acceptansgränsen.  

 

Figur 11: Illustration över lågspänningsnätet Harmsarvet där den röda cirkeln 

illustrerar nätstationen, de blå linjerna illustrerar ledningar och de gröna trianglarna 

och rektanglarna är husens anslutningspunkter.  
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5. Metod 

I detta kapitel kommer de program som använts och de tillvägagångssätt som utförts i 

arbetet att presenteras. 

5.1 dpPower 

Detta arbete har till störst del utförts i dpPower som är ett program baserat på GIS, 

geografiskt informationssystem. Programmet används av Falu Elnät där främsta 

användningen är projekteringar av det befintliga distributionsnätet. Detta görs genom att 

infoga nätets alla komponenter i programmet och därmed efterlikna nätet i så god mån 

som möjligt. Därefter visas sedan nätet i en karta eller som ett kopplingsschema, se 

Figur 12. Vid val av karta visas en karta över Falun kommun med alla komponenter i 

Falu Elnäts distributionsnät utmarkerade. Förutom att det går att se var alla dessa 

komponenter är placerade går det också att klicka på dem och få fram deras värden. 

Dessa värden är inlagda för att så långt som möjligt efterlikna det riktiga systemet och 

innehåller allt ifrån längd på en ledning till årsförbrukningen hos en kund. Med andra 

ord är det inlagda nätet i dpPower en modell av Falu Elnäts distributionsnät. 

 

Figur 12: Två illustrationer över en del av ett nät i dpPower, t.v visas nätet som karta 

och t.h visas nätet som kopplingsschema. 

Förutom att visa det befintliga nätet går det även att infoga nya komponenter i nätet och 

modifiera existerande komponenter. Dessa funktioner är centrala vid projekteringen för 

utbyggnation av det befintliga nätet. Vid infogande av en ny komponent väljs först 

vilken typ av komponent som ska placeras ut. Därefter väljs placeringen på 

komponenten och vilka andra delar den ska ansluta till. Det går även att välja vilket 

stadie som komponenten ska befinna sig i såsom driftsatt eller projekterad. Stadiet kan 

vara av intresse ifall komponenten inte är byggd i verkliga nätet för att uppmärksamma 

just det. Modifiering av en existerande komponenet innebär att egenskaperna på någon 

komponent ändras. Detta kan vara nödvändigt om en ledning ska ersättas med en ny 

ledning som har andra egenskaper. Det går även att byta stadie på en existerande 
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komponent om det skulle behövas. Med andra ord är dpPower både till för att visa det 

existerande nätet och för att projektera eventuell utbyggnad av nätet. Det går även att 

göra nätberäkningar i nätet vilket görs i verktyget dpPower Analyzer. 

5.1.1 dpPower Analyzer 

dpPower Analyzer är dpPowers nätberäkningsfunktion som används för att utföra 

lastflödesberäkningar. Som grund för dessa beräkningar ligger värdena som är inlagda i 

dpPower för de olika komponenterna. Vid en nätberäkning bestäms först vilka 

spänningsnivåer som ska inkluderas i beräkningen, vilka stadier som ska inkluderas och 

var beräkningen ska sluta. Därefter anges vilken del av nätet beräkningen ska ske i. 

Nätberäkningarna kan således ske på utvalda delar av nätet exempelvis ett utvalt 

lågspänningsnät.   

Efter att ha valt i vilken del av nätet som nätberäkning ska ske väljs sedan vilken typ av 

nätberäkning som ska göras. För att få ut de resultat som efterfrågas i detta arbete valdes 

en symmetrisk last- och felströmsberäkning. Slutligen väljs vilken spänning nätet ska 

matas med och vilken typ av last som ska beräknas. Grundfallet är att en beräkning görs 

på nätets höglastförbrukning. Höglastförbrukningen beräknas utifrån kundernas 

elförbrukning sett över det senaste året. Beräkningen görs med hjälp av Velanders 

formel där varje kund är kopplad till Velanderkonstanter baserad på dess typ av bostad 

eller i vissa fall verksamhet. Alla kunder har dessutom en effektfaktor på 0,93 vilken 

används i dpPower av Falu Elnät för att motsvara den reaktiva förbrukning som sker i 

varje hushåll. När sedan beräkningen är klar visas ett resultat över hur belastningen i 

nätet blir vid höglastförbrukningen. Resultatet presenteras i en rapport eller direkt i 

kartan vilket gör att det är lätt att se exempelvis spänning eller ström i en viss 

komponent. 

De går även att simulera nätet med en projekterad förbrukning hos kunderna. Innan 

simuleringen väljs då istället att nätberäkningen ska göras på projekterade laster. Om en 

projekterad last är inlagd som elförbrukning sett över ett år kommer även det värdet att 

beräknas med Velanders formel. Om lasten är inskriven med en förbrukningseffekt 

kommer istället det värdet användas vid nätberäkningen. Oavsett antalet eller typen av 

projekterade laster kommer resultatet att visas på samma sätt som det gjorde vid 

höglastförbrukning. 

5.2 Fallstudier 

Tre stycken fallstudier genomfördes i detta arbete. Dessa gick ut på att undersöka 

acceptansgränsen för mikroproduktion i tre lågspänningsnät. I teorin definierades 

acceptansgränsen som den installerade effekt i ett nät där antingen strömmen eller 

spänningen går från att vara acceptabel till oacceptabel vid något av de kritiska 

tillfällena. Alltså utfördes nätberäkningar i dpPower enbart vid de kritiska tillfällena. 

Först undersöktes respektive nät vid höglast. Då ingen mikroproduktion produceras vid 

detta tillfälle blir höglastförbrukningen i ett nät densamma oavsett effektproduktion i 
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mikroproduktionsanläggningarna. Därför behövdes endast en höglastsimulering göras 

för varje nät. Som grund för nätberäkningen låg kundernas årsförbrukning
2
 under 

perioden januari 2014 till januari 2015. Spänningen i varje nät valdes så att spänningen 

vid nätstationernas lågspänningssida stämde överens med det uppmätta värdet från 

kapitel 4. Därefter kontrollerades spänningen hos kunderna och strömmen i ledningarna 

för alla nät. Om dessa var acceptabla innebar det att höglastförbrukningen i näten inte 

påverkade acceptansgränsen och därmed kunde låglastförbrukningen undersökas.  

För att kunna simulera nätet i låglast krävdes låglastförbrukning för alla kunder. Genom 

att ta fram en ungefärlig förbrukning för de aktiva apparaterna vid låglast kunde en 

approximativ låglastförbrukning beräknas. En kyl och frys har tillsammans en 

ungefärlig årsförbrukning på ungefär 1000 kWh (E-on 2014a) vilket ger en effekt på 

ungefär 110 W om förbrukningen antas jämn under ett år
3
. Förbrukningen från 

apparater i standby ligger i genomsnitt på ungefär 40 W (E-on 2014b). Effekten i en 

cirkulationspump är lite olika men medelvärdet på ett antal testade cirkulationspumpar 

av Energimyndigheten 2007 låg på 50 W (Energimyndigheten 2009). Genom att addera 

dessa förbrukningar blir låglastförbrukningen i en villa 200 W. Denna förbrukning kan 

jämföras med villan i kapitel 2.8 vars lägsta timförbrukning under en sommardag var 

0,2 kWh. Om den förbrukningen antas var jämn fördelad under timmen fås en 

låglastförbrukning på 200 W i villan och därmed samma värde som för 

approximationen. Utifrån det valdes en låglastförbrukning hos varje kund på 0,3 kW. 

Låglastförbrukningen gjordes medvetet lite större än approximationen då sannolikheten 

att alla förbrukar minimalt i ett nät är låg. Därmed fanns ett utrymme uppåt för att 

motverka den något högre förbrukning som någon eller några kunder har vid låglast. 

Även i detta fall hade kunderna en effektfaktor på 0,93 och därmed en reaktiv 

effektförbrukning på 0,12 kVAr.  

Efter att nätets låglastförbrukning bestämts började solcellsanläggningar installeras i 

nätet. Vid varje kund placerades en solcellsanläggning och därefter drogs en serviskabel 

mellan anläggningen och kundens anslutningspunkt, se Figur 13. Effektproduktionen 

gjordes jämnt fördelad vilket innebar att alla solcellsanläggningar producerade lika 

mycket effekt i respektive nät. Effektfaktorn för alla solcellsanläggningar var 1 vilket 

innebar att enbart aktiv effekt producerades. Serviskablarna mellan anläggningarna och 

anslutningspunkterna installerades utan impedans och nominell ström. Detta för att inga 

förluster skulle uppstå på grund av kabeln mellan solcellsanläggning och 

anslutningspunkt.  

 

                                                           
2 Kundernas årsförbrukning under perioden januari 2014 till januari 2015 finns presenterade i bilaga 1 till 3 

3
 𝐏 =

𝑬

𝒕
⟹  
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Figur 13: Bilden visar en solcellsanläggning, den rosa solen, kopplad till en 

anslutningspunkt, den gröna triangeln, genom en ledning, det rosa strecket.  

Efter att solcellsanläggningarna hade installerats inleddes nätberäkningar på respektive 

nät vid låglastförbrukning och maximal effektproduktion i 

mikroproduktionsanläggningarna. Förutom den projekterade låglastförbrukningen och 

mikroproduktionen användes samma inställningar vid dessa nätberäkningar som vid 

höglastförbrukning. Första beräkningen i varje nät utfördes när varje anläggning 

producerade 1 kW. Därefter undersöktes spänningen hos alla kunder och strömmen i 

alla ledningar. Om dessa var inom acceptabla nivåer innebar det att mängden 

mikroproduktion var acceptabel. Därmed ökades mikroproduktionen i varje anläggning 

med 0,1 kW varpå en ny nätberäkning utfördes. Denna procedur upprepades tills det att 

spänningsnivån eller strömbelastningen lokalt blev för hög i någon del av nätet. Därmed 

hade acceptansgränsen för nätet upptäckts. 

5.3 Åtgärder i fallstudier 

I den andra av delen av denna studie undersöktes ifall det är möjligt att öka 

acceptansgränsen med de åtgärder som presenterade i kapitel 3.3. Som nämndes i 

avgränsningar undersöktes utfördes enbart åtgärderna på de begränsande näten för varje 

lågspänningsnät. Med det begränsande nätet innebär den utgående grupp från 

nätstationen där antingen spänning eller ström lokalt nådde en oacceptabel nivå med 

ökande mikroproduktion. Alltså är det primärt det begränsande nätet som är 

anledningen till att nätets prestanda går från acceptabel till oacceptabel vid den mängd 

mikroproduktion som innebär nätets acceptansgräns. Därmed är det begränsande nätet 

det som i första hand behöver åtgärdas för att kunna öka acceptansgränsen för nätet. Hur 

åtgärderna utfördes på de olika begränsande näten kommer nu att presenteras.  
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5.3.1 Ledningsförstärkning i simulering 

Undersökningen av hur acceptansgränsen påverkas av ledningsförstärkning 

genomfördes på ett lite annorlunda sätt mot de andra åtgärderna i detta arbete. I de andra 

fallen åtgärdades först nätet varpå mikroproduktionen ökades tills det att nätets 

acceptansgräns upptäckts. Vid ledningsförstärkning ökades först mikroproduktionen 

och därefter åtgärdades det begränsande nätet tills det att spänning och ström låg inom 

acceptabla nivåer. Anledningen till att ledningsförstärkning genomfördes på ett 

annorlunda sätt beror på att i stort sätt alla ledningar i ett nät kan ersättas med kraftigare. 

Detta skulle innebära att förlusterna i ett nät minskar rejält och acceptansgränsen för det 

nätet ökar betydligt. Att alla ledningar i ett nät ersätts är dock inte troligt då det både är 

dyrt och opraktiskt. Dessutom är det väldigt osannolikt att den installerade effekten 

solceller kommer bli så pass stor att alla ledningar behöver ersättas.  

Effekten vid varje mikroproduktionsanläggning ökades först med 1 kW i förhållande till 

den installerade effekt som innebar respektive näts acceptansgräns. Med den nya 

mängden effekt genomfördes en ny nätberäkning för varje nät med låglastförbrukning 

och full effektproduktion. På grund av att mer effekt producerades än vid nätens 

acceptansgräns blev spänningen och/eller strömbelastningen lokalt för hög i det 

begränsande nätet. Därför inleddes ledningsförstärkningen vilket innebar att ledningar i 

det begränsande nätet ersattes. Detta gjordes tills det att all spänning och ström i det 

begränsande nätet hamnade inom acceptabla nivåer. Ledningarna som användes vid 

ledningsförstärkningen var av samma typ som de Falu Elnät använder vid verklig 

ledningsförstärkning, d.v.s. N1XE 95, N1XE 150 och N1XE 240. 

I första delen av ledningsförstärkningen undersöktes ifall någon lednings relativa 

strömbelastning var högre än 100 %. Om så var fallet ersattes den ledningen med en ny 

ledning som var kraftigare. Den av N1XE-ledningarna som valdes var den vars 

nominella ström var närmast den ursprungliga ledningen. Dock var den nominella 

strömmen i den nya ledningen tvungen att vara högre för att relativa strömbelastningen 

skulle minska. När detta var gjort utfördes en ny nätberäkning med den nya ledningen. 

Om den relativa belastningsströmmen för ledningen då var under 100 % innebar det att 

ledningen var acceptabel och kunde användas. I annat fall upprepades proceduren tills 

relativa belastningsströmmen var under 100 % för ledningen.  

När strömmen i alla ledningar låg inom en acceptabel nivå undersöktes istället 

spänningen hos alla kunder. Om spänningen hos någon kund var högre än 253 V 

innebar det att ytterligare ledningsförstärkningar krävdes i det begränsande nätet. 

Ledningen som då ersattes var den som låg närmast nätstationen. Ledningen närmast 

nätstation ersattes på grund av att mest ström gick genom den och att den påverkade 

störst del av det begränsande nätet. Därmed blev effekten av att ersätta den mer påtaglig 

än om någon annan ledning hade ersatts. Ledningen ersattes med den av N1XE-

ledningar vars impedans var närmast den ursprungliga ledningen. Dock var impedansen 

i den nya ledningen tvungen att vara lägre för att spänningsförlusterna skulle minska. 

Även här gjordes en ny nätberäkning varje gång en ledning hade ersatts. Ifall 
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spänningen hos kunderna var 253 V eller lägre innebar det att den ersatta ledningen var 

tillräckligt bra, i annat fall upprepades proceduren. Om inte den grövsta ledningen 

räckte för att få alla kunders spänning inom acceptabla nivåer ersattes även 

nästkommande ledning sett från nätstationen. När till slut spänningen och strömmen i 

hela nätet var inom acceptabla nivåer innebar det att nätets acceptansgräns ökats med 

hjälp av ledningsförstärkning. Effekten ökades därefter en andra gång med 1 kW i varje 

anläggning varpå en andra ledningsförstärkning genomfördes. Två 

ledningsförstärkningar gjordes i varje nät för att få mer grund för 

ledningsförstärkningars effekt. 

5.3.2 Omsättningskopplare i simulering 

Det första som gjordes när nätet åtgärdades med omsättningskopplare var att minska 

läget på omsättningskopplaren med ett steg. Därefter gjordes en nätberäkning för nätet i 

höglast med det nya läget. När detta utförts undersöktes spänningen hos alla kunder och 

strömmen i alla ledningar. Om dessa var inom acceptabla nivåer innebar det att läget 

gick att ändra på omsättningskopplaren. I annat fall gick inte omsättningskopplare att 

användas för att öka acceptansgränsen i det nätet. Proceduren upprepades tills det att 

lägsta läget på omsättningskopplaren nåtts eller att läget på omsättningskopplaren 

medförde oacceptabla nivåer för spänning och/eller ström. 

Med omsättningskopplaren i det nya läget undersöktes nätets nya acceptansgräns. Detta 

gjordes genom att simulera nätet med det nya läget på omsättningskopplaren vid låglast 

med maximal effektproduktion. Simuleringen skedde på samma sätt som när 

acceptansgränsen bestämdes för det ursprungliga nätet. Med andra ord inleddes 

nätberäkningarna med 1 kW mikroproduktion i varje anläggning och ökades därefter 

jämnt fördelat med 0,1 kW. När sedan antingen ström eller spänning lokalt blev för högt 

i det begränsande nätet innebar det att nätets acceptansgräns funnits.  

5.3.3 Reaktiv effektkompensering i fallstudien 

När reaktiv effektkompensering undersöktes ändrades först växelriktarna i alla 

mikroproduktionsanläggningar i den begränsande delen av nätet. Effektfaktorn hos 

dessa ändrades från 1 till 0,9 vilket innebar att de började förbruka reaktiv effekt. Ett 

antagande blev då att alla växelriktare var av modern typ och att det därmed gick att 

förbruka så pass mycket reaktiv effekt. Därefter simulerades nätet i låglast med 

maximal effektproduktion för dessa ändrade inställningar. För att bestämma det 

åtgärdade nätets acceptansgräns användes samma metod som i 

omsättningskopplarfallet.  

5.3.4 MPV i fallstudien 

För att efterlikna MPV i fallstudien användes spänningsregulatorer i dpPower. Dessa 

kunde inte reglera spänningen efter hur mycket aktiv effekt som producerades i nätet 

såsom en verklig MPV fungerar. Dock kunde spänningen vid spänningsregulatorn 
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sekundärsida bestämmas så att reglering alltid nådde den nivån. För att efterlikna en 

MPV valdes denna spänning så att kunden med högst spänning i nätet låg ungefär lika 

långt ifrån nominell spänning som spänningen vid regulatorn. Exempelvis om 

spänningsökningen efter spänningsregulatorn var 20 V justerades spänningen vid 

regulatorn så att sekundärsidan fick 220 V vilket gav kunden längst ut 240 V.  

Spänningsregulatorn placerades ut på en existerande ledning i det begränsande nätet. 

Eftersom placeringen av en MPV är unikt i varje nät testades ett flertal olika platser i 

nätet innan den slutgiltiga placeringen valdes. Därefter ökades mängden 

mikroproduktion i nätet stegvis med 0,1 kW vid varje anläggning. Därmed bestämdes 

acceptansgränsen på samma sätt som i de föregående fallen. 
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6. Resultat 

I resultatet kommer acceptansgränsen för de tre olika näten presenteras först. Därefter 

kommer det presenteras huruvida acceptansgränsen är möjlig att öka genom att åtgärda 

de begränsande näten. 

6.1 Acceptansgräns i de olika näten 

6.1.1 Götgården 

Vid höglast förbrukas totalt 75,8 kW och 29,4 kVAr i Götgården. Högsta spänningen 

ligger på 232 V vilket är spänningen i nätstationen. Därefter minskar spänningen längre 

ut i nätet och blir som lägst 218 V hos fyra kunder. Högsta relativa 

belastningsströmmen i nätet sker på en luftledning som matar direkt från nätstationen i 

norr och ligger på 40,6 % av nominella strömmen.  

Mängden effekt som varje solcellsanläggning kan producera innan spänningen vid 

låglast lokalt blir för hög är 3,2 kW. Vid detta tillfälle produceras totalt 99,2 kW varav 

3,6 kW blir till förluster i nätet och 9,3 kW förbrukas av kunderna. Resterande mängd 

kommer till transformatorn och transformeras ut till mellanspänningsnivå. Den högsta 

strömbelastningen på en ledning är 46 % av dess nominella ström och sker på en 

luftledning söder om nätstation. Spänningen i nätstationen ligger på 238 V vilket är 1 V 

mer än dess tomgångspänning
4
. I Figur 14 visas spänningen hos Götgårdens alla kunder 

vid höglastförbrukning och vid låglastförbrukningen när alla anläggningar producerar 

3,2 kW. Dessutom visas spänningen vid låglast när 2,2 kW och 4,2 kW produceras i 

varje anläggning. 

                                                           
4
 Den spänning när varken förbrukning eller produktion sker i ett nät. 
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Figur 14: Spänningen hos alla kunder i Götgården vid höglast samt låglast när 2,2 kW, 

3,2 kW och 4,2 kW produceras i varje mikroproduktionsanläggning. Spänningen vid 

nätstationen fås från värdet vid kunder. 

6.1.2 Hagvägen  

Vid höglast i Hagvägen förbrukas totalt 359,4 kW och 140,9 kVAr i nätet. Spänningen 

vid nätstationen är 232 V vilken minskar som mest till 213 V vilket är spänningen hos 

två kunder. Alltså är 19 V det maximala spänningsfallet i nätet. Högsta relativa 

belastningsströmmen sker på en matarkabel som är placerad vid nätstationens sydöstra 

hörn och ligger på 74,4 % av kabelns nominella ström.  

I Hagvägen kan 6,1 kW produceras i varje anläggning innan spänningen vid låglast 

lokalt blir för hög. Totalt produceras då 720 kW varav 20,5 kW blir till förluster i nätet 

och 35,4 kW förbrukas i hushållen. Resterande mängd kommer till nätstationen. Den 

maximala relativa belastningsströmmen sker i samma matarkabel som vid höglast där 

strömmen nu ligger på 86,4 % av dess nominella strömvärde. Spänningen vid 

nätstationen är 236 V vilket är 1 V mer än tomgångspänningen. Spänningen hos alla 

kunder vid höglast och låglast med 6.1 kW mikroproduktion i varje anläggning visas i 

Figur 15. Dessutom visas spänningen vid låglast när 5,1 kW och 7,1 kW produceras i 

varje anläggning. 



35 
 

 

Figur 15: Spänningen hos alla kunder i Hagvägen vid höglast och låglast för 5,1 kW, 

6,1 kW och 7,1 kW produktion i varje mikroproduktionsanläggning. Spänningen vid 

nätstationen fås från värdet vid kund 0.  

6.1.3 Harmsarvet 

Vid höglast i Harmsarvet förbrukas totalt 63,5 kW och 23,5 kVAr i nätet. Spänningen 

vid nätstationen är 227 V och minskar som mest till 215 V vilket är spänningen hos fyra 

kunder. Högsta belastningsströmmen vid höglast sker på en serviskabel mellan ett 

hushåll och ett kabelskåp och ligger på 41,2 % av dess nominella ström.  

Maximala mängden mikroproduktion som kan produceras i Harmsarvet är 15,6 kW vid 

varje anläggning innan spänning vid låglast blir oacceptabel för en kund. Totalt 

produceras då 187,2 kW där 9,5 kW blir till förluster i nätet och 3,6 kW förbrukas av 

hushållen. 174,1 kW kommer till nätstationen vilket är mer effekt än transformatorns 

märkeffekt. Därmed kan inte all effekt som produceras i Harmsarvet exporteras ut på 

mellanspänningsnivå. Den maximala relativa belastningsströmmen sker på en 

luftledning som fäster till nätstationen och ligger på 87,6 % av nominella strömmen. 

Spänningen i nätstationen är 237 V vilket är 6 V mer än tomgångspänningen. 

Spänningen hos alla kunder vid höglast och låglast med 15,6 kW mikroproduktion i 

varje anläggning visas i Figur 16. Dessutom visas spänningen vid låglast när 14,6 kW 

och 16,6 kW produceras i varje anläggning. 
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Figur 16: Spänningen hos alla kunder i Harmsarvet vid höglast och låglast för 14,6 kW, 

15,6 kW och 16,6 kW produktion i varje mikroproduktionsanläggning. Spänningen vid 

nätstationen fås från värdet vid kund 0. 

6.2 Begränsande delar i näten 

Endast begränsande delar i Götgården och Hagvägen undersöks i detta arbete. 

Anledningen till att Harmsarvet inte undersöks är att acceptansgränsen är så pass hög att 

mer effekt än vad transformatorn kan hantera redan kan produceras i nätet. Därmed är 

det i nuläget ointressant att öka acceptansgränsen i Harmsarvet. I Götgården blir 

spänningen lokalt för hög hos fyra kunder längs med den utgående grupp som fäster till 

nätstationen söderifrån. Detta är alltså Götgårdens begränsande nät. Längs med denna 

utgående grupp är 15 av 31 kunder anslutna. Främsta anledningen till att denna 

begränsar nätet är att ett stort spänningsfall sker på de två första ledningarna sett från 

nätstationen. Dessa ledningar ansluter till 14 av det begränsande nätets 15 kunder vilket 

innebär att spänningen hos dessa kunder är långt ifrån nätstationens spänning. Även den 

största belastningsströmmen i Götgården vid låglast och maximal effektproduktion sker 

i det begränsande nätet. När 3,2 kW produceras i alla anläggningar kommer totalt 48 

kW produceras i det begränsande nätet där 2,5 kW blir till förluster vid låglast. Oavsett 

produktion förbrukas 4,5 kW av hushållen i det begränsande nätet vid låglast. I Figur 17 

visas Götgårdens begränsande nät när mängden mikroproduktion precis överstigit 

acceptansgränsen, d.v.s 3,3 kW vid varje anläggning.   
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Figur 17: Det begränsande nätet i Götgården vid låglast och 3,3 kW produktion vid 

varje kund. Färgen på strecken visar relativa belastningsströmmen i ledningarna och 

färgen på solen visar spänningen hos mikroproducenterna.  

Det begränsande nätet i Hagvägen ligger på den utgående grupp som fäster i 

nätstationens sydöstra del. Längs med denna utgående grupp är 29 av Hagvägens 118 

kunder anslutna. Anledningen till att största spänningsökningen sker i denna utgående 

grupp är den långa överföringen mellan nätstation och kund som sker på lite sämre 

ledningar. Dessutom är det många kunder placerade längs med dessa ledningar och 

därför är belastningen på ledningarna hög när mycket produktion sker i nätet. 

Ledningen med de högsta relativa belastningsströmmarna vid bägge de kritiska 

tillfällena är placerad i det begränsande nätet. Den totala produktionen i det begränsande 

nätet är 176,9 kW ifall varje anläggning producerar 6,1 kW. Av detta blir 9,3 kW till 

förluster vid låglast och oavsett effektproduktion förbrukas 8,7 kW av hushållen vid 

låglast. I Figur 18 visas Hagvägens begränsande nät med tillhörande anslutna kunder 

vid låglast och produktion strax över nätets acceptansgräns d.v.s. 6,2 kW vid varje 

anläggning.   



38 
 

 

Figur 18: Den begränsande delen av Hagvägen vid låglast och 6,2 kW produktion vid 

varje kund. Färgen på strecken visar relativa belastningsströmmen i ledningarna och 

färgen på solen visar spänningen hos mikroproducenterna.   

6.3 Ledningsförstärkning för att öka acceptansgränsen  

I Götgården höjs först produktionen till 4,2 kW i varje anläggning. Totalt produceras då 

63 kW i det begränsande nätet där 3,3 kW blir till förluster i nätet. Den ökade mängden 

mikroproduktion medför att spänningen blir för hög hos 14 av 15 kunder, se Figur 20 

t.v. Dessutom ökar strömbelastningen i nätet där två ledningar får varsin 

belastningsström på drygt 50 % av deras respektive nominella ström. Genom att ersätta 

AKKD 50-ledningen närmast nätstationen med en N1XE 240-kabel och AKKD 50-

ledningen näst närmast med en N1XE 95-kabel, se Figur 19, hamnar spänningen hos 

alla kunder inom acceptabla nivåer, se Figur 20 t.h. Ledningarna som ersätts är även de 

ledningar är som högst i nätet. Därmed blir det begränsande nätets högsta relativa 

belastningsström i en ledning 28 % av dess nominella ström istället för tidigare 60,7 %. 

De nya ledningarna har en lägre impedans vilket innebär att förlusterna i nätet minskar 

till 2,5 kW. Den första ledningen är 78 meter lång och den andra är 278 meter. 

Kostnaden blir då 54 000 kr för att lägga kablarna ifall kostnaderna från kapitel 3.4.1 

används.  
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Figur 19: Ledningsförstärkning 1 för Götgården där de blå linjerna visar de ledningar 

som ersatts, den blå texten visar vad de ersatts ifrån och den gröna texten visar vad de 

ersatts till.  

 

Figur 20: Spänningen hos kunderna och relativa strömbelastningen i ledningarna i det 

begränsande nätet i Götgården vid låglast och 4,2 kW mikroproduktion vid varje 

anläggning för ursprungliga nätet (t.v) och det ledningsförstärka nätet (t.h).   

Mikroproduktionen i Götgården höjs ytterligare till 5,2 kW produktion i varje 

anläggning. Den totala produktionen i det begränsande nätet blir då 78 kW där 3,9 kW 

blir till förluster i nätet vid låglast och utförd ledningsförstärkning. Ökning medför att 

spänningen blir för hög hos tre kunder i det begränsande nätet. Dock är relativa 

strömbelastningen fortsatt under 50 % för alla ledningar i nätet. En andra 

ledningsförstärkning där skillnaden är att N1XE 95-kabel i föregående 

ledningsförstärkning ersätts med en N1XE 150-kabel. Spänningen blir därmed 
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acceptabel för alla kunder. Totala kostnaden för andra ledningsförstärkningen är 61 000 

kr vilken också minskar förlusterna i det begränsande nätet till 3,2 kW.  

I Hagvägen höjs först produktionen till 7,1 kW i varje anläggning. Detta ger en total 

produktion på 205,9 kW i det begränsande nätet där 12,6 kW blir till förluster. Den 

ökade effektproduktion ger en för hög spänningen hos elva kunder samtidigt som 

relativa strömbelastningen blir för hög i FCCJ-kabeln närmast nätstationen, se Figur 22 

t.v. Därför ersätts den kabeln närmast med en N1XE 240-kabel, se Figur 21. Detta 

medför att spänningen hos alla kunder blir acceptabel samtidigt som den relativa 

strömbelastningen minskar till 60,9 % av nominell ström i den ersatta kabeln, se Figur 

22 t.h. Den högsta relativa belastningsströmmen sker istället på kabeln näst närmast 

nätstationen och ligger på 84 %. Den totala längden på ersatta kabeln är 114 meter 

vilket innebär en kostnad på 22 800 kronor. Med den nya kabeln minskar förlusterna i 

nätet till 9,3 kW.  

 

Figur 21: Ledningsförstärkning 1 för Hagvägen där de blå linjerna visar de ledningar 

som ersatts, den blå texten visar vad de ersatts ifrån och den gröna texten visar vad de 

ersatts till. 
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Figur 22: Spänningen hos kunderna och relativa strömbelastningen i ledningarna i det 

begränsande nätet i Hagvägen vid låglast och 7,1 kW mikroproduktion vid varje 

anläggning för ursprungliga nätet (t.v) och ledningsförstärkning 1 (t.h).   

Den installerade effekten höjs ytterligare till 8,1 kW produktion i varje anläggning. Den 

totala effektproduktionen är då 234,9 kW i det begränsande nätet där 12,4 kW blir till 

förluster. Den ökade effektproduktionen ger för hög spänning hos fyra kunder med den 

tidigare utförda ledningsförstärkningen i det begränsande nätet. Dessutom ökar 

strömbelastningen i nätet och som högst belastas andra FCCJ 70-kabeln sett ifrån 

nätstationen till 95,6 % av dess nominella ström. Därmed ersätts den kabeln med en 

N1XE 150-kabel, se Figur 23, vilket medför acceptabel spänning hos alla kunder. 

Eftersom den relativa strömbelastningen blir mindre i den nya kabeln sker numer den 

högsta relativa belastningsströmmen i N1XE 240-kabeln närmast nätstationen och 

ligger på 69,4 %. Längden på den nya kabeln är 70 meter och därmed blir kostnaden för 

att lägga den 11 700 kronor. Alltså blir totala kostnaden för andra 

ledningsförstärkningen 24 500 kr. Den minskade impedansen i den nya ledningen 

innebär att förlusterna i det begränsande nätet minskar till 11,4 kW.  
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Figur 23: Ledningsförstärkning 2 för Hagvägen där de blå linjerna demonstrerar de 

ledningar som ersatts, den blå texten demonstrerar vad de ersatts ifrån och den gröna 

texten demonstrerar vad de ersatts till. 

6.4 Omsättningskopplare för att öka acceptansgränsen 

I Figur 24 visas spänningen hos kunderna i det begränsande nätet i Götgården vid 

höglast när omsättningskopplaren är placerad i läge 2, läge 3 och ursprungliga läge 4. I 

läge 3 är spänningen acceptabel för alla kunder medan i läge 2 blir spänningen för låg 

hos två kunder. Alltså går inte läge 2 att använda. Strömmarna i nätet när 

omsättningskopplaren är satt i läge 3 är något högre än vad strömmarna är i 

ursprungliga läget. Dock ger läge 3 en högsta relativa strömbelastning på 41,8 % i en 

ledning i det begränsande nätet och därmed kan det läget användas. 

Med det nya läget kan 4,2 kW produceras i varje mikroproduktionsanläggning innan 

spänningen lokalt blir för hög vid låglast. Totalt produceras då 63 kW i det begränsande 

nätet där 4,5 kW blir till förluster. Vid samma effektproduktion med 

omsättningskopplaren i ursprungliga läget blir istället förlusterna 4,3 kW d.v.s 0,2 kW 

lägre. Spänningen hos alla kunder är ungefär 5-6 V lägre än vad den är när 

omsättningskopplaren är satt i ursprungliga läget, se Figur 25. Detta ger en högsta 

spänning på 253 V istället för 259 V. Högsta relativa strömbelastningen sker på 

ledningen närmast nätstation och ligger på 62 % av dess nominella ström.  
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Figur 24: Spänningen hos alla kunder i det begränsande nätet i Götgården vid höglast 

när omsättningskopplaren är placerad i läge 2,3 och 4. Spänningen vid nätstationen fås 

av kund 0.  

 

Figur 25: Spänningen hos alla kunder i det begränsande nätet i Götgården vid låglast 

och 4,2 kW mikroproduktion i varje anläggning när omsättningskopplaren är placerad i 

läge 3 och 4. Spänningen vid nätstationen fås av kund 0. 

I Figur 26 visas spänningen vid höglast för alla kunder i det begränsande nätet i 

Hagvägen när omsättningskopplaren är placerad i läge 1 och ursprungliga läge 2. I läge 

1 är alla kunders spänningar inom kravet för långsamma spänningsändringar där 

spänningen hos två kunder är precis på gränsen det vill säga 207 V. Strömbelastningen 

ökar något i nätet och den högsta relativa strömbelastningen i en ledning är numer 89,4 

% av dess nominella ström. Eftersom det innebär att strömkriteriet uppfylls kan läge 1 

användas på omsättningskopplaren i Hagvägen. 
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Med det nya läget på omsättningskopplaren kan 6,9 kW produceras i varje anläggning 

innan en kabel belastas högre än dess nominella ström vid låglast. Totalt produceras då 

200,1 kW varav 12,4 kW blir till förluster. Vid samma effektproduktion med 

omsättningskopplaren i ursprungliga läget blir istället förlusterna 11,8 kW d.v.s 0,6 kW 

lägre. Skillnaden i spänningen mellan läge 1 och läge 2 är ungefär 5 V, se Figur 27. 

Därmed blir högsta spänningen i nätet 250 V istället för 256 V när 6,9 kW produceras i 

varje anläggning. Den genomgående lägre spänningen i nätet i förhållande till läge 2 

innebär högre strömmar. Den maximala relativa belastningsströmmen sker på kabeln 

närmast nätstationen och ligger på 99,6 %.  

 

Figur 26: Spänningen hos alla kunder i det begränsande nätet i Hagvägen vid höglast 

när omsättningskopplaren är placerad i läge 1 och 2. Spänningen vid nätstationen fås 

av kund 0. 
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Figur 27: Spänningen hos alla kunder i det begränsande nätet i Hagvägen vid låglast 

och 6,9 kW mikroproduktion i varje anläggning när omsättningskopplaren är placerad i 

läge 1 och 2. Spänningen vid nätstationen fås av kund 0. 

6.5 Reaktiv effektkompensering för att öka acceptansgränsen 

När reaktiv effektkompensering sker i växelriktarna i det begränsande nätet i Götgården 

kan 3,6 kW produceras i varje anläggning innan spänningen vid låglast lokalt blir för 

hög. Den totala produktionen är då 54 kW där 4,2 kW blir till förluster. Vid samma 

effektproduktion utan reaktiv effektkompensering blir istället förlusterna 3,2 kW d.v.s 1 

kW lägre. I Figur 28 visas spänningen hos kunderna i det begränsande nätet vid låglast 

och 3,6 kW mikroproduktion när reaktiv effektkompensering sker och inte sker. 

Spänningen är 2 eller 3 V mindre för varje kund när reaktiv effektkompensering sker 

vilket ger en maximal spänning på 253 V istället för 256 V. Eftersom reaktiv 

effektkompensering innebär att reaktiv effekt förbrukas i växelriktare ökar den reaktiva 

förbrukningen i nätet till 28,4 kVAr från tidigare 2,2 kVAr. Strömmarna i nätet är också 

högre när reaktiv effektkompensering sker och som mest belastas en ledning till 60,1 % 

av dess nominella ström. Utan reaktiv effektkompensering belastas samma ledning till 

52 % av dess nominella ström vid samma effektproduktion. 
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Figur 28: Spänningen hos alla kunder i det begränsande nätet i Götgården vid låglast 

och 3,6 kW mikroproduktion i varje anläggning när reaktiv effektkompensering i 

växelriktarna utförs respektive inte utförs. Spänningen vid nätstationen fås av kund 0. 

När reaktiv effektkompensering utförs i det begränsande nätet i Hagvägen kan 6.1 kW 

produceras i varje mikroproduktionsanläggning innan strömmen i en ledning blir högre 

än dess nominella ström vid låglast. Totalt produceras då 176,9 kW där 12,1 kW blir till 

förluster i nätet. Vid samma effektproduktion utan reaktiv effektkompensering blir 

förlusterna istället 9,3 kW d.v.s 2,8 kW lägre. Spänningen i nätet vid reaktiv 

effektkompensering minskar med 3-4 V, se Figur 29. Därför blir högsta spänningen i 

nätet 250 V istället för 253 V. Den reaktiva förbrukningen i det begränsande nätet vid 

reaktiv effektkompensering ligger på 92,4 kVAr att jämföra med 6 kVAr utan. Därmed 

ökar de reaktiva strömmarna vilket ger en högre strömbelastning i nätets alla ledningar. 

I Figur 30 visas de tio ledningar i det begränsande nätet där den relativa 

strömbelastningen är högst när reaktiv effektkompensering sker och inte sker. I 

ledningen där högst belastning sker är belastningen 99 % av dess nominella ström med 

reaktiv effektkompensering och 86,4 % utan.  
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Figur 29: Spänningen hos alla kunder i det begränsande nätet i Hagvägen vid låglast 

och 6,1 kW mikroproduktion i varje anläggning när reaktiv effektkompensering i 

växelriktarna utförs respektive inte utförs. Spänningen vid nätstationen fås av kund 0. 

 

Figur 30: Relativ strömbelastning för de tio mest belastade ledningar i det begränsande 

nätet i Hagvägen vid låglast och 6,1 kW mikroproduktion i varje anläggning när reaktiv 

effektkompensering i växelriktarna sker respektive inte sker.  

6.6 MPV för att öka acceptansgränsen 

Först placerades bägge MPV:erna ut i de två begränsande näten. I Götgården placerades 

MPV:n på den andra ledningen sett från nätstationen. Placering valdes då spänningen i 

denna punkt är hög. Dessutom medför just den platsen att mer mikroproduktion blir 

möjlig i nätet. Även i Hagvägen placerades MPV:n på den andra ledningen sett ifrån 
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nätstationen. Placeringen valdes även här på grund av den höga spänningen men också 

för att nätet grenas vid den punkten. Annan placering hade krävt utplacering av mer än 

en MPV för att sänka alla kunders spänningar där det fanns ett sådant behov. I Figur 31 

visas MPV:ernas placering i de två olika begränsande näten. 

  

Figur 31: Placeringen på MPV:erna, de svarta kvadraterna, i de begränsande näten i 

Götgården (t.v) och Hagvägen (t.h). 

I Götgården kan 7,3 kW produceras i varje anläggning med en MPV utplacerad innan 

strömmen i en ledning blir högre än dess nominella ström vid låglast. Den totala 

produktionen blir då 109,5 kW där 16,4 kW blir till förluster i nätet. Vid samma 

effektproduktion utan en utplacerad MPV blir istället förlusterna 12,9 kW vilket är 3,5 

kW mindre. Effekten som flödar genom MPV:n ligger på 91 kW och 2,4 kVAr vilket 

innebär att den mindre kraftiga MPV:n kan installeras i nätet. I Figur 32 visas 

spänningen hos varje kund vid låglast och 7,3 kW mikroproduktion i varje anläggning 

med och utan MPV installerad i det begränsande nätet. I MPV:n minskas spänningen 

från 256 V till 220 V vilket innebär en sänkning på 36 V. Det motsvarar också den 

ungefärliga skillnaden i spänning mellan de två fallen för de kunder vars placering är 

efter MPV:n. I alla ledningar i det begränsande nätet är strömmarna lägre än nominella 

strömmen där den högsta relativa belastningsströmmen ligger på 99,8 % av nominella 

strömmen.  
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Figur 32: Spänningen hos alla kunder i det begränsande nätet i Götgården vid låglast 

och 7,3 kW mikroproduktion i varje anläggning med och utan en MPV installerad. 

Spänningssänkning i MPV:n fås av den vertikala linjen.  Spänningen vid nätstationen 

fås av kund 0. 

Med en MPV i Hagvägen kan 7,1 kW produceras i varje anläggning innan strömmen i 

en kabel blir högre än dess nominella ström vid låglast. Totalt produceras då 205,9 kW 

där 13,5 kW blir till förluster i nätet. Vid samma effektproduktion utan en MPV 

utplacerad blir istället förlusterna 12,6 kW d.v.s 0,9 kW mindre. Effekten genom 

MPV:n ligger på 159 kW och 3,76 kVAr och därmed krävs den kraftigare varianten av 

MPV. I Figur 33 visas spänningen för alla kunder i det begränsande nätet när 7,1 kW 

produceras i varje anläggning med och utan en MPV installerad i nätet. 

Spänningssänkningen i MPV:n ligger på 20 V vilket också är den ungefärliga skillnaden 

i spänning för de kunder placerade efter MPV:n i de två fallen. Alltså får dessa kunder 

en högsta spänning på 235 V istället för 256 V.  
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Figur 33: Spänningen hos alla kunder i det begränsande nätet i Hagvägen vid låglast 

och 7,1 kW mikroproduktion i varje anläggning med och utan en MPV installerad. 

Spänningssänkning i MPV:n fås av den vertikala linjen.  Spänningen vid nätstationen 

fås av kund 0. 

6.7 Sammanfattning av resultat 

Nedan i tabell 2 och tabell 3 visas acceptansgränserna i de två olika begränsande näten 

för de ursprungliga näten samt de åtgärdade näten. Förutom detta visas hur stor del av 

produktionen som blir till förluster i nätet. I den fjärde kolumnen visas vilken parameter 

som blir oacceptabel vid den ökande mängden mikroproduktion d.v.s. orsaken till 

acceptansgränsen. Tillfället som en parameter når en oacceptabel nivå är låglast med 

full effektproduktion för alla åtgärder. I den sista kolumnen visas den totala kostnaden 

för att utföra åtgärden. Frågetecknet vid priset för reaktiv effektkompensering beror på 

att kostnaden är svår att avgöra. Detta beror på att kostnaden beror på hur många 

mikroproducenter som behöver ersätta sin växelriktare med en ny som kan utföra 

växelriktare. 
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Tabell 2: Jämförelse mellan ursprungliga och de åtgärdade nätens acceptansgränser 

och kostnader i Götgården. 

 Acceptansgräns Förluster 
Orsak till 

acceptansgränsen 
Kostnad 

Ursprungliga nätet 
3,2 kW per 

anläggning 

2,5 kW 

(5,21 %) 

Spänningen blir för 

hög hos fyra kunder 

vid högre produktion 

- 

Lednings-

förstärkning 1 

4,2 kW per 

anläggning 

2,5 kW 

(3,97 %) 
- 54 400 kr 

Lednings-

förstärkning 2 

5,2 kW per 

anläggning 

3,2 kW 

(4,1 %) 
- 61 000 kr 

Omsättnings-

kopplare läge 3 

4,2 kW per 

anläggning 

4,5 kW 

(7,14%) 

Spänningen blir för 

hög hos tre kunder 

vid högre produktion 

0 kr 

Reaktiv Effekt-

kompensering 

3,6 kW per 

anläggning 

4,2 kW 

(7,78 %) 

Spänningen blir för 

hög hos tre kunder 

vid högre produktion 

? 

MPV 
7,3 kW per 

anläggning 

16,4 kW 

(14,98 %) 

Strömmen i en 

ledning blir högre än 

dess nominella ström 

145 000 kr 

 

Tabell 3: Jämförelse mellan ursprungliga och de åtgärdade nätens acceptansgränser 

och kostnader i Hagvägen. 

 Acceptansgräns Förluster 
Orsak till 

acceptansgränsen 
Kostnad 

Ursprungliga nätet 6,1 kW per anläggning 
9,3 kW 

(5,26 %) 

Spänningen blir för 

hög hos en kund vid 

högre produktion 

- 

Lednings-

förstärkning 1 
7,1 kW per anläggning 

9,3 kW 

(4,52 %) 
- 22 800 kr 

Lednings-

förstärkning 2 
8,1 kW per anläggning 

11,4 kW 

(4,85%) 
- 34 600 kr 

Omsättnings-

kopplare läge 1 
6,9 kW per anläggning 

12,4 kW 

(6,2 %) 

Strömmen i en 

ledning blir högre än 

dess nominella ström 

0 kr 

Reaktiv Effekt-

kompensering 
6,1 kW per anläggning 

12,1 kW 

(6,84 %) 

Strömmen i en 

ledning blir högre än 

dess nominella ström 

? 

MPV 7,1 kW per anläggning 
13,5 kW 

(6,56 %) 

Strömmen i en 

ledning blir högre än 

dess nominella ström 

199 800 kr 
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7. Diskussion 

7.1 Acceptansgränsen i de ursprungliga näten 

I första delen av resultatet undersöktes de tre olika nätens acceptansgränser. 

Acceptansgränserna inträffar när 3,2 kW mikroproduktion produceras i varje anläggning 

i Götgården, 6,1 kW i Hagvägen och 15,6 kW i Harmsarvet. Det går inte att installera 

mer effekt i något av näten då det medför att spänningen hos minst en kund blir för hög. 

Därmed är spänningen det som begränsar acceptansgränsen i alla undersökta nät. Att 

spänningen lokalt blir för hög vid olika mycket mikroproduktion i de olika näten beror 

främst på fyra orsaker. Dessa orsaker kommer nu att analyseras.  

Den första orsaken är tomgångsspänningen i nätstationen som är 237 V i Götgården, 

235 V i Hagvägen och 231 V i Harmsarvet. Alltså tillåts en spänningsökning på 22 V i 

Harmsarvet innan spänningen når en oacceptabel nivå. I Götgården tillåts istället 16 V. 

Alltså är en högre spänningsökning tillåten i Harmsarvet än i Götgården. 

Spänningsökningens storlek beror bland annat på strömmarna i nätet vilken i sin tur 

beror på hur mycket effekt som produceras. Alltså kommer en lägre spänning vid 

nätstationen troligen innebära att mer mikroproduktion kan installeras i nätet. Därför är 

låg spänning vid nätstationen något som troligen kommer innebära att mer 

mikroproduktion kan produceras i varje anläggning. 

Nästa orsak är antalet kunder som är anslutna i näten och då främst i nätets olika 

utgående grupper. I de utgående grupper som begränsar ytterligare mikroproduktion i de 

olika näten är 29 kunder anslutna i Hagvägen, 15 kunder anslutna i Götgården och fem 

kunder anslutna i Harmsarvet. Detta innebär att det nästan är sex gånger så många 

kunder på Hagvägens begränsande utgående grupp som Harmsarvets. Om alla dessa 

kunder producerar lika mycket effekt kommer strömmarna bli mycket större i den 

utgående gruppen i Hagvägen. Eftersom spänningsökningen är beroende av impedans 

och ström lägger det grund för att en större spänningsökning ska ske i Hagvägen än i 

Harmsarvet. Även i Götgården kommer strömmarna vara större än i Harmsarvet ifall 

samma effektproduktion sker i varje anläggning vilket ger upphov till högre 

spänningsökningarna. På ett liknande sätt kommer det totala antalet kunder innebära att 

mer ström går genom transformatorn och därmed att spänningen blir högre i den. Alltså 

kommer färre anslutna kunder i nätet och på alla nätets utgående grupper innebära lägre 

strömmar i nätets ledningar. 

Trots att Hagvägen har fler kunder än Götgården på sin begränsande utgående grupp är 

ändå acceptansgränsen högre där. Detta beror på nästa orsak, vilket är kvalitén på 

ledningarna i nätet. Ledningarna i Hagvägen är grövre än Götgårdens ledningar och har 

därmed lägre impedans. Alltså krävs mer ström i dessa ledningar innan samma 

spänningsökning sker vilket kan vara en anledning till att mer produktion tillåts. Den 
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sista orsaken är längden mellan kund och nätstation. I Harmsarvet och Götgården är 

ledningarna av liknande sort på de begränsande utgående grupperna vilket innebär att de 

har liknande egenskaper. Däremot är sträckan mellan kund och nätstation mycket längre 

i Götgården. Därmed blir den totala impedansen i ledningarna i Götgården högre än i 

Harmsarvet. Alltså kommer kort sträcka mellan kund och nätstation samt grövre 

ledningar troligen innebär mer tillåten mikroproduktion innan spänningen blir för hög 

vid låglast med full effektproduktion. 

7.2 Ledningsförstärkning 

När ledningsförstärkning utförs kan acceptansgränsen i bägge näten ökas med 2 kW i 

varje anläggning utan några svårigheter. Av de andra åtgärderna var det enbart med 

MPV i Götgården som acceptansgränsen kunde ökas så mycket. Acceptansgränserna 

kan även ökas mer i bägge näten eftersom ytterligare ledningsförstärkningar kan utföras. 

Alltså är ledningsförstärkning en effektiv åtgärd för att öka acceptansgränsen. 

Ledningsförstärkning är också den enda åtgärden där förlusterna i nätet minskar i 

förhållande till det ursprungliga nätet. Detta kommer dessutom ske för alla tänkbara 

laster, vilket medför att spänningsfallet vid exempelvis höglast också blir lägre. Alltså 

minskar inte ledningsförstärkning enbart spänningsökningen vid låglast med maximal 

effektproduktion utan också spänningsvariationerna vid övriga laster.  

I Götgården ersattes ledningarna närmast och näst närmast nätstationen vid båda 

ledningsförstärkningarna. Dock krävde den andra ledningsförstärkningen en kraftigare 

ledning för att spänning och ström skulle bli acceptabla. En policy som finns hos Falu 

Elnät är att nya ledningar ska vara i bruk under cirka 40 år innan de ska behöva ersättas. 

Detta beror på att installation av en ny ledning är både dyrt och tidskrävande. Eftersom 

installeringskostnaden är densamma oavsett vilken kabeltyp som installeras kan det 

därför vara av intresse att välja en grövre kabel direkt. I Götgården var den totala 

kostnaden för de två olika ledningsförstärkningarna inte så stor. Alltså hade andra 

ledningsförstärkningen varit mer vettig att göra än första utifrån ett långsiktigt 

perspektiv oavsett mängd mikroproduktion i nätet. Dessutom rekommenderas lägre 

spänningar än vad som är maximalt tillåtet hos kunderna vilket en grövre kabel hade 

uppfyllt bättre. Alltså kan det vara av intresse att utföra ledningsförstärkningar med 

något grövre kablar direkt för att på så sätt förberedda sig för ytterligare 

mikroproduktion. 

I Hagvägen innebar ökningen med 1 kW i varje anläggning att enbart ledningen närmast 

nätstationen behövde ersättas. När sedan mikroproduktion ökades med ytterligare 1 kW 

krävdes att även nästkommande ledning ersattes. Därmed är det möjligt att utföra första 

ledningsförstärkningen i Hagvägen ifall mikroproduktion börjar installeras och vid 

behov utföra ledningsförstärkning 2. Detta gick inte att göra i Götgården utan att andra 

ledningen sett från nätstationen hade behövts ersättas två gånger. Alltså är det möjligt 

att dela upp ledningsförstärkningen i två delar i Hagvägen vilket inte var möjligt i 
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Götgården. Även i Hagvägen skulle lika gärna den grövsta ledningen kunna installeras i 

bägge fallen då det inte innebär någon större kostnad. 

Med detta sagt är ledningsförstärkning en åtgärd som rekommenderas då 

spänningsvariationerna minskar för alla tänkbara laster. Dock är det onödigt att utföra 

ledningsförstärkningar för att få spänning och ström precis inom acceptabla nivåer. 

Istället är det bättre att till en lite större kostnad lägga en grövre ledning direkt då detta 

på sikt kan innebära att en ny ledningsförstärkning inte behöver göras igen. Att grövre 

ledningar läggs innebär också att förlusterna blir mindre. Detta är att föredra då det 

innebär lägre kostnader för nätbolagen. 

7.3 Omsättningskopplare 

Genom att ändra läge på omsättningskopplare är det möjligt att öka acceptansgränsen 

med 1 kW i varje anläggning i Götgården och 0,8 kW i varje anläggning i Hagvägen. I 

Götgården är det spänningen hos kunderna som är anledningen till att inte mer effekt 

kan installeras medan det i Hagvägen är strömmen i en ledning. Alltså uppstår två olika 

begränsningar till varför inte omsättningskopplare gick att öka mer i de två olika näten.  

Det finns några nackdelar med användning av omsättningskopplare. Den första 

nackdelen är att ett minskat läge på omsättningskopplaren innebär att spänningen blir 

lägre vid alla andra laster. Därmed hamnar kundernas spänning längre ifrån nominell 

spänning vid höglast vilket inte är att föredra. Alltså kommer skillnaden i spänning 

mellan de kritiska tillfällena att öka och hamna längre ifrån Svensk Energis 

rekommendation. Den andra nackdelen är att de totala förlusterna kommer öka något på 

grund av högre strömmar. I de fallen som simulerades är skillnaden i förluster väldigt 

liten men det kan dock vara värt att notera. Omsättningskopplare har dock två stora 

fördelar. Första fördelen är att omsättningskopplaren är inbyggd i transformatorn och 

därmed blir kostnaden i stort sett obefintlig. Den andra fördelen är att läget på en 

omsättningskopplare snabbt går att ändra. Därmed är omsättningskopplare en bra 

kortsiktig åtgärd för ett nät innan exempelvis en ledningsförstärkning utförs. Ett annat 

alternativ som inte undersöktes är att ha olika lägen på omsättningskopplaren under 

sommar och vinter. Eftersom höglastförbrukning troligen inte kommer inträffa under 

sommaren och låglastförbrukning med maximal mikroproduktion inte inträffar under 

vintern kan det vara att föredra som en något mer långsiktig lösning. 

Med andra ord rekommenderas omsättningskopplare som en kortsiktig lösning tills det 

att en annan åtgärd utförs. Detta på grund av att spänningsvariationer, strömbelastning 

och förluster ökar med omsättningskopplare vilket gör nätet mer känsligt. Dock är det 

en åtgärd som är både gratis och lätt att utföra vilket gör att den lämplig att använda 

under kortare perioder. Omsättningskopplare skulle dock kunna användas som en 

långsiktig åtgärd i kombination med exempelvis ledningsförstärkning.  
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7.4 Reaktiv Effektkompensering  

Med reaktiv effektkompensering kan acceptansgränsen enbart ökas i Götgården. Där 

ligger ökningen på 0,4 kW i varje anläggning mot ursprungsfallet. Effektökningen beror 

på att kunderna får en lägre spänning än utan reaktiv effektkompensering och kan 

därmed producera mer effekt innan spänningen lokalt blir för hög. I Hagvägen minskas 

spänningen också med reaktiv effektkompensering. Dock ökar strömbelastningen i 

ledningarna så pass mycket att acceptansgränsen gentemot ursprungliga nätet blir 

oförändrad. I bägge fallen ökar de reaktiva strömmarna vilket innebär att 

strömbelastningen i ledningarna blir betydligt högre. Detta ger upphov till större aktiva 

förluster i näten. Storleken på förlusterna är beroende av hur mycket reaktiv effekt som 

förbrukas i växelriktarna. Därmed kommer förlusterna att bli högre när spänningen 

sänks mer vid reaktiv effektkompensering. Att förlusterna blir större innebär en kostnad 

för främst nätbolagen då det leder till att en mindre mängd producerad effekt finns 

tillgänglig för användning.  

Kostnaden för att utföra reaktiv effektkompensering är svår att avgöra. Detta på grund 

av att den beror på hur många mikroproducenter som behöver en ny växelriktare som 

kan utföra reaktiv förbrukning. Alltså kommer kostnaderna för att utföra reaktiv 

effektkompensering främst drabba kunderna. En växelriktare kostar mellan 10 000 till 

40 000 kr och eftersom det är en stor summa för en privatperson kan det vara svårt att 

motivera varför ett växelriktarbyte ska vara nödvändigt. Alltså kan reaktiv 

effektkompensering bli problematiskt att utföra rent praktiskt i ett nät. Vad som kan 

göras av nätbolag för att möjliggöra reaktiv effektkompensering är att 

kräva/rekommendera att all ny mikroproduktion ska ske med nyare växelriktare som 

kan förbruka reaktiv effekt. Dock kan jag inte genom detta arbete se någon större fördel 

i att ställa sådana krav då den reaktiva effektförbrukningens nackdelar överväger dess 

fördelar.   

Hur mycket spänningen minskar med hjälp av reaktiv effektkompensering beror på hur 

mycket reaktiv effekt som förbrukas i nätet. Exempelvis minskar spänningen mer i 

Hagvägen med hjälp av reaktiv effektkompensering än i Götgården. Detta beror på av 

att den totala reaktiva förbrukningen är större i Hagvägen på grund av att mer aktiv 

effekt produceras där. Större reaktiv förbrukning innebär som tidigare nämnts större 

strömbelastning i ledningarna. Alltså krävs det att belastningen på ledningarna är 

relativt låg så att strömmarna inte överstiger den nominella strömmen. Därmed kommer 

reaktiv effektkompensering fungera bäst i nät där mycket effekt produceras samtidigt 

som belastningen på nätets ledningar är låg. Ett sådant nät är svårt att hitta och därmed 

är reaktiv effektkompensering något som jag inte rekommenderar. Detta på grund av att 

de andra undersökta åtgärderna helt enkelt är bättre och enklare att utföra. Reaktiv 

effektkompensering skulle dock kunna användas i kombination med till exempel 

ledningsförstärkning ifall mikroproducenterna i nätet har moderna växelriktare. Utifrån 

detta arbete är det det enda tillfället där jag skulle kunna se en funktion för reaktiv 

effektkompensering. 
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7.5 MPV 

För bägge näten innebär en installerad MPV att förlusterna i nätet blir högre än för 

ursprungliga nätet vid samma effektproduktion. Detta innebär högre kostnader för 

nätbolagen vilket inte är något som eftersträvas. Den främsta anledningen till de höga 

förlusterna är att spänningen med MPV minskas till en nivå nära nominell spänning. 

Därmed blir spänningen lägre med en MPV än för de andra åtgärderna vilket kommer 

innebära höga strömmar. Alltså är de höga förlusterna en följd av att spänningen sänks 

till en lägre nivå än i något annat fall. Alltså hade förlusterna kunnat minskas genom att 

reglera till en högre spänning. Dock är det inget som rekommenderas då en av de större 

fördelarna med MPV är spänningen hamnar nära referensström vid låglast med full 

effektproduktion. Förlusterna hade även blivit något högre ifall MPV:ns faktiska 

verkningsgrad hade använts vilket är något som kan vara värt att ta hänsyn till. 

MPV är en bra åtgärd i Götgården på grund av att acceptansgränsen fördubblas med 

hjälp av spänningsregulatorn. Förutom ledningsförstärkning kan ingen av de andra 

åtgärderna öka acceptansgränsen så mycket. En annan fördel är att spänningsökningen 

för kunderna placerade efter MPV:n minskar markant. För de andra åtgärderna blir 

högsta spänningen ungefär 253 V hos dessa kunder när mikroproduktionen är 

densamma som nätets acceptansgräns. Med en inkopplad MPV får dessa kunder som 

mest 238 V vilket gör att Svensk Energis rekommendation för långsamma 

spänningsändringar uppfylls. En nackdel som finns är kostnaden som är ganska hög för 

en MPV. Dock skulle en ledningsförstärkning av nätet för att öka acceptansgränsen lika 

mycket också bli dyr. Om dessutom Svensk Energis rekommendationer ska uppfyllas av 

ledningsförstärkning kommer kostnaden bli ännu högre och troligen högre än kostnaden 

för en MPV. Förutom kostnaden kommer tiden som det tar att utföra så pass mycket 

ledningsförstärkning överstiga tiden det tar att installera en MPV.  

I Hagvägen går det att öka acceptansgränsen med 1 kW i varje anläggning innan 

strömmen blir högre än nominell ström i en ledning. I detta fall krävdes den dyrare 

varianten av MPV vilken nästan kostar 200 000 kronor. Därmed blir det en hög kostnad 

för en liten ökning av acceptansgränsen, där samma ökning kostade 22 800 kronor 

genom ledningsförstärkning. Eftersom enbart en ledning ersattes i Hagvägen vid 

ledningsförstärkning kommer det inte heller vara speciellt tidskrävande att utföra den. 

Därmed är det ganska olönsamt att installera en MPV i Hagvägen.  

Utifrån denna studie rekommenderas MPV som åtgärd för att öka acceptansgränsen i 

nät där strömbelastningen i ledningarna är låg. Ett sådant nät är Götgården där 

acceptansgränsen går att fördubbla med hjälp av en MPV. I Hagvägen där 

strömbelastningen i ledningarna är hög kan acceptansgränsen ökas mindre och då blir 

priset för en MPV en begränsning. Därmed är svagare nät där det är långt mellan kund 

och nätstationen bäst lämpade för MPV. En nackdel med MPV är de höga förluster som 

uppkommer. En del i det beror på att mer produktion tillåts än för de andra åtgärdena 

men det beror också på att strömmarna ökar mer än för de andra åtgärderna. Därför 

rekommenderas främst MPV som en kortsiktig åtgärd och att sedan en långsiktig 
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lösning utförs i efterhand. Eftersom en MPV är lättinstallerad och lätthanterlig kan den 

flyttas mellan olika nät efter det att ledningsförstärkning utförts. Om nätägaren inte 

anser att de ökade förlusterna innebär några större problem rekommenderas MPV också 

som en långsiktig lösning.  
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8. Slutsats 

Acceptansgränsen i de tre undersökta näten i denna studie inträffar vid olika mängder 

mikroproduktion. I alla tre fallen inträffar de på grund av att spänningen lokalt blir för 

hög hos någon kund på grund av den ökande mängden mikroproduktion. Därmed bör ett 

primärt fokus ligga på spänningsvariationer vid utbyggnad av mikroproduktion i ett nät. 

Egenskaper som gör det mindre troligt för spänningen i ett nät att bli oacceptabel är låg 

spänning vid nätstationen, få kunder i varje utgående grupp, kort sträcka mellan 

nätstation och kund samt att ledningarna är kraftiga. 

De åtgärder som undersöktes hade alla olika fördelar och nackdelar utifrån kostnad och 

tekniska nytta. Utifrån fördelarna och nackdelarna kan åtgärderna som rekommenderas 

delas upp i kortsiktiga och långsiktiga lösningar. De kortsiktiga lösningar som 

rekommenderas är ändrat läge på omsättningskopplare och MPV. Omsättningskopplare 

rekommenderas för att den är billig och tidseffektiv. Dock ökar spänningsskillnaden 

mellan de kritiska tillfällena och därför bör den bara användas kortsiktigt. MPV 

rekommenderas för att den är lättinstallerad och att spänningen efter MPV:n minskar 

rejält vid låglast med full effektproduktion. Däremot rekommenderas MPV endast för 

svagare nät med lång sträcka mellan kund och nätstation där den ibland kan användas 

som en långsiktig lösning. Dock rekommenderas ledningsförstärkning främst som 

långsiktig lösning för alla slags nät. Anledningen till detta är att ledningsförstärkning 

förbättrar nätet vid alla laster. Dessutom minskar förlusterna i lågspänningsnätet när 

ledningsförstärkning utförs vilket inte är fallet för någon annan åtgärd. 

8.1 Rekommendation för ytterligare arbeten 

 Ett arbete som rekommenderas är att undersöka kortvariga och långsamma 

spänningsändringars påverkan på acceptansgränsen. Detta skulle kunna göras 

genom att simulera förbrukning och produktion för en sommardag med en viss 

mängd mikroproduktion och sedan se hur ofta som antingen otillåtna kortvariga 

eller långsamma spänningsändringar sker. Olika åtgärders påverkan på dessa 

spänningsändringar skulle också kunna undersökas och analyseras. 

 Att undersöka hur acceptansgränsen för ett nät varierar beroende på var i nätet 

som produktion sker skulle kunna vara ett intressant arbete. Eftersom vissa delar 

av nätet är mer känsliga kommer troligen den totala energiproduktionen i ett nät 

variera beroende på var effekten produceras. En studie med varierande 

effektfördelning skulle eventuellt också kunna ge mer information om hur det 

begränsande nätet påverkar mängden mikroproduktion som är tillåten i nätet. 

 Även ett arbete där man fördjuper sig ytterligare i det som undersökts i denna 

studie skulle kunna vara intressant. Som parametrar skulle dock märkströmmen 

på ledningarnas säkringar samt Svensk Energis rekommendationer för 
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spänningsändringar användas istället för de parametrar som användes i detta 

arbete. Detta skulle ge spänningsnivåer och strömbelastningar som är närmare 

det nätbolag efterfrågar i sina lågspänningsnät. 

 Ett annat förslag på arbete är att undersöka fler åtgärder än de fyra som 

undersökts i detta arbete. I Bollen (2011) radas ett antal exempel upp på andra 

åtgärder. Att simulera ett nät med några av dessa kan också ge grund för ett 

intressant arbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Årsförbrukning för kunder i Götgården perioden 
januari 2014 - januari 2015 

Nätstation Kund 
Årsförbrukning 

(kWh) 

Typ av 

Velanders- 

konstant 

Götgården Kund 1 0 Sommarbostad 

Götgården Kund 2 0 Sommarbostad 

Götgården Kund 3 18 Sommarbostad 

Götgården Kund 4 91 Sommarbostad 

Götgården Kund 5 112 Sommarbostad 

Götgården Kund 6 272 Sommarbostad 

Götgården Kund 7 338 Sommarbostad 

Götgården Kund 8 350 Sommarbostad 

Götgården Kund 9 354 Sommarbostad 

Götgården Kund 10 502 Sommarbostad 

Götgården Kund 11 1283 
Villa utan 

elvärme 

Götgården Kund 12 1473 
Villa utan 

elvärme 

Götgården Kund 13 1830 Sommarbostad 

Götgården Kund 14 1875 Sommarbostad 

Götgården Kund 15 1896 Sommarbostad 

Götgården Kund 16 2539 Sommarbostad 

Götgården Kund 17 2853 Sommarbostad 

Götgården Kund 18 3509 Sommarbostad 

Götgården Kund 19 3708 Sommarbostad 

Götgården Kund 20 7377 Sommarbostad 

Götgården Kund 21 8152 Sommarbostad 

Götgården Kund 22 9669 Sommarbostad 

Götgården Kund 23 9860 
Villa utan 

elvärme 

Götgården Kund 24 10900 Elvärme 

Götgården Kund 25 11423 Elvärme 

Götgården Kund 26 12407 Sommarbostad 

Götgården Kund 27 17975 Sommarbostad 

Götgården Kund 28 24451 
Villa med 

elvärme 

Götgården Kund 29 25250 Villa med 
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elvärme 

Götgården Kund 30 25406 Sommarbostad 

Götgården Kund 31 29687 Elvärme 
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Bilaga 2 – Årsförbrukning för kunder i Hagvägen perioden 
januari 2014 - januari 2015 

Nätstation Kundnummer 
Årsförbrukning Typ av Velanders- 

konstant (kWh) 

Hagvägen Kund 1 1552 Elvärme 

Hagvägen Kund 2 1577 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 3 1609 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 4 1926 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 5 2018 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 6 2114 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 7 2211 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 8 2405 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 10 2802 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 11 2994 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 12 3032 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 13 3053 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 14 3153 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 15 3321 Elvärme 

Hagvägen Kund 16 3446 Elvärme 

Hagvägen Kund 17 3607 Elvärme 

Hagvägen Kund 18 3654 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 19 3726 Elvärme 

Hagvägen Kund 20 3798 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 21 3892 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 22 3908 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 23 3950 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 24 4032 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 25 4037 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 26 4069 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 27 4074 Blandat 

Hagvägen Kund 28 4333 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 29 4617 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 30 4618 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 31 4633 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 32 4633 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 33 4659 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 34 4870 Elvärme 

Hagvägen Kund 35 5105 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 36 5203 Villa utan elvärme 
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Hagvägen Kund 37 5219 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 38 5406 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 39 5495 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 40 5506 Elvärme 

Hagvägen Kund 41 5519 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 42 5620 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 43 5689 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 44 5839 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 45 5910 Elvärme 

Hagvägen Kund 46 6132 Elvärme 

Hagvägen Kund 47 6142 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 48 6233 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 49 6269 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 50 6303 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 51 6311 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 52 6611 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 53 6872 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 54 6960 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 55 6975 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 56 7006 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 57 7041 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 58 7146 Elvärme 

Hagvägen Kund 59 7399 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 60 7519 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 61 7618 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 62 8006 Elvärme 

Hagvägen Kund 63 8019 Elvärme 

Hagvägen Kund 64 8060 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 65 8394 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 66 8615 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 67 8796 Elvärme 

Hagvägen Kund 68 8938 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 69 9183 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 70 9282 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 71 9883 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 72 10507 Elvärme 

Hagvägen Kund 73 10652 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 74 10852 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 75 10865 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 76 11334 Villa med elvärme 
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Hagvägen Kund 77 11429 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 78 11589 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 79 11821 Elvärme 

Hagvägen Kund 80 11965 

Metallmanufaktur, 

maskin-. bil- eller 

båttillverkning 

Hagvägen Kund 81 12044 Elvärme 

Hagvägen Kund 82 12228 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 83 12309 Elvärme 

Hagvägen Kund 84 12419 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 85 12439 Elvärme 

Hagvägen Kund 86 12621 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 87 12637 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 88 12653 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 89 12941 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 90 13710 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 91 14004 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 92 14141 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 93 14753 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 94 14785 Elvärme 

Hagvägen Kund 95 15329 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 96 15435 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 97 15652 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 98 15663 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 99 15919 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 100 16125 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 101 16309 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 102 16321 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 103 16779 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 104 17816 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 105 18190 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 106 18325 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 107 18584 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 108 18870 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 109 20151 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 110 20139 

Metallmanufaktur, 

maskin-. bil- eller 

båttillverkning 

Hagvägen Kund 111 20661 Elvärme 

Hagvägen Kund 112 20698 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 113 21851 Elvärme 



68 
 

Hagvägen Kund 114 23597 Elvärme 

Hagvägen Kund 115 23791 Villa med elvärme 

Hagvägen Kund 116 24648 Villa utan elvärme 

Hagvägen Kund 117 24990 Elvärme 

Hagvägen Kund 118 25031 Villa med elvärme 
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Bilaga 3 - Årsförbrukning för kunder i Harmsarvet perioden 
januari 2014 - januari 2015 

Nätstation Kundnummer 

Årsförbrukning Typ av 

Velanders- 

konstant 
(kWh) 

Harmsarvet Kund 1 2830 Sommarbostad 

Harmsarvet Kund 2 5000 
Villa utan 

elvärme 

Harmsarvet Kund 3 5604 Sommarbostad 

Harmsarvet Kund 4 9456 
Villa utan 

elvärme 

Harmsarvet Kund 5 9969 Sommarbostad 

Harmsarvet Kund 6 10423 Elvärme 

Harmsarvet Kund 7 11572 Sommarbostad 

Harmsarvet Kund 8 11590 Elvärme 

Harmsarvet Kund 9 16239 Elvärme 

Harmsarvet Kund 10 16482 Elvärme 

Harmsarvet Kund 11 17311 
Villa utan 

elvärme 

Harmsarvet Kund 12 19404 
Villa utan 

elvärme 
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Bilaga 4 – Velanderkonstanter 

Typ av bostad k1 k2 cos φ 

Villor med elvärme 0,00027 0,0454 0,93 

Villor utan elvärme 0,00016 0,117 0,93 

Sommarbostäder 0,00024 0,0253 0,93 

Blandat 0,0002 0,07 0,93 

Metallmanufaktur, maskin-, bil-, 

båttillverkning 
0,00023 0,158 0,93 

Elvärme 0,00028 0,025 0,93 
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Bilaga 5 – Ledningsdata 

Typ Betäckning Material 
Luft/ 

Mark 

Märkström 

(A) 

Fas-

resistans 

(Ω/km) 

Fas-

induktans 

(mH/km) 

ALUS 4x50 Alus 50 Al Luft 140 0,64 0,24 

ALUS 4x25 Alus 25 Al Luft 100 1,2 0,25 

ALUS 2x25 
ALUS 

2x25 
Al Luft 100 1,2 0,25 

AKKD 4x50 AKKD 50 Al Luft 125 0,64 0,24 

AKKD 4x25 AKKD 25 Al Luft 80 1,2 0,25 

AKKJ 

3x240/72 
AKKJ 240 Al Mark 375 0,13 0,22 

AKKJ 

3x150/41 
AKKJ 150 Al Mark 290 0,21 0,22 

AKKJ 

3x95/29 
AKKJ 95 Al Mark 220 0,32 0,24 

AKKJ 

3x70/21 
AKKJ 70 Al Mark 185 0,44 0,24 

AKKJ 

3x50/15 
AKKJ 50 Al Mark 150 0,64 0,24 

FKKJ 

3x70/35 
FKKJ 70 Cu Mark 240 0,27 0,24 

FKKJ 

3x16/16 
FKKJ 16 Cu Mark 100 1,15 0,27 

EKKJ 

3x10/10 
EKKJ 10 Cu Mark 77 1,83 0,29 

SE-N1XV-

AS 4G95 
N1XV 95 Al Mark 260 0,32 0,24 

SE-N1XV-U 

4G10 
N1XV 10 Cu Mark 95 1,83 0,29 

SE-N1XE-U 

4G10 
N1XE 10 Cu Mark 95 1,83 0,29 

FCJJ 

3x70+35 
FCJJ 70 Cu Mark 260 0,27 0,26 

FCJJ 

3x50+35 
FCJJ 50 Cu Mark 210 0,39 0,27 

SE-N1XE-

AS 4G95 
N1XE 95 Al Mark 260 0,32 0,24 

SE-N1XE-

AS 4G150 
N1XE 150 Al Mark 335 0,21 0,22 

SE-N1XE-

AS 4G240 
N1XE 240 Al Mark 435 0,13 0,22 
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