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Abstract

Potential for Extensive Connection of PV Production
in Swedish Rural Power Grids

Jesper Marklund

The study examines the potential for extensive connection of photovoltaic (PV)
production in the Swedish rural power grid, considering the case distribution grid (10
kV) of Herrljunga Elektriska. Hourly PV production is calculated using radiation and
temperature data together with information regarding building roofs in the studied
area. Furthermore, hourly customer load data is aggregated, enabling detailed power
flow simulations of the grid resulting in hourly voltages and currents for all nodes
during 2014. Three cases with varying PV production are studied, using different
thresholds for minimum annual radiation. Thus, roofs with lower annual radiation are
excluded from the simulations, limiting PV production. The three cases considers
annual radiation greater than 0 kWh/m2 , 700 kWh/m2 and 1000 kWh/m2.

Simulations show that the distribution grid in Herrljunga maintains acceptable
performance with respect to voltages and currents for the 1000 kWh/m2,year case,
yielding an annual production of 30 % of consumption. The hosting capacity, which is
an estimate of the amount of PV that can be connected to the grid, is therefore 30 %.
In order to further examine grid limitations, weak parts of the grid are identified.
These are situated in the peripheral parts of the grid, which is in accordance with
earlier studies of intermittent power production in distribution grids. Additionally,
low voltage grids in connection to these weaker parts of the distribution grid are
simulated, showing no further limitations for hosting capacity.
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Sammanfattning 

Denna studie bedömer potentialen för storskalig anslutning av solel i svenska 

landsbygdsnät, med utgångspunkt i Herrljunga Elektriskas mellanspänningsnät (10kV). 

Solelproduktion beräknas genom att kombinera data för solinstrålning och temperatur 

med information om tillgängliga takytor inom det studerade området. Takytorna 

kategoriseras med avseende på yta, lutning och azimut (riktning från syd), vilket i 

kombination med temperatur- och instrålningsdata för 2014 resulterar i potentiell 

takintegrerad solelproduktion på timbasis under ett år för varje punkt i nätet. I 

kombination med lastdata på timbasis för 2014 har nätet simulerats i Matlab vilket 

resulterat i värden för ström och spänning i varje punkt i nätet under årets alla timmar. 

Tre olika fall för solelproduktion har studerats genom att sätta tre olika gränser för den 

lägsta årliga solinstrålningen på takytorna. Det innebär att för varje fall har takytor med 

lägre instrålning än dessa gränser uteslutits i simuleringarna och därmed begränsas 

produktionen av solel. De tre studerade fallen är då solinstrålningen på takytorna i det 

studerade området är minst 

 0 kWh/m2,år (samtliga takytor utnyttjas för solelproduktion) 

 700 kWh/m2,år 

 1000 kWh/m2,år  

 

Simuleringarna visar att mellanspänningsnätet i Herrljunga kan hantera fallet då 

instrålningen är minst 1000 kWh/m2,år under villkoret att ström och spänning inte 

överstiger acceptansgränsen under någon timme på året. Detta genererar en årlig 

solelproduktion på 26 GWh i området, vilket motsvarar 30 % av elbehovet. Nätets hosting 

capacity, vilket är ett mått på hur mycket intermittent solelproduktion nätet kan hantera, 

är därmed 30 % av det årliga behovet. För att studera nätets begränsningar ytterligare 

identifieras även de känsliga områdena i mellanspänningsnätet. Dessa finns långt ut i 

nätet, vilket är i enlighet med tidigare studier av intermittent elproduktion i 

mellanspänningsnät. Vidare simuleras de känsliga områdenas underliggande 

lågspänningsnät med resultatet att dessa inte ytterligare begränsar potentialen för 

storskalig anslutning av solel.   
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Förord 

Med detta examensarbete avslutar jag civilingenjörsprogrammet System i Teknik och 

Samhälle (STS) vid Uppsala universitet. Studien har utförts inom forskargruppen Built 

Environment Energy Systems Group (BEESG) vid fasta tillståndets fysik, Institutionen 

för teknikvetenskaper, Uppsala universitet och i nära samarbete med Herrljunga 

Elektriska. Examensarbetet är en del i forskningsprojektet Solel i Lantbruket – realiserbar 

potential och affärsmodeller, där mitt arbete behandlar tekniska begränsningar i elnätet. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Joakim Widén som har bistått med 

värdefulla synpunkter genom hela arbetsprocessen. Även min ämnesgranskare Magnus 

Åberg ska ha tack, speciellt för det övergripande perspektivet och förmågan att se 

helheten av arbetet. Slutligen vill jag tacka David Lingfors, doktorand på Uppsala 

universitet, för stöd vid beräkningarna av solelproduktion till nätsimuleringarna. 

Uppsala, juni 2015 

Jesper Marklund    
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1. Inledning 

Sveriges elmarknad genomgår betydande förändringar. Den traditionella 

marknadsmodellen med centraliserad elproduktion i större anläggningar utmanas av en 

allt större andel distribuerad generering. Den distribuerade genereringen består 

huvudsakligen av förnyelsebara energikällor som sol- och vindel, vars inslag i den 

svenska energimixen ökar. Utvecklingen drivs av olika faktorer. I och med EU:s mål om 

minskade utsläpp av växthusgaser, större andel förnyelsebart och ökad 

energieffektivisering (Regeringen, 2015) finns incitament för ökad anslutning av 

förnyelsebar elproduktion för samtliga EU-länder. Därtill har Sveriges regering (2015) 

satt som mål att vi till 2020 ska ha minskat klimatutsläppen med 40 % (jämfört med 1990) 

samt att minst 50 % av vår energi ska komma från förnybara källor. Mot denna bakgrund 

är det mycket som tyder på att förnyelsebar elproduktion, exempelvis i form av vind- och 

solkraft, får en allt större roll i det svenska energisystemet. 

Solenergi står dock i dagsläget för en ytterst begränsad del av den svenska energimixen. 

Samtidigt är det ett energislag som i relativa termer ökar kraftigt - årlig installerad effekt 

har fördubblats varje år under de senaste fyra åren (Energimyndigheten, 2015). 

Utvecklingen speglar ett ökat intresse för solel i Sverige, vilket till stor del beror på 

prisminskningar samt det solcellsstöd som ges till både privatpersoner och företag 

(Energimyndigheten, 2014). Solelproduktion kan ske i större anläggningar, likt 

solcellsparken utanför Västerås (Mälarenergi, 2014), men merparten av installationerna 

sker i form av mindre anläggningar hos privatpersoner och företag (International Energy 

Agency, 2014). Även svenska elhandelsbolag har anammat trenden och erbjuder idag 

ersättning för mikroproducenters överskottsel, i vissa fall genom så kallad nettodebitering 

men vanligen motsvarande spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool (Lindahl, 

2015).   

Mot bakgrund av det ökade intresset i Sverige för solelproduktion är det intressant att 

undersöka vilken teknisk potential solelen har. På landsbygden finns stora outnyttjade 

ytor som potentiellt skulle kunna utnyttjas för produktion av solel. Landarealer och 

takytor på exempelvis ladugårdar, maskinhallar och ekonomibyggnader är intressanta i 

sammanhanget. En storskalig anslutning av solel i landsbygdsnät ställer samtidigt krav 

på mellanspänningsnäten. Begränsningar i elnätet kan i många fall vara den faktor som i 

slutändan också begränsar den faktiska potentialen. För att säkerställa att elnätet kan 

distribuera el av tillräcklig kvalitet samt undvika skador och överbelastningar av 

nätkomponenter är det därför viktigt att nätets begränsningar undersöks ytterligare. Ett 

elnäts hosting capacity (på svenska även kallat acceptansgräns) är ett mått på hur mycket 

solel nätet kan hantera under givna förutsättningar och med avseende på ett på förhand 

definierat prestationsmått, exempelvis spännings- och strömvariationer (Bollen & 

Hassan, 2011). Hosting capacity ger därmed en indikation på solelens potential i elnätet. 

”Solel i Lantbruket” är ett forskningsprojekt som syftar till att identifiera den realiserbara 

potentialen för solel i lantbruk. Projektet behandlar tekniska begränsningar i elnätet samt 
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ekonomiska begränsningar med avseende på lönsamhet, där affärsmodeller och 

finansieringslösningar anpassade för lantbruket tas fram. Dessutom utreds kvalitets- och 

säkerhetsaspekter kopplade till solel i lantbruk. Projektet leds av JTI – Institutet för 

Jordbruks- och Miljöteknik i nära samverkan med Uppsala universitet, Herrljunga 

Elektriska, SP, Energikontoret i Mälardalen, Lantbrukarnas riksförbund samt 

Solkompaniet. Herrljunga Elektriska äger elnätet i Herrljunga kommun med omnejd med 

relativt stor andel landsbygdsnät. Det innebär att Herrljungas elnät är intressant som 

fallstudie och underlag till potentialen för solel i landsbygdsnät.        

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att kvantifiera den tekniskt realiserbara potentialen för 

anslutning av solel i Herrljungas elnät med dagens förutsättningar vad gäller nätets 

uppbyggnad och drift. Dessutom avses känsliga punkter i nätet identifieras och 

undersökas med avseende på ytterligare begränsningar i underliggande lågspänningsnät. 

Specifikt avses följande frågeställningar besvaras: 

 Vilken är Herrljunga Elektriskas mellanspänningsnäts hosting capacity vid jämnt 

fördelad utbyggnad av solel? 

 Var finns de känsliga delarna av mellanspänningsnätet som begränsar dess hosting 

capacity? 

 Finns det ytterligare begränsningar för hosting capacity i de känsliga delarnas 

underliggande lågspänningsnät? 

1.2 Avgränsningar 

Detta examensarbete genomförs som en fallstudie på Herrljunga Elektriskas 

mellanspänningsnät. Resultaten är därmed inte nödvändigtvis applicerbara på andra 

mellanspänningsnät till följd av lokala variationer. Däremot kan resultaten användas som 

underlag för andra studier av mellanspänningsnät genom att visa på generella 

begränsningar i nätet samt komplettera andra studier av hosting capacity i svenska 

landsbygdsnät. 

Examensarbetet syftar till att undersöka vilka tekniska begränsningar som finns för en 

storskalig anslutning av solel i svenska landsbygdsnät. I praktiken begränsas potentialen 

också av andra faktorer såsom säkerhetsaspekter, ekonomiska förutsättningar (skatter, 

bidrag m.m.) och miljöaspekter. Dessa områden ligger utanför ramarna för denna rapport 

men återfinns i rapporten för projektet ”Solel i Lantbruket” som detta examensarbete är 

en del av, då med fokus på hur dessa faktorer påverkar svenska lantbrukare. 

I simuleringarna som ligger till grund för resultaten beräknas produktionen av solel 

genom att utnyttja potentialen på takytor anslutna till Herrljunga Elektriskas elnät. Övriga 

ytor som potentiellt skulle kunna utnyttjas för solelproduktion såsom markytor och 

fasader ligger utanför ramarna för denna studie.  
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I studien undersöks några känsliga punkter i mellanspänningsnätet genom att simulera 

underliggande lågspänningsnät. En genomgående undersökning av samtliga 

underliggande lågspänningsnät skulle ge en mer detaljerad bild över hur 

spänningshöjningar eller höga strömmar begränsar nätets hosting capacity eftersom 

kriterier för spänningsvariationer spänner över både distributions- och lågspänningsnät. 

Även en sådan undersökning ligger utanför ramarna för denna studie. 

1.3 Disposition av rapporten 

Rapporten har följande disposition. Inledningsvis ges en bakgrund till arbetet och 

ingående områden. Här behandlas elnät övergripande och mer specifikt elnätet ägt av 

Herrljunga Elektriska. Vidare förklaras begreppet hosting capacity och vilka riktlinjer och 

rekommendationer som finns kopplat till kvalitet på överförd el, ofta benämnt elkvalitet. 

Därefter följer teoridelen där mer grundliga beskrivningar ges av solinstrålning, 

solcellssystem och effekt. Del 4, ”Metod och data”, sammanfattar hur studien genomförts 

med fokus på hur data behandlats och använts i simuleringarna av elnätet. I del 5 

presenteras projektets resultat och avslutningsvis följer diskussion och slutsatser.  

 

  



8 
 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av elnät i allmänhet och Herrljunga Elektriskas 

elnät i synnerhet. Vidare beskrivs begreppet hosting capacity samt inom området 

tillgänglig forskning. Slutligen sammanfattas lagstiftning och reglering kopplat till krav 

på elkvalitet i Sverige.  

2.1 Elnät 

Elnäten kan delas upp i tre olika kategorier med utgångspunkt i den elektriska spänning 

näten håller samt vilken/vilka aktörer som äger och underhåller dem: 

 Stamnät och regionnät (100-400 kV) 

 Mellanspänningsnät (10-50 kV) 

 Lågspänningsnät (400 V) 

 

De svenska stamnäten ägs och drivs av Svenska kraftnät (SvK). Regionnäten ägs i regel 

av Fortum, E.ON eller Vattenfall. Mellanspännings- och lågspänningsnäten ägs av den 

lokala nätägaren, vilken agerar på en marknad som kännetecknas av naturliga monopol 

(Energimarknadsinspektionen, 2014). Figur 1 visar övergripande vilken roll Sveriges 

elnät fyller i energisystemet. 

 

 

Figur 1: Det svenska elsystemet. Fysisk överföring av el via stamnät, regionnät och 

lokalnät (hög-, mellan- och lågspänning) samt handel av el genom elbörs, elhandlare 

och konsumenter.  (Svenska Kraftnät, 2014) 

Figur 1 visar hur större produktionsanläggningar ansluts direkt till stamnätet. Det har varit 

den traditionella modellen inom det svenska elsystemet, där kärnkraft och vattenkraft 
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genererat merparten av elproduktionen. Modellen utmanas dock av en mer dynamisk 

produktion där förnybar elproduktion i form av sol- och vindkraft ansluts i alla delar av 

elnätet. Denna studie berör distribuerad generering i form av elproduktion från solceller. 

Dessa anläggningar är i regel små och ansluts vanligen till lågspännings- eller 

mellanspänningsnäten. Anslutning av elproduktion i distributions- och lågspänningsnät 

kan leda till lokala spänningsvariationer eftersom produktionen varierar kraftigt beroende 

på årstid, väder och tid på dygnet.  

2.1.1 Spänningsvariationer 

Den maximala spänningsändringen längs en ledning eller mellan två knutpunkter kan 

beräknas enligt 

 ∆𝑈

𝑈1
=

𝑅 ∙ 𝑃 + 𝑋 ∙ 𝑄

𝑈1
2 ∙ 100% 

(1) 

Där ∆𝑈 är spänningsskillnaden före och efter inkoppling av produktion, 𝑅 och 𝑋 är nätets 

resistans och reaktans, 𝑈1 är nätspänning innan anslutning (huvudspänning för trefas och 

fasspänning för enfas) och 𝑃 respektive 𝑄 är produktionskällans aktiva och reaktiva effekt 

(en grundlig beskrivning av aktiv och reaktiv effekt ges i avsnitt 3.4). Produktionens 

anslutning avgör vilken typ av impedans som används i beräkningen, för trefas används 

nätets kortslutningsimpedans och för enfas används nätets jordslutningsimpedans 

(förimpedans) (Svensk Energi, 2011). Figur 2 ger en schematisk bild av 

spänningsvariationer i en ledning för låg- respektive höglast. 

 

Figur 2: Exempel på hur distribuerad generering påverkar spänningen i en ledning med 

10 noder. Spänningen angiven i per-unit (p.u.) där 1 p.u. motsvarar nominell spänning 

(10 kV i Herrljunga). Inspirerad av Widén (2010). 

Den traditionella modellen med centraliserad produktion i större anläggningar innebär att 

effekten flödar från större producenter till konsumenterna. Förluster i elledningarna leder 

till att spänningen minskar. Stora avstånd och höga impedanser (motstånd) i ledningarna 
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resulterar i större spänningsfall. Distribuerad generering leder dock till att effekten kan 

flöda i motsatt riktning, alltså från enskilda mindre producenter till nätets 

transformatorstationer, under perioder då produktionen är stor och konsumtionen 

(lasterna) är liten. Därmed uppstår istället spänningshöjningar i distributions- och 

lågspänningsnäten. Stora spänningsvariationer skapar problem i elnäten och kräver 

åtgärder för att undvika problem med elkvalitet (se avsnitt 2.4), samt överbelastning av 

komponenter. Nästa avsnitt sammanfattar vilka åtgärder som vanligen används för att 

hålla spänningsförändringar inom accepterad nivå.   

2.1.2 Spänningsreglering 

Det finns olika sätt att reglera spänningen i elnätet. Till skillnad från frekvensen, som är 

densamma i hela nätet, varierar spänningen lokalt beroende på olika förutsättningar. Detta 

innebär att spänningen också behöver regleras lokalt. Spänningsreglering kan ske på ett 

antal olika sätt (Schavemaker & van der Sluis, 2008) där följande exempel är några av de 

mer aktuella: 

1) Omsättningskopplare i transformatorer 

2) Spänningsreglering vid produktionskällan 

3) Batterilager 

 

Traditionellt har spänningsreglering i huvudsak skett på mellanspänningsnivå i 

mellanspänningsnätets nätstationer med hjälp av omsättningskopplare i transformatorn. 

Genom att ändra lindningsförhållandet mellan transformatorns primär- och sekundärsida 

ändras spänningen på sekundärsidan (under förutsättningen att spänningen på 

primärsidan är densamma). Lindningsförhållandet ändras manuellt och stegvis. Antalet 

steg och stegstorlek varierar beroende på transformatortyp. Eftersom 

lindningsförhållandet kan ändras åt olika håll ger denna metod möjlighet att motverka 

både spänningsfall och spänningshöjningar. Detta är användbart under olika årstider och 

lastförhållanden (Schavemaker & van der Sluis, 2008). I takt med att den tekniska 

utvecklingen går framåt ökar samtidigt förutsättningarna för andra typer av 

spänningsreglering.  

 

Ett sätt att reglera spänningen i nätet vid distribuerad generering är genom åtgärder direkt 

i anslutning till produktionen. Ett exempel vid produktion av solel är att låta växelriktaren, 

vilken konverterar solcellernas likspänning till växelspänning, styra spänningen genom 

att reglera den reaktiva effekten som matas ut i punkten. Olika typer av växelriktare har 

olika funktioner för reglering av nätspänning. En standardfunktion är dock avstängning 

vid detektion av överspänning. Det innebär att den överskottsel som produceras inte 

matas ut på nätet vilket resulterar i att produktionsanläggningens ägare förlorar samtliga 

intäkter under denna period. Ett alternativ är att minska utmatningen av aktiv effekt 

istället för att stänga av den helt (Tonkoski, et al., 2011). Därmed minskar också 

intäktsförlusterna. Det finns dock möjlighet till ännu mer intelligent styrning av 

växelriktarna genom att reglera den reaktiva effekten. På så sätt går det att undvika 
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begränsning av utmatad aktiv effekt (Collins & Ward, 2015). En studie från Australien 

där ovan nämnda metoder jämfördes visade att den mest effektiva lösningen är att 

kombinera dynamisk effektbegränsning (aktiv effekt) med reaktiv effektkompensering 

(Collins & Ward, 2015).  

 

Batterilager är en lösning som har fått ökat fokus under senare år. Traditionell lagring i 

elnätet har i regel inneburit pumpning av vatten till reservoarer vid överskott för att sedan 

använda vattnet vid underskott genom elproduktion från vattenkraft. I takt med att 

batterierna blir både billigare och bättre riktas nu mer och mer uppmärksamhet mot 

batterilager (Etherden & Bollen, 2014). Trots prisminskningar är lagring av 

storleksordningen MW dock fortfarande kostsamma. Om den tekniska utvecklingen leder 

till att lager av den storleksordningen blir billiga och effektiva har batterilager potential 

att öka elnätens hosting capacity i betydande utsträckning. För mer specificerade 

potentialbedömningar krävs studier med högupplöst data över effektflöden i nätet.  

2.2 Herrljunga Elektriskas elnät 

Det elnät som simuleras i detta examensarbete ägs och drivs av Herrljunga Elektriska AB 

i Herrljunga i Västergötland. Elnätet omfattar större delen av Herrljunga kommun, Kåryd 

i Vara kommun samt Ornunga och Asklanda i Vårgårda kommun (Ingvarsson, 2006), se 

karta i Figur 3. 

 

Figur 3: Karta över Herrljunga Elektriskas elnät (innanför svart gräns). Även 

anslutningspunkter, både på låg- och mellanspänningssidan, är utmärkta med blå och 

gröna prickar. 

Elnätet innehåller två mottagningsstationer, Herrljunga och Ljung. 

Mottagningsstationerna transformerar ner spänningen från överliggande elnät (45 kV) till 
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10 kV vilket är den nominella spänningen i mellanspänningsnätet. Från 

mottagningsstationernas sekundärsida flödar effekten vidare ner i mellanspänningsnäten, 

via transformatorstationer (nätstationer) ner i lågspänningsnäten och ut till 

konsumenterna (Herrljunga Elektriska, 2015). Figur 4 beskriver flödet från 

mottagningsstation till kund, i detta fall inklusive distribuerad generering i form av 

solelproduktion.  

 

Figur 4: Schematisk bild över mellanspännings-och lågspänningsnät. Flöde från 

högspänning ner till lågspänning och kunder med solelproduktion. 

I Figur 4 ovan producerar samtliga kunder solel, vilket är en grundförutsättning i 

simuleringarna som genomförs i denna studie. Detta innebär att det uppstår både 

spänningsfall och spänningshöjningar (se avsnitt 2.1.1) i elnätet beroende på varierande 

förhållande mellan solelproduktion och elanvändning. Eftersom elnätet är sammanlänkat 

över stora områden med olika last- och produktionsförhållanden skapas en komplexitet 

för spännings- och strömvariationer. Komplexiteten ökar med större andelar intermittent 

elproduktion som bidrar till varierande effektflöden. Även större konsumenter och 

producenter påverkar elnätet som helhet. Nästkommande avsnitt sammanfattar vilka 

betydande laster och producenter som påverkar Herrljunga Elektriskas elnät.  

2.2.1 Betydande laster 

Stora konsumenter av el skapar stora variationer i last. Stora lastvariationer leder i sin tur 

till stora variationer i ström och spänning, vilket ställer krav på elnätets dimensionering. 

Det finns ett antal större industrier i Herrljunga Elektriskas elnät som förbrukar betydande 

mängder el. Under Ljungs mottagningsstation finns en plastindustri som är den enskilt 

största konsumenten i nätet. Dessutom finns i Ljungs elnät ett sågverk som tidvis 

förbrukar mycket effekt. Dessa industrier påverkar hela elnätets lastprofiler.  
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2.2.2 Större produktionsanläggningar 

Som nämns i avsnitt 2.1 ovan ansluts de största produktionsanläggningarna i regel direkt 

till det svenska stamnätet. Därför finns det ingen omfattande produktion i Herrljunga 

Elektriskas elnät av den typen. Den största producenten är ett mindre vattenkraftverk, 

Trollabo kraft. Effekten är 500 kW och den årliga produktionen uppgår normalt till 1,7 

GWh (Vattenkraft, 2015). Vattenkraftverket påverkar simuleringarna i denna studie 

genom att det uppstår negativa laster (produktion) i den aktuella punkten i nätet under 

olika tidpunkter.  

2.2.3 Mikroproduktion i Herrljunga 

I Sverige sker en stor ökning av installerad effekt i form av solelproduktion i mindre 

solcellssystem. Lokal solelproduktion som inte överstiger kundens elbehov på årsbasis 

kallas mikroproduktion. Olika nätägare kan ha olika riktlinjer för vad som utöver detta 

krävs för att en anläggning ska falla inom ramen för mikroproduktion. Med 

mikroproduktion i Herrljunga Elektriskas elnät avses inmatad energi på elnätet med en 

mätarsäkring om högst 63 A samt en effekt på högst 43,5 kW. Som nämnts tidigare finns 

det också skillnader i hur olika nätägare ersätter mikroproducenter. Ersättningen som 

utgår till mikroproducenten i Herrljunga utgörs enligt nuvarande bestämmelser 

(Herrljunga Elektriska AB, 2014) av: 

 Nätägarens (Herrljunga Elektriskas) nytta till följd av minskade förluster i elnätet. 

Denna ersättning är i nuläget 6 öre exklusive moms per kWh. 

 Mängd såld elenergi till valfri elhandlare. Den lokala elhandlaren (anvisad som 

elleverantör i Herrljunga Elektriskas elnät), Herrljunga Kraft, erbjuder 

mikroproducenten ersättning motsvarande marknadens månadsmedelpris. 

 Försäljning av elcertifikat, vilket sker genom kontakt med och godkännande från 

Energimyndigheten.     

 

Det finns en mängd andra faktorer som påverkar förutsättningarna för lönsamhet vid 

mikroproduktion av solel. För vidare information i det avseendet hänvisas till (Norberg, 

et al., 2015). Där undersöks specifikt lönsamhet och affärsmodeller kopplat till solel inom 

lantbruket.    

 

2.3 Hosting Capacity 

Hosting Capacity är ett mått på hur mycket distribuerad generering ett elnät kan hantera 

med rådande förutsättningar (Bollen & Hassan, 2011) (Etherden & Bollen, 2011) (Fawzy, 

et al., 2011). Om ett elnäts hosting capacity överskrids riskerar det att leda till skador eller 

förkortad livslängd på nätets komponenter och i värsta fall strömavbrott. Nätets hosting 

capacity beror av olika faktorer såsom egenskaper hos produktionsanläggningarna, 

nätstruktur och drift, lasterna och dess krav samt vilka krav som ställs på elkvalitet 
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(Etherden & Bollen, 2011). Information om nätets hosting capacity är användbar för 

planering samt underlag till investeringar i elnätet. 

För att göra en bedömning av ett elnäts hosting capacity krävs någon form av krav på 

nätets prestanda, då det är dessa krav som sätter begränsningar för när elnätet inte 

levererar den elkvalitet som krävs. Kraven kan variera men ett vanligt förekommande 

prestandamått är en accepterad spänningsvariation på tio procent av den nominella 

spänningen, vilket i denna studie är 10 kV. Spänningsvariationen gäller både 

lågspännings- och mellanspänningsnätet. Eftersom denna studie primärt undersöker 

Herrljunga Elektriskas mellanspänningsnät sätts en maximal spänningshöjning till fem 

procent av 10 kV, motsvarande 500 V. På så sätt skapas utrymme för ytterligare fem 

procent spänningsvariationer i lågspänningsnätet. Prestandamått kan också beakta 

strömstyrka, övertoner etc. Figur 5 visar hur hosting capacity sätter begränsningar för hur 

hög anslutningsgraden - årlig elproduktion som andel av årligt elbehov - kan vara från 

exempelvis solel.  

 

Figur 5: Samband mellan hosting capacity och kvalitetsmått. 

Som ses i Figur 5 leder en större accepterad kvalitetsminskning till att hosting capacity 

ökar, och vice versa. 

Det har genomförts studier av elnäts hosting capacity, både i Sverige och internationellt 

samt både för lågspännings- och mellanspänningsnät. I Sverige har Power Circle (2014) 

undersökt hur mycket ledig kapacitet som ett antal i studien ingående nätägare har. Med 

”måttliga förstärkningar” hade nätägarna i genomsnitt en hosting capacity på 4,9 MW. 

En studie utförd på några av Fortums elnät, ett för respektive landsbygds-, regional- och 

stadsnät, visar på en relativt hög hosting capacity. En tolererad spänningsvariation på tio 

procent resulterade i en hosting capacity för solelproduktion på 60 % för landsbygdsnätet 

och 325 % för stadsnätet, beräknat som produktionens andel av det årliga elbehovet 

(Walla, 2012).  
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Fawzy et al. (2011) visar samtidigt i en studie av belgiska elnät att det finns behov av 

betydande nätförstärkningar för att tillgodose trenden av ökad förnyelsebar elproduktion 

som ses fram till 2020. Värt att notera även här är att utvecklingen går framåt inom 

lösningar för att öka elnätets kapacitet samtidigt som man undviker kostsamma 

nätförstärkningar. 

Ovan nämnda fall beskriver hosting capacity på två olika sätt, dels i faktisk installerad 

effekt och dels som andel av det årliga behovet. Faktisk effekt ger en direkt indikation på 

vilka anläggningsstorlekar som kan anslutas. Procentuell andel av årsbehovet ger en 

tydligare beskrivning av vad solelproduktionen faktiskt motsvarar i nätet, vilket kan 

relateras till exempelvis EU:s mål om förnyelsebar energi. Resultaten i denna studie anger 

hosting capacity som andel av det årliga elbehovet. Det sker genom att dividera total 

produktion från installerad solel med elbehovet under samma period, vilket resulterar i en 

procentuell andel. Följande ekvation beskriver beräkningen: 

 

 
Hosting capacity =  

Maximalt tillåten produktion under en viss period

Förbrukning under samma period
 

(2) 

2.4 Elkvalitet 

Det prestandamått som används för att bedöma hosting capacity i ett elnät anger ofta 

gränser för variationer i spännings och ström. Ett övergripande begrepp som används för 

att ställa denna typ av krav på levererad el är elkvalitet. Nedan beskrivs hur elkvaliteten 

kan bedömas och hur den påverkas av mikroproduktion av solel. 

2.4.1  Riktlinjer för spänningsvariationer 

Spänningen i elnätet varierar, både på dygns- och årsbasis. Spänningsgodhet beskrivs av 

standarden SS-EN 50160 som ±10% för medelvärdet under 10 minuter och benämns 

långsamma spänningsvariationer. Detta gäller för elnät upp till 35 kV (Svensk Energi, 

2011). Alltså gäller att 

 0,9 ∙ 𝑈𝑛𝑜𝑚 < 𝑈 < 1,1 ∙ 𝑈𝑛𝑜𝑚 (3) 

Där 𝑈𝑛𝑜𝑚 är nätets nominella spänning (10 kV för Herrljungas mellanspänningsnät) och 

𝑈  är den aktuella spänningen. SS-EN50160 är en del av den europeiska standarden 

EN50160 - ”voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems” 

(Eurelectric, 1995). Denna standard inklusive spänningsvillkoret på ±10% används vidare 

för design av elektriska komponenter till elnätet. Det innebär att spänningsvariationer som 

överstiger intervallet ±10% riskerar att resultera i komponentfel till följd av 

överbelastning (Dansk Energi, 2012). För att den totala spänningsvariationen inte ska 

överstiga tio procent i Herrljungas mellanspännings- och lågpänningsnät antas 

spänningen i mellanspänningsnätet få variera maximalt fem procent. Därmed skapar det 
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”utrymme” åt ytterligare fem procent spänningsvariation på lågspänningssidan i nätet. 

Svensk Energi (2014) rekommenderar dessutom nätägare att använda fem procent 

långsamma spänningsvariationer som övre gräns vid planering av elnät. 

2.4.2 Variationer i strömstyrka 

Elnätets ledningar och övriga komponenter är konstruerade för att kunna belastas med en 

viss strömstyrka. I regel gäller att den maximala belastningsströmmen är definierad 

utifrån vilka temperaturer komponenterna kan hantera. För att undvika skador på 

komponenter i nätet ansluts ofta en säkring som slår ifrån i händelse av att strömstyrkan 

överstiger accepterad nivå. Detta innebär att även strömstyrkan kan vara en begränsande 

faktor vid anslutnings av solelproduktion. Till skillnad från spänningsvariationer, som i 

regel uppstår långt ut i elnätet, tenderar överströmmar att uppstå nära 

mellanspänningsnätets transformatorstationer. För att åtgärda denna begräsning krävs i 

allmänhet en förstärkt elledning, om inte begränsningar skall införas på utmatad 

överskottsel från produktionskällan (Etherden & Bollen, 2014).  

2.4.3 Spänningsvariationer till följd av mikroproduktion 

Dansk Energi (Dansk Energi, 2012) har bedömt potentialen för anslutning av solel i 

Danmark genom att undersöka spänningsvariationer i lågspänningsnätet (400 V). Som 

villkor sätts en maximal accepterad variation på ±10% av nominell spänning (40 V). 

Beräkningar har genomförts på timbasis under ett år för sammanlagt 1110 stycken 400 V 

noder och för fem olika anslutningsgrader: 0 %, 10 %, 20 %, 30 % och 40 %. 

Anslutningsgrad syftar på solelproduktion som andel av årligt behov. Resultaten visar att 

det endast är en liten del i elnätet där spänningsvariationerna blir högre än accepterat och 

därmed leder till bristande elkvalitet. De scenarier som finns i Danmark för fortsatt 

installation av solel tyder på en anslutningsgrad på 13,5 % till 2030. Enligt Dansk Energis 

beräkningar skulle detta med dagens elnät innebära att 0,4 % av de 1110 matningarna 

överskrider accepterad spänningsvariation (Dansk Energi, 2012). Värt att notera är att 

denna rapport baseras på data från endast en nätägare, vilket gör att det skulle krävas ett 

antal antaganden om liknande förutsättningar för elnät, laster och nätförhållanden i övriga 

danska lågspänningsnät för att kunna skala upp resultaten för landet som helhet.  

Vidare presenterar Dansk Energi (2012) ett antal lösningsförslag för de noder (punkter) i 

nätet där spänningsvariationen blev för hög. Antingen resulterar de i en huvudsaklig 

kostnad för nätägaren i form av nätförstärkningar, alternativt en kostnad för 

solcellsägaren i form av robusta växelriktare med möjlighet att reglera utmatad spänning.  
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3. Teori 

Nedan presenteras teori kopplad till denna studie. Inledningsvis beskrivs solinstrålning 

och hur den påverkar förutsättningarna för solelproduktion. Vidare beskrivs 

grundläggande funktion hos solcellssystem och avslutningsvis beskrivs teorin bakom de 

effektflödesberäkningar som genomförs i de simuleringar som står för huvudparten av 

denna studie.  

3.1 Solinstrålning 

Instrålning av solenergi är en förutsättning för produktion av solel med solceller. 

Solinstrålning varierar, dels över tid beroende på väder och årstid men också geografiskt, 

där olika delar av jorden träffas av olika mycket solenergi per år. Hur lämplig produktion 

av solel är på olika platser beror på hur väl instrålad solenergi korrelerar med laster, 

åtminstone så länge tekniken för lagring av el inte slagit igenom på allvar.  

Solinstrålning kan delas upp i tre olika komponenter: global, direkt och diffus 

solinstrålning. Den globala solinstrålningen är den totala instrålade energin mot en 

horisontell yta (SMHI, 2007). Direkt solinstrålning går direkt från solen till ytan och 

diffus solinstrålning sprids i atmosfären av moln, partiklar och molekyler eller reflekteras 

mot mark och omgivning. Denna del av den diffusa strålningen benämns reflekterad 

solinstrålning (SMHI, 2007). Samtliga komponenter beskrivs i Figur 6 nedan.  

 

Figur 6: Direkt, diffus och reflekterad solinstrålning. Global solinstrålning är summan 

av de tre komponenterna. 
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Mängden global solinstrålning som träffar en yta begränsar hur mycket solel som kan 

produceras av solceller. Figur 7 nedan visar en karta över hur mycket global solinstrålning 

som träffar Europa, mätt för optimalt lutade ytor riktade mot söder. 

 

Figur 7: Global solinstrålning i Europa [kWh/m2,år] (Europakommisionen, 2007). 

Figur 7 visar att solinstrålningen i södra Sverige motsvarar den i norra Tyskland, vilket 

är intressant med tanke på att Tyskland har den högsta installerade effekten solel i världen, 

i dagsläget runt 35,5 GW vilket kan jämföras med ungefär 24 MW i Sverige (IEA, 2014). 

Figur 8 visar på skillnader i global solinstrålning i olika delar av Sverige. I allmänhet är 

den årliga solinstrålningen lägre i norra delarna av landet än i söder. Dessutom är 

instrålningen i regel högre i kustområden än i inlandet.    
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Figur 8: Global solinstrålning (mätt mot horisontella ytor) i olika områden i Sverige, 

medelvärden under perioden 1961-1990 (SMHI, 2014). 

Solinstrålningen kan ses som en första begränsande faktor för hur mycket solel som kan 

produceras av solceller i ett visst område. Vidare finns tekniska begränsningar i 

solcellerna i sig samt i det lokala elnätet vid nätanslutning av solcellssystemet.  

3.2 Solcellssystem 

När en solcell träffas av solinstrålning produceras elektricitet i form av likström, vilket 

sker genom att elektroner i solcellen exciteras när de träffas av solljuset. Genom att 

seriekoppla solceller i så kallade moduler och i sin tur seriekoppla flera moduler med 

varandra kan den producerade spänningen och därmed effekten öka. Det leder i sin tur till 

att resistansförlusterna minskar. Den installerade kapaciteten i solcellssystem har ökat 

kraftigt i Sverige under senare år, se Figur 9. 
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Figur 9: Årlig installerad kapacitet solel i Sverige under perioden 1992-2014 

(Energimyndigheten, 2015). 

Fristående solcellssystem har som ses i Figur 9 sett en relativt liten ökning från 1990-talet 

och framåt. Den marknad som står för den absoluta merparten av ökningen är nätanslutna 

lokala solcellssystem, ofta i form av mikroproduktionsanläggningar. 

En faktor som begränsar hur stor del av den instrålade solenergin som kan omvandlas till 

elektrisk energi är solcellssystemets verkningsgrad, vilken är beroende av den solcellstyp 

som används. De vanligaste teknikerna som finns på marknaden i dagsläget använder 

monokristallint och polykristallint kisel. Dessa solceller har en modulverkningsgrad på 

ca 15 % (Lindahl, 2015). En sådan verkningsgrad innebär att åtta m2 solpaneler motsvarar 

en anläggning på ca 1 kW och en tumregel är att varje installerad kW på årsbasis i södra 

Sverige producerar ca 950 kWh under förutsättningen att solpanelen är riktad mot söder 

med 30-50 graders lutning (Energimyndigheten, 2014). 

Något som i hög grad påverkar den producerade effekten i solceller är hur mycket de 

skuggas. Eftersom solcellssystem i regel består av seriekopplade solpaneler är effekten 

begränsad av den svagaste länken i seriekopplingen. Därmed leder skuggning av en 

modul till att effekten från hela kedjan av solmoduler begränsas (Lindahl, 2015). 

Solcellernas orientering styr hur mycket instrålad energi som når dem. Orienteringen 

beror av lutningen på solpanelerna, i denna studie densamma som taklutningen, och i 

vilket väderstreck de är riktade mot. Ytans azimut är ett vanligt förekommande begrepp i 

dessa sammanhang och beskriver riktningen i förhållande till söder. Figuren nedan visar 

hur solcellernas producerade effekt beror av deras orientering.  
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Figur 10: Hur solpanelens lutning och azimut påverkar den relativa produktionen, där 

maximal produktion är 100. Gäller för södra Sverige. (Stridh, 2013) 

Som Figur 10 visar har små variationer i lutning och azimut liten påverkan på hur stor 

andel av maxeffekten som produceras av solcellerna. Exempelvis ses att solceller i 

söderläge tappar mindre än tio procent av produktionen då lutningen är mellan 15 och 70 

grader. På motsvarande sätt tappas relativt lite produktion för olika azimut när lutningen 

är 40 grader. 

En annan faktor som påverkar verkningsgraden i solcellssystem är solcellernas 

temperatur, den så kallade modultemperaturen. Modultemperaturen beror till största del 

av utetemperatur, vind och solinstrålning (Skoplaki & Palyvos, 2009). När 

modultemperaturen ökar leder det till minskad verkningsgrad i solpanelerna. Varma 

sommardagar i Sverige kan leda till att modultemperaturen når 50 °C vilket leder till att 

solceller av kisel, vilket är de dominerande på marknaden, tappar upp till tre procent i 

verkningsgrad (Energimyndigheten, 2010). Verkningsgraden kan beräknas teoretiskt 

enligt följande (Widén, 2010): 

 
𝜂 = 𝜂𝑆𝑇𝐶[1 − 𝜇(𝑇𝑢𝑡𝑒 − 𝑇𝑐,𝑆𝑇𝐶 + 𝐼𝑇

𝑇𝐶,𝑁𝑂𝐶𝑇 − 𝑇𝐴,𝑁𝑂𝐶𝑇

𝐼𝑁𝑂𝐶𝑇

(1 − 𝜂𝑆𝑇𝐶)] 
(4) 

där 𝜂 är aktuell verkningsgrad, 𝜂𝑆𝑇𝐶 är verkningsgraden vid test, 𝑇𝑢𝑡𝑒 är utetemperaturen, 

𝑇𝑐,𝑆𝑇𝐶 är modultemperatur vid test, 𝐼𝑇 är aktuell global solinstrålning, 𝑇𝐶,𝑁𝑂𝐶𝑇, 𝑇𝐴,𝑁𝑂𝐶𝑇 = 

20 °C och 𝐼𝑁𝑂𝐶𝑇 = 800 W/m2 är celltemperatur, utetemperatur och solinstrålning vid på 

förhand satta nominella drifttemperaturer (eng, ”nominal operating cell temperature”). 

I ett nätanslutet solcellssystem ingår förutom solcellsmodulerna även växelriktare, 

gruppcentral och elmätare, se Figur 11. Växelriktaren omvandlar likström till växelström 

(230 V) för att kunna användas lokalt samt matas ut på elnätet. Fördelningen mellan lokal 

konsumtion och utmatning till elnätet sker i gruppcentralen (även kallad elcentral). 
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Elmätaren registrerar in- och utmatad el. Växelriktaren har en central funktion i 

solcellssystemet eftersom den styr vilken effekt som kan utvinnas av solmodulerna. 

Växelriktarens verkningsgrad är vanligen ca 95 % (Energimyndigheten, 2015).  

 

Figur 11: Solcellssystemets komponenter. 

3.3 Aktiv och reaktiv effekt 

Elektrisk effekt kan delas in i tre delar; skenbar, aktiv och reaktiv effekt. Den aktiva 

effekten är den del som blir till nyttigt arbete och även den del som mäts i elmätare och 

abonnenter betalar för. Reaktiv effekt uppstår i induktiva och kapacitiva laster. Den 

upptar kapacitet och bidrar till förluster i elnätet men genererar i sig inte något arbete. 

Skenbar effekt är en sammansättning av aktiv och reaktiv effekt, och är ett mått på elnätets 

totala belastning. För att överföringen av energi på elnätet ska vara effektiv bör därför 

andelen reaktiv effekt vara låg, eftersom den bidrar till förluster men inte nytta (Bollen, 

et al., 2009).  

Den skenbara effekten kan ses som en vektor i det imaginära planet där den aktiva 

effekten är realdelen och den reaktiva effekten är den imaginära delen. Vektorns argument 

(vinkel) benämns ofta φ, där cosφ benämns effektfaktorn. En grafisk beskrivning av dessa 

samband ges i Figur 12 nedan.  
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Figur 12: Skenbar effekt, S, som vektor i det komplexa planet. P respektive Q är aktiv 

respektive reaktiv effekt. Effektfaktorn ges av cos(φ). 

Förhållandet mellan aktiv och reaktiv effekt kan även beskrivas med följande samband 

 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 (5) 

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ sin𝜑 (6) 

där P är aktiv effekt, U är spänning, I är strömstyrka och cos𝜑 är effektfaktorn  

(Schavemaker & van der Sluis, 2008). Utifrån Figur 12 ovan samt ekvation 5 och 6 kan 

den reaktiva effekten Q beräknas enligt 

 𝑄 = tan𝜑 ∙ 𝑃 (7) 
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4. Metod och data 

Detta avsnitt beskriver metod och data som används i studien. Inledningsvis ges en 

översikt över metoden och dess övergripande delar samt använt data. Därefter ges en mer 

detaljerad beskrivning av respektive moment. 

4.1 Metodöversikt 

Som underlag till simuleringarna används data från Herrljunga Elektriska samt SMHI. 

Från Herrljunga Elektriska används data avseende laster och information om 

mellanspänningsnätets struktur. Data för nätstruktur innehåller information om 

ledningarnas längder, kopplingar, resistanser och induktanser. Solelproduktion har 

beräknats genom att använda information om de takytor som finns inom det studerade 

området där det finns en anslutningspunkt till elnätet. Takytorna har kategoriserats efter 

lutning och azimut (riktning från söder) och genom att kombinera denna information med 

timvis solinstrålning och temperatur för området har potentiell solelproduktion beräknats 

på timbasis. Data sammanställs och bearbetas vidare i Excel och Matlab för att resultera 

i textfiler på sådan form att de kan användas i ett Matlabskript som tidigare utvecklats vid 

Uppsala universitet (Widén, 2010). Skriptet utför effektflödesberäkningar med 

resulterande strömmar och spänningar i varje nod i nätet.  

 

Figur 13: Översikt av processen från ursprungliga rådata till resultat. 
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I Figur 13 presenteras övergripande hur arbetsprocessen ser ut, från det att data samlas in 

och sammanställs, via databehandling och simuleringar, för att slutligen utmynna i 

resultat. Dessa moment beskrivs mer ingående nedan.   

4.2 Data och databehandling 

Det data som används i studien är dels information om elnät och laster från Herrljunga 

Elektriska och dels temperatur- och instrålningsdata från SMHI. Herrljunga Elektriska 

bistår med data genom tillgång till deras för studien relevanta databaser. Nedan 

presenteras data närmare samt hur det har behandlats för att kunna användas i 

simuleringarna.   

4.2.1 Elnät  

Information om elnätets uppbyggnad, kabel- och ledningslängder samt resistanser och 

reaktanser i ledningarna är nödvändig för att kunna genomföra effektflödesberäkningar 

på elnätet. Denna information erhölls genom tillgång till Herrljunga Elektriskas 

databaser. Dessa databaser hanteras i programmet Mickel, vilket är ett program som 

möjliggör visualisering och databashantering på ett tydligt och pedagogiskt sätt (Mirakel, 

2015). Mickel ger användaren valet att filtrera information och visa endast det som är 

relevant för syftet. Efter att ha beslutat om vilken data som är relevant har sedan 

databaserna använts direkt för att hämta rådata, något som förenklades genom inledande 

visualisering och filtrering i Mickel. Det rådata som exporterats för elnätet innehåller 

information om kopplingar mellan olika nätstationer (noder) i nätet, vilka ledningar som 

används samt ledningars resistans och reaktans. Denna information har vidare behandlats 

i Excel för att få den på rätt form samt tillgängliggöra rätt typ av indata till 

effektflödesberäkningarna, vilka beskrivs längre fram i avsnitt 3.3. Databehandlingen i 

Excel består övergripande av följande moment: 

 Numrering av nätstationer (noder). 

 Beräkning av resistans och reaktans utifrån information om ledningar vad gäller 

längd och typ. Reaktansen som är induktiv beräknas utifrån induktansen enligt 

följande: 

 

 𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 (8) 

där XL är induktiva reaktansen [Ω], f är nätets frekvens (50 Hz) och L är 

induktansen [H].   

 

 Beräkningar för att få samtliga värden på rätt enhet och anpassat till 

Matlabskriptet för effektflödesberäkning. 

 

Som nämns i avsnitt 2.2 är Herrljunga Elektriskas elnät är uppbyggt av två 

mottagningsstationer, Herrljunga och Ljung. Uppdelningen av mellanspänningsnätet 

visas grovt i Figur 14. 
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Figur 14: Driftschema över Herrljunga Elektriskas mellanspänningsnät. 

Mottagningsstationerna Herrljunga och Ljung är i högra respektive vänstra delen av 

schemat. 

Enligt Figur 14 finns det sammankopplingar mellan de två mottagningsstationerna i nätet 

vilket innebär att nätet är maskat. I praktiken är det dock alltid en frånskiljare öppen 

Herrljunga Ljung 
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någonstans i ledningarna mellan Ljung och Herrljungas mottagningsstationer. Var i 

ledningen det finns en öppen frånskiljare beror på aktuella förutsättningar i nätet med 

eventuella felavhjälpningar och liknande. Eftersom nätet i praktiken drivs som två nät 

görs en uppdelning även i simuleringarna för att efterlikna verkliga driftförhållanden i så 

stor utsträckning som möjligt. Beslutet att simulera de två mellanspänningsnäten var och 

ett för sig togs i samråd med Thomas Eriksson som är nätchef på Herrljunga Elektriska. 

Slutligen sammanställs all data i Excel för att kunna kopieras till textfiler vilka används 

som indata till Matlabskriptet för effektflödesberäkningar. 

4.2.2 Laster 

Via Herrljungas mätvärdesdatabas ges information om kundernas förbrukningsvärden på 

timbasis. Därifrån hämtas förbrukningsdata (lastdata) på timbasis för samtliga kunder. 

Access ges till en stor fil innehållande information om kund, datum, klockslag och 

effektvärde (förbrukning). Dessutom ges för varje värde information för om det gäller 

förbrukning eller produktion (vissa kunder är elproducenter). 

Eftersom det är mellanspänningsnätet och inte lågspänningsnätet som simuleras i denna 

studie krävs en aggregering av lastdata per nätstation. På så sätt ges aggregerad last på 

timbasis för varje nod i nätet. Denna behandling av rådata sker huvudsakligen i Matlab. 

För att möjliggöra aggregering av laster behövs information om vilka nätstationer 

kunderna tillhör. Denna information exporteras som rådata från Herrljunga Elektriskas 

databaser, på liknande sätt som rådata för annan elnätsinformation vilket beskrivs i avsnitt 

4.2.1.  

Genom att koppla varje kund i lågspänningsnätet till en nätstation i mellanspänningsnätet 

kan kundernas laster aggregeras per nätstation. Dessutom kontrolleras varje värde om det 

är konsumerat eller producerat, varpå lasten sätts som negativ i de fall det handlar om 

produktion.  

Samtliga laster är angivna i aktiv effekt [W]. Matlabskriptet som utför 

effektflödesberäkningarna tar även reaktiva effekter i noderna som indata. Information 

om reaktiva effekter finns dock inte att tillgå via mätvärdesdatabasen. För att beräkna den 

reaktiva effekten med utgångspunkt i den aktiva effekten behövs information om 

effektfaktorn, vilket beskrivs i avsnitt 3.4. För att kunna beräkna timvärden för reaktiv 

effekt görs ett antagande om en generell effektfaktor på 0,95 i enlighet med vad som är 

rimligt för ett genomsnittligt mellanspänningsnät (Thomson & Infield, 2007). På så sätt 

kan beräkningar av reaktiv effekt för samtliga noder genomföras genom att utnyttja 

ekvation 7, se avsnitt 3.4.  

Timvärden för aktiv och reaktiv effekt sammanställs i Excel för samtliga noder i nätet 

och exporteras till textfiler för att kunna köras i Matlabskriptet för 

effektflödesberäkningar. 
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4.2.3 Solelproduktion 

Potentialen för solelproduktion bedöms med utgångspunkt i de tillgängliga takytor som 

finns i närheten av anslutningspunkterna i Herrljunga Elektriskas lågspänningsnät. Via 

Herrljungas databaser ges information om geografiska koordinater för samtliga 

anslutningspunkter, både i lågspänningsnätet och i mellanspänningsnätet. Genom att 

applicera dessa anslutningspunkter på byggnadsdata från GSD-Fastighetskartan 

(Lantmäteriet, 2015) knyts byggnader till anslutningspunkter i lågspänningsnätet. Det 

totala antalet anslutningspunkter i lågspänningsnäten är 3 331. Fördelat på dessa finns 

samtliga 5 170 kunder anslutna till elnätet. Det studerade områdets byggnadsbestånd har 

även kompletterats med höjddata (mätt med hjälp av laser) och fastighetsgränser 

(Lantmäteriet, 2015).  

För att ta hänsyn till hur solcellers verkningsgrad varierar med temperaturen hämtas 

timvis temperaturdata från SMHI:s mätstation Rångedal, vilken ligger närmast det 

studerade elnätsområdet. Denna data antogs sedan gälla för samtliga punkter i nätet för 

att kunna implementeras i beräkningen av solelproduktion.  

Samtliga byggnader knyts till anslutningspunkter i lågspänningsnätet via den fastighet de 

ligger inom. Byggnader vars fastighet av olika skäl saknade anslutningspunkt i nätet antas 

tillhöra närmaste anslutningspunkt. Här sätts en avståndsbegränsning genom att leta 

närmsta anslutningspunkt inom en radie på 200 meter, vilken baseras på 

Energimarknadsinspektionens rekommendation för prissättning vid anslutning till elnätet 

som är fast upp till 200 meter (Energimarknadsinspektionen, 2015). På så sätt ansluts 

samtliga tillgängliga takytor till elnätet. Huruvida det är rimligt eller inte att ansluta en 

anläggning 200 meter bort från närmsta anslutningspunkt beror på förutsättningar för 

lönsamhet i det enskilda fallet. En sådan undersökning ligger utanför ramarna för denna 

studie. Figur 15 nedan visar grafiskt koppling mellan byggnad och anslutningspunkt. 
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Figur 15. Beskrivning av hur byggnader (gröna och gula polygoner) knyts till 

anslutningspunkter i lågspänningsnätet (blå cirkel). Gröna byggnader knyts direkt till 

anslutningspunkten eftersom de ligger inom samma fastighet (streckat område). Gul 

byggnad knyts till anslutningspunkten eftersom den ligger inom 200 meter (cirkeln) från 

anslutningspunkten. Röda byggnader faller utanför radien och utnyttjas därmed inte till 

solelproduktion i studien. (Norberg, et al., 2015) 

Det laserdata som samlas in av lantmäteriet används för att ta fram en DSM (”Digital 

Surface Model”) över det studerade elnätsområdet. Därmed delas hela det studerade 

området in i celler, där upplösningen sätts till 2x2 meter. Om en cell i området överlappar 

med en byggnad i fastighetskartan kan dess lutning och azimut beräknas med ArcGIS. 

Den informationen används i sin tur för att beräkna solinstrålningen på taken, vilket görs 

med det i ArcGIS inbyggda verktyget Solar Analyst (Fu & Rich, 2000). Beräkningen av 

solinstrålning används som underlag för att ta fram de tre fall som studeras och simuleras, 

genom att sätta tröskelvärden för årlig instrålning på takytorna. På så sätt väljs mer eller 

mindre lämpliga takytor för solelproduktion ut med avseende på årlig instrålad solenergi. 

De tre studerade fallen för solinstrålning är: 

 Solinstrålning >0 kWh/m2,år (samtliga takytor) 

 Solinstrålning >700 kWh/m2,år 

 Solinstrålning >1000 kWh/m2,år 

 

Detta kan jämföras med nationell årlig solinstrålning, se Figur 8 i avsnitt 3.1. Nivåerna 

väljs utifrån olika perspektiv. Det första studerade fallet, då tröskelvärdet sätts till 0 

kWh/m2,år innebär att samtliga takytor i det studerade området utnyttjas för 

solelproduktion. Detta fall syftar till att ge en bild av den totala potentialen för 

solelproduktion som finns i området, och hur elnätet skulle hantera ett sådant scenario. 

De övriga två fallen, då tröskelnivåerna för årlig instrålning sätts till 700 kWh/m2 
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respektive 1000 kWh/m2 är mer realistiska då förutsättningarna för att nå lönsamhet i 

solcellssystemen är rimliga eftersom olämpliga ytor med liten instrålning sorteras bort. 

 

Utifrån valda tröskelnivåer för minsta solinstrålning filtreras byggnader vars takytor 

uppfyller denna lägsta instrålningsnivå ut för respektive fall. För att bedöma potentiell 

solelproduktion från dessa ytor används en modell för beräkning av solinstrålning i 

Matlab som har utvärderats vid Uppsala universitet (Widén, 2010). Modellen använder 

timvis data för instrålning och temperatur (SMHI, 2015) tillsammans med takyta, lutning 

och azimut för att beräkna timvis solelproduktion. Hänsyn tas till förluster av olika slag 

såsom temperaturberoende, se avsnitt 3.2, verkningsgrad (sätts till 15 %), förluster i 

växelriktaren samt övriga systemförluster. Vidare görs antagandet att 15 % av takytorna 

inte kan användas till följd av hinder på taken, vilket baseras på studier av Kjellsson 

(2000).  

 

Ovan nämnda moment resulterar i timvis produktion för varje byggnad under 2014, vilka 

aggregeras för varje knutpunkt i lågspänningsnätet. För effektflödesberäkningarna i 

mellanspänningsnätet aggregeras sedan denna produktion på varje nätstation (nod). I 

form av textfiler kan denna information användas som indata till Matlabskriptet för 

effektflödesberäkningar. 

4.3 Simuleringar 

Simuleringarna bygger på effektflödesberäkningar med Newton Raphsons metod. 

Metoden är värdefull för planering av utbyggnad av elnäten samt bedömningar av hur 

dagens elnät ska leverera önskad prestanda. Genom att utnyttja iterationer kan spänning 

och ström beräknas för varje nod i elnätet. Beräkningarna bygger på Kirchoffs ström-och 

spänningslagar. Antalet iterationer som krävs beror av en på förhand bestämd feltolerans. 

(Schavemaker & van der Sluis, 2008)  

Simuleringarna utförs som nämnts tidigare i mjukvaran Matlab. Det finns andra, mer 

specialiserade programvaror för simulering av effektflöden i elnät. Dock finns ett antal 

fördelar med att genomföra simuleringar i Matlab: 

 Flexibilitet 

 Fullständig kontroll på kodning 

 Relativt enkelt att implementera nya elnät 

Iterationer genomförs tills felet ligger inom den av användaren satta feltoleransen, i denna 

studie 0,001. Valet av feltolerans är en avvägning mellan önskad precision och antal 

iterationer. En låg toleransnivå innebär fler iterationer (längre simuleringstid) och vice 

versa. Simuleringen resulterar i värden för ström, spänning och fasvinkel på timbasis för 

varje nod (nätstation) i mellanspänningsnätet. Dessa värden analyseras sedan utifrån 

tolererad spänningshöjning, vilken enligt avsnitt 2.4.1 är fem procent av nominell 

spänning, samt högsta tillåta strömstyrka i nätets ledningar. Information om maximal 
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strömstyrka i ledningen tas från Herrljunga Elektriskas databaser. Figur 16 nedan 

beskriver grafiskt hur Matlab skriptet för effektflödesberäkning fungerar.  

 

Figur 16: Översikt av Matlabskriptet. Indata i form av textfiler (grön ruta) med 

information om elnätets struktur (”line_inc”), resistanser och reaktanser (”line_imp”), 

aktiva och reaktiva laster (”load_active” och ”load_reactive”) samt solelproduktion 

(”generation”). 

Inledningsvis genomförs simuleringar av Herrljungas mellanspänningsnät (en simulering 

per mottagningsstation) under endast ett tidssteg, 1 timme, för att identifiera känsliga 

noder i nätet. Dessa simuleringar syftar till att finna var i nätet det uppstår problem vid 

stora mängder solelproduktion. Här antas solelproduktionen vara lika med märkeffekten, 

dvs. växelriktarens maxeffekt, där anläggningsstorleken dimensioneras för att på årsbasis 

generera 50 % av elbehovet. Denna gräns sattes mot bakgrund av att sådana mängder 

solel i tidigare studier visat sig skapa problem i landsbygdsnät (Walla, 2012). Resultaten 

ligger till grund för enklare studier av lågspänningsnätet under dessa känsliga noder. Det 

är också intressant för att se var i nätet som eventuella åtgärder för att öka nätets hosting 

capacity kan vara intressanta. Notera att solelproduktionen beräknas mer detaljerat i 

simuleringarna på timbasis.  
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Vidare genomförs de för studien centrala simuleringarna där respektive tröskelnivå för 

instrålning simuleras timvis under ett år (2014). Indata för nätets struktur samt laster hålls 

fixa i de tre studerade fallen. Indata för solinstrålning varieras beroende på studerat fall. 
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5. Resultat 

Nedan presenteras resultaten, först i form av last- och solelproduktionsprofiler för de 

studerade fallen och sedan resulterande spänningar och strömmar från 

effektflödessimuleringarna. Slutligen presenteras resultaten från simuleringar av de 

känsliga nodernas underliggande lågspänningsnät.  

5.1 Lastprofiler 

I Figur 17 presenteras lastprofilerna för Herrljunga Elektriskas mellanspänningsnät under 

2014. Varje stapel är total last i hela nätet under den timmen. 

 

Figur 17: Totala laster (aktiv effekt) i mellanspänningsnätet under 2014. Laster i 

samtliga noder staplade på varandra för varje timme under 2014. Olika färger 

representerar olika noder (nätstationer) i nätet. 

Lastfluktuationer i olika tidsperspektiv framträder ur figuren. Årsprofilen är tydlig med 

högre laster under vintermånaderna. Semesterperioden i juli syns i form av kraftigt 

minskade laster under den perioden, speciellt i under Ljungs mottagningsstation. Även 

helger syns i form av minskad last. Högsta respektive minsta last under 2014 är drygt 21 

MW respektive drygt 4 MW för hela mellanspänningsnätet.  

Lastprofilen i Ljung följer samma årsmönster som i Herrljunga med generellt lägre laster 

under sommarhalvåret. Däremot är lastminskningen större under semesterperioden på 

sommaren. Även under påsk och midsommar ses en tydlig minskning. Detta kan förklaras 

av den stora plastindustrin som finns i Ljungs mellanspänningsnät. Ändras förbrukningen 

i den industrin, exempelvis om produktionen minskas eller stängs av under semester och 

långhelger, syns det tydligt för hela nätets lastprofil. Vidare finns inte samma tydliga 

lastminskning under helgerna i Ljung som i Herrljungas mottagningsstation. Detta kan 

förklaras av att förbrukarna generellt har annan karaktär. Andelen jordbruk är större bland 



34 
 

Ljungs förbrukare är bland Herrljungas förbrukare, vilket leder till att elförbrukningen är 

mer konstant över veckan. Dessutom är andelen kontorsfastigheter större i Herrljungas 

mottagningsstation än i Ljung, vilket gör att lasterna i större utsträckning sjunker under 

helgerna. 

Figur 18 visar hur årlig last varierar geografiskt i det studerade området, aggregerat på 

nätstation i mellanspänningsnätet.  

 

Figur 18: Årlig last aggregerat på nätstation. Gränsen avser Herrljunga kommun. 

Koncentrationen av last i nordvästra delen av kommunen utgörs av Herrljunga tätort. På 

motsvarande sätt syns Ljung tätort i mitten av figuren. I resterande delar av elnätet, 

vilka i huvudsak är belägna på landsbygden, är lasterna lägre. 

5.1.1 Produktionsdata 

Nedan presenteras solelproduktionen i Herrljunga Elektriskas elnät i de tre studerade 

fallen, beskrivna i avsnitt 4.2.3. Varje fall bygger på ett tröskelvärde för takytornas 

instrålade energi på årsbasis. Dels presenteras fallet då samtliga takytor utnyttjas, d.v.s. 

tröskelvärdet är 0 kWh/m2/år. Detta är intressant eftersom det ger en bild av den totala 

potentialen för solelproduktion på samtliga tak. De två övriga fallens tröskelvärden är 700 

respektive 1000 kWh/m2/år. Dessa är mer realistiska eftersom de tar hänsyn till takytor 

där installation av solcellssystem skulle kunna vara någorlunda lönsamt.  
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Solelproduktionen är beroende av mängden tak som utnyttjas för installation av 

solcellssystem. Figur 19 visar hur mängden utnyttjad takyta varierar för de tre studerade 

tröskelnivåerna. 

 

 

Figur 19: Använd takyta beroende på studerat fall. Aggregerat på nätstation i det 

studerade området.   

Högre instrålningsnivå innebär att fler tak filtreras bort. Detta innebär i sin tur att 

mindre takyta utnyttjas till solelproduktion och därmed blir den totala installerade 

effekten lägre. Värt att notera är också att takytorna är mer jämnt fördelade geografiskt 

än lasterna som är koncentrerade till tätorterna, se Figur 18. Storleken på den utnyttjade 

takytan är proportionell solelproduktionen. Detta visas i Figur 20. 

 

Figur 20: Solelproduktion i mellanspänningsnätet för Herrljunga (över) och Ljung 

(under) över året för de tre studerade tröskelnivåerna för solinstrålning. 
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Figur 20 visar hur solelproduktionen över året varierar för de olika instrålningsnivåerna. 

Graferna avser total produktion i nätet under respektive timme på året. Karaktären över 

året är densamma för de tre fallen med högst produktion under sommarmånaderna, 

framförallt under maj och juni månad. Däremot skiljer sig magnituden åt i de olika fallen 

vilket beror på skillnaden i utnyttjad yta för solelproduktion. 

I varje produktionsfall är den totala solelproduktionen som högst under timme nummer 

3541 på året, vilket är den 28 maj klockan 14.00. Det ska påpekas att data har 

upplösningen timmar, vilket innebär att produktionen i simuleringarna antas vara jämn 

under hela timmen. Momentan produktionen i nätet kan med andra ord ha varit högre 

under i andra tidpunkter. Notera att produktionen genomgående är högre i Herrljunga 

mottagningsstations elnät, vilket beror på att den totala ytan som kan utnyttjas för 

solelproduktion är större för samtliga tre tröskelnivåer. Ett generellt resultat är att 

produktionen är som högst under maj, juni och juli månad. Detta är väntat eftersom vi i 

Sverige har störst antal soltimmar under denna period. 

Tabell 1 sammanfattar några nyckeltal för de studerade fallen, både vad gäller last och 

produktionsdata. 

Tabell 1: Nyckeltal för de tre studerade fallen. 

Lägsta 

Instrålningsnivå 

(kWh/m2,år) 

Tillgänglig 

takyta (km2) 

Last (MWh) Solelproduktion 

(MWh) 

Prod/Last 

(%) 

0 1,86 88,5 217 245 

700 0,73 88,5 89 101 

1000 0,16 88,5 21 24 

 

Värt att notera är att fallet då takytor med minst 700 kWh/m2,år utnyttjas innebär att det 

studerade området är självförsörjande på el på årsnettobasis. Sådana mängder 

solelproduktion skapar dock problem i elnätet, vilket beskrivs i nästkommande avsnitt.  

5.2 Elnätssimuleringar 

I följande avsnitt presenteras resultaten för simuleringarna av Herrljunga Elektriskas 

elnät. Inledningsvis ges resultaten från de inledande simuleringarna, vilka användes för 

att stresstesta nätet och se vilka delar som är känsliga mot stora mängder solelproduktion. 

Vidare presenteras resultaten från huvuddelen av studien - simuleringarna gjorda på 

timbasis för ett de tre studerade fallen med varierande mängd solelproduktion.  
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5.2.1 Identifiering av känsliga noder 

Nedan presenteras resultaten för de inledande simuleringarna med effektflödesberäkning 

av Herrljunga Elektriskas mellanspänningsnät. Elnätet stresstestas genom att simulera 

stora mängder solelproduktion under ett tidssteg samt av Herrljunga Elektriska beräknade 

laster för samtliga noder, se avsnitt 4.3. Figur 21 visar resulterande spänningar i de båda 

mottagningsstationernas mellanspänningsnät. 

 

Figur 21: Spänningar från inledande simulering. Stora spänningshöjningar motsvarar 

känsliga delar av mellanspänningsnätet. 

Som ses i Figur 21 varierar spänningen betydande i nätet. De noder som får de högsta 

spänningarna kan antas vara de känsligare noderna i nätet, eftersom ett robust 

dimensionerat nät inte påverkas av solelproduktion i samma utsträckning. 

Notera att spänningen höjs kraftigare i Ljungs elnät än i Herrljungas elnät. Ett fåtal noder 

når en spänningshöjning på omkring sju procent av nominell spänning (10 kV) jämfört 

med den maximala höjningen i Herrljungas elnät som är runt fem procent. Eftersom 

förutsättningarna för produktion är desamma, att kundernas elförbruknings på årsbasis 

skall täckas av solel till 50 % (se avsnitt 4.3), är Ljungs elnät känsligare än Herrljungas 

under liknande andel solelproduktion.  

De inledande simuleringarna visar på vilka punkter i nätet som får de största 

spänningsvariationerna och därmed kan anses mest känsliga vid en storskalig anslutning 

av solel. I figuren nedan presenteras driftschemat över nätet med markeringar för dessa 

områden. Resultatet ger en bild över vilka noder i nätet som i första hand skulle kunna 

vara aktuella för nätförstärkningar eller andra åtgärder för att öka elnätets hosting 

capacity.   
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Figur 22: Herrljunga Elektriskas elnät med inringade områden för känsliga områden 

vid storskalig anslutning av solel. 

Som ses i Figur 22 återfinns de känsliga noderna genomgående i ”utkanten” av elnätet. 

Detta är det förväntade resultatet eftersom spänningen stiger längs ledningen enligt teorin 

presenterad i avsnitt 2.4.2. I figuren markeras två områden för varje mottagningsstation. 

Dessa områden analyseras vidare i avsnitt 5.3.5 med avseende på effektflödesberäkningar 

av det underliggande lågspänningsnätet.  

5.3 Simulering på timbasis 

I detta avsnitt presenteras mer detaljerade simuleringar för Herrljunga Elektriskas elnät. 

Data för nätstuktur och förutsättningar för nätets drift är detsamma som för de inledande 

simuleringarna i avsnitt 5.2. Däremot simuleras nätet timvis över ett helt år. Lastdata från 

Herrljunga på timbasis för kunder har använts och aggregerats för respektive nod i 

mellanspänningsnätet. Data för produktion används enligt beskrivningen i avsnitt 4.2.3. 

För varje fall presenteras två simuleringar, en för varje mottagningsstation i nätet. 

Resultaten visar att spänningsvariationer är den begränsande faktorn för nätets hosting 

capacity. Därför ges en kortare sammanfattning av resultaten för strömmarna. Slutligen 

visas resultaten från simuleringarna av de känsliga nodernas lågspänningsnät, också med 

fokus på spänningsvariationer.  
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5.3.1 Solinstrålning >0 kWh/m2,år (samtliga takytor) 

Figur 23 nedan visar hur spänningen varierar under året i fallet då samtliga takytor 

utnyttjas för solelproduktion, det vill säga då tröskelnivån är att ytor med minst 0 

kWh/m2,år utnyttjas. Värden presenteras för högsta, lägsta och medelvärde för 

spänningen i samtliga noder för årets alla timmar. 

 
Figur 23: Nätspänning. Olika kurvor för högsta-, minsta- och genomsnittliga 

spänningen i varje nod. Streckad linje visar den accepterade högsta spänningen på 10,5 

kV (fem procent över nominell spänning). 

I fallet då samtliga ytor utnyttjas för solelproduktion resulterar det i spänningar i nätet 

som långt överstiger den accepterade maximala spänningshöjningen på fem procent av 

den nominella spänningen (10 kV). Den maximala spänningen i nätet är ca 14,3 kV, vilket 

motsvarar en spänningshöjning på 43 %. 

Den maximala spänningshöjningen i Ljungs mottagningsstation är ännu högre än den i 

Herrljungas mottagningsstation, ca 53 %. Figur 23 ger en bild av i vilket intervall 

nätspänningarna kan tänkas återfinnas under ett år. Värt att notera är att medelspänningen 

under årets samtliga timmar inte ligger ovanför den största tolererade spänningen. 

Resultatet gäller för båda mottagningsstationerna. Här är det viktigt att komma ihåg att 

simuleringarna inkluderar samtliga timmar på året. Det innebär att spänningen även 

simuleras nattetid då det inte finns någon solelproduktion oavsett hur stora ytor som 

utnyttjas till solelproduktion. På samma sätt simuleras vintermånaderna då det är mörkt 

stora delar av dygnet och produktionen därmed är låg, se Figur 20 i avsnitt 5.1.1. De 

timmar nätspänningen understiger 10 kV inträffar vid låga produktioner och höga laster. 
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5.3.2 Solinstrålning >700 kWh/m2,år 

Genom att undersöka ytor som nås av minst 700 kWh/m2,år ges en bild av vilken 

solelproduktion som skulle kunna installeras under rimlig lönsamhet i framtiden. I takt 

med att systempriserna minskar ”frigörs” takytor som tidigare inte varit tillräckligt 

lönsamma för anslutning av solel.  

 

Figur 24: Nätspänning. Olika kurvor för högsta-, minsta- och genomsnittliga 

spänningen i varje nod. Streckad linje visar den accepterade högsta spänningen på 10,5 

kV (fem procent över nominell spänning). 

Som ses i Figur 24 överstigs den maximala tillåta spänningshöjningen även här kraftigt i 

många områden i nätet. Den maximala spänningen har dock inte lika stor magnitud som 

i fallet >0 kWh/m2,år utan motsvarar 19 % spänningshöjning (11,9 kV). En markant 

skillnad ses också på medelvärdet som ligger tydligt under den maximala tillåtna 

höjningen i samtliga noder i nätet.  

Även i Ljung ses att maximal spänning överstiger accepterad nivå samtidigt som 

medelspänningen ligger tydligt under accepterad spänningshöjning. Figur 24 visar hur 

spänningen varierar under de två olika mottagningsstationerna under förutsättningen att 

ytor utnyttjas för solelproduktion som framöver kan tänkas vara lönsamma. För att 

utnyttja en sådan potential krävs dock åtgärder av något slag för att reglera spänningen 

under tidpunkter med hög solelproduktion och låga laster. 

5.3.3 Solinstrålning >1000 kWh/m2,år 

Nedan presenteras resultat på motsvarande sätt som ovan, men för fallet då ytor utnyttjas 

vars solinstrålning årligen uppgår till minst 1000 kWh/m2,år. 
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Figur 25: Nätspänning. Olika kurvor för högsta-, minsta- och genomsnittliga 

spänningen i varje nod. Streckad linje visar den accepterade högsta spänningen på 10,5 

kV (fem procent över nominell spänning). 

Figur 25 visar att nätet hanterar denna mängd solelproduktion. Högsta spänningen i nätet 

blir aldrig större än vad som är accepterat. Notera även att medelvärdet för spänningen i 

detta fall ligger under 10 kV i de flesta noderna i nätet. Den maximala spänningshöjningen 

är ca tre procent i Herrljunga och knappt fem procent i Ljung. Därmed klarar sig 

mellanspänningsnätet i Ljungs mottagningsstation nätt och jämnt under den maximalt 

tillåtna spänningshöjningen på fem procent.  

Tabell 2 nedan sammanfattar ovan presenterade resultat för de olika fallen. 

Tabell 2: Sammanställning över högsta och minsta nätspänning i de olika 

simuleringarna. 

Tröskelnivå årlig 

solinstrålning 

Fall Umax [kV] Umin [kV] 

>0 kWh/m2 

(samtliga ytor) 

Herrljunga 

Ljung 

14,3 

15,3 

9,7 

9,6 

>700 kWh/m2 Herrljunga 

Ljung 

11,9 

12,3 

9,7 

9,6 

>1000 kWh/m2 Herrljunga 

Ljung 

10,3 

10,5 

9,7 

9,6 

Enbart last Herrljunga 

Ljung 

10 

10 

9,7 

9,6 
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För att skapa en bättre bild över hur spänningen fördelas över året i de studerade fallen 

presenteras nedan ett histogram med relativ frekvens för nätspänningarna. Värden gäller 

hela mellanspänningsnätet.  

 

Figur 26: Histogram (intervallstorlek 10) över spänningen i noderna för de olika 

studerade fallen samt enbart last. 

Notera att nätspänningen då enbart laster simuleras inte överstiger 10 kV eftersom det 

inte finns någon solelproduktion i nätet. De tre studerade tröskelnivåerna resulterar dock 

samtliga, vilket nämnts ovan, i spänningar som överstiger 10 kV. Generellt kan dock 

sägas att spänningen under merparten av årets timmar ligger strax under 10 kV oavsett 

hur mycket solel som är installerat i nätet. Detta kan förklaras av att samtliga timmar 

under året simuleras, inklusive nattetid och vintertid.   

För att ytterligare ge en bild över hur spänningarna fördelas i de olika fallen ges 

sannolikheten för överstigning av maximal spänning i Tabell 3, där värdena även här 

gäller för båda mottagningsstationerna. 

Tabell 3: Sannolikheter för att spänning i någon nod i nätet överstiger accepterad 

spänning under samtliga timmar 2014 i Herrljunga Elektriskas elnät.  

Studerat fall Sannolikhet för nätspänning > 10,5 kV (%) 

Solinstrålning >0 kWh/m2,år 12  

Solinstrålning >700 kWh/m2,år 3  

Solinstrålning >1000 kWh/m2,år 0  

Enbart last 0  

 

Eftersom sannolikheten är tre procent att spänningen överstiger accepterad nivå för fallet 

då solinstrålningen är minst 700 kWh/m2,år finns det anledning att diskutera 

förutsättningar för åtgärder av känsliga noder, speciellt i Ljungs mellanspänningsnät.   
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5.3.4 Strömstyrka i nätet 

Simuleringarna av Herrljunga Elektriskas mellanspänningsnät visar att det är spänning 

som i första hand sätter begränsningar för nätens hosting capacity. Resultatet gäller för 

båda mottagningsstationerna. Detta illustreras i Figur 27, vilken visar den maximala 

strömstyrkan i samtliga ledningar under det simulerade året då solinstrålningen är minst 

700 kWh/m2,år, samt vilken den maximalt tillåtna strömstyrkan är i dessa ledningar. Som 

nämnts tidigare är data för maximal belastningsström hämtad från Herrljunga Elektriskas 

databaser. 

 

Figur 27: Högsta strömstyrka i ledningarna (Imax) i fallet då tröskelnivån för 

solinstrålning är 700 kWh/m2,år. Gäller båda mottagningsstationerna, dvs. hela 

mellanspänningsnätet.  

Figuren visar att den maximala strömstyrkan inte överstiger gränsen för accepterad 

belastningsström. Som ses i Figur 24 blir spänningen i vissa noder för hög i detta fall. 

Alltså sätter spänningen i första hand begränsning för nätets hosting capacity. 

5.3.5 Simulering av känsliga noder 

För att undersöka de känsliga och begränsande noderna i mellanspänningsnätet 

genomfördes simuleringar av underliggande lågspänningsnät. Här används 

huvudspänningen i Herrljungas lågspänningsnät, 400 V. Spänningsvariationerna i 

underliggande lågspänningsnät för dessa noder framgår i Tabell 4.  
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Tabell 4: Känsliga områden i Herrljunga Elektriskas mellanspänningsnät samt 

tillhörande mottagningsstation, antal noder i lågspänningsnätet samt högsta 

spänningsvariation under året.  

Nätstation Mottagningsstation Antal noder Högsta spänningsvariation 

från 400 V (%) 

T949 Ljung 9 3 

T945 Ljung 17 4 

T329 Herrljunga 21 4 

T694 Herrljunga 7 2 

  

Eftersom de högsta spänningsvariationerna inte överstiger fem procent i något av de 

simulerade lågspänningsnäten uppfylls villkoret att den totala spänningsvariationen, 

inklusive både distributions- och lågspänningsnät, inte överstiger tio procent.  

5.4 Hosting Capacity 

Resultaten som presenteras av simuleringarna på timbasis visar att Herrljunga Elektriskas 

elnät kan hantera solelproduktionen i fallet då tröskelnivån för takytornas solinstrålning 

är 1000 kWh/m2,år. I övriga fall då tröskelnivån är 700 kWh/m2,år och då samtliga ytor 

utnyttjas för solelproduktion blir spänningen i nätet för hög under flera timmar på året. 

Speciellt Ljungs elnät sätter begränsningarna eftersom det är spänningen i detta nät som 

har störst sannolikhet att överstiga fem procents ökning i samtliga fall.  

Nätets hosting capacity nås därmed i fallet då tröskelnivån för takens solinstrålning sätts 

till 1000 kWh/m2,år. Detta motsvarar en total solelproduktion i nätet, Ljung samt 

Herrljunga, på 26 GWh för år 2014. Det totala elbehovet i nätet (aktiv last) var under 

2014 90 GWh. Därmed är nätets hosting capacity med nuvarande förutsättningar 26/90 ≈ 

30 %.        
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6. Diskussion 

Till följd av att den accepterade spänningshöjningen i detta projekt sätts till fem procent 

av nätets nominella spänning skarpt under årets alla timmar blir de svaga noderna i nätet 

väldigt begränsande. I simuleringarna fördelas produktionen ut proportionellt mot den 

tillgängliga takytan samt dess instrålningsförhållanden. En annan möjlighet skulle vara 

att fördela ut produktionen beroende på precis hur mycket nätet tål i varje nod. Det visar 

på nätets hosting capacity i en situation där enbart de tekniska nätförhållandena 

undersöks. Denna är sannolikt högre än den hosting capacity som nås i denna studie. Att 

undersöka nätet enbart utifrån vad nätet klarar av är dock inte realistiskt, eftersom ingen 

hänsyn tas till de faktiska möjligheterna som finns att installera solel i den utsträckningen. 

Från anslutningspunkter tillgängliga ytor och dess instrålningsförhållanden är vad som i 

första hand begränsar potentialen för solel, speciellt då investeraren i regel ställer krav på 

lönsamhet. Därmed fås en mer realistisk bild av nätets hosting capacity genom att först 

bedöma möjligheterna för solelproduktion geografiskt för att därefter undersöka 

begränsningarna i nätet. 

 

Simuleringarna visar att det är elnätet under Ljungs mottagningsstation som i första hand 

sätter begränsningar för nätets hosting capacity. Därmed skulle det gå att installera mer 

solel i Herrljungas elnät om det skulle studeras enskilt. Eftersom överspänningar uppstår 

i fallet med årlig instrålning på minst 700 kWh/m2,år går gränsen i Herrljunga i intervallet 

700-1000. Sannolikt ligger gränsen relativt nära 1000 kWh/m2,år då solelproduktionen 

ökar drastiskt när tröskelnivån minskar, se Tabell 1. I denna studie görs dock 

avgränsningen att undersöka mellanspänningsnätet som helhet och sätta hosting capacity 

vid överbelastning i någon del av mellanspänningsnätet, oavsett om det inträffar i Ljung 

eller Herrljunga.  

 

En intressant aspekt är i vilken mån det går att skala upp resultaten för Herrljungas nät 

till övriga svenska mellanspänningsnät. Även om alla elnät skiljer sig åt vad gäller storlek, 

laster, producenter etc. finns det ofta likheter vad gäller uppbyggnad och struktur. Detta 

projekt och tidigare studier visar att problem med överspänningar till följd av stora 

mängder solel ofta uppstår längre ut i elnätet där kablar och ledningar är sämre 

dimensionerade. Samtidigt visar det sig att problem med överströmmar tenderar att uppstå 

längre upp i nätet, närmare mottagningsstationerna. Dessa övergripande likheter mellan 

olika mellanspänningsnät talar för att det i viss grad går att dra mer generella slutsatser 

om mellanspänningsnätens hosting capacity.  

 

En viktig del i simuleringarna är att potentialen för solelproduktion i varje punkt bedömts 

utifrån lokala tak- och instrålningsförhållanden. Det är inte nödvändigtvis så att taken i 

Herrljunga är representativa för Sveriges samtliga tak med avseende på lutning och 

azimut. Detta utgör en begränsning om resultaten skalas upp till nationell nivå. Samtidigt 

är skillnaderna i årlig produktion relativt små för varierande lutning och azimut, se Figur 

10 i avsnitt 3.2, vilket är gynnsamt för att ta fram mer generella resultat. 
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Eftersom skarpa tröskelvärden används för takens minsta årliga instrålning filtreras 

samtliga tak med sämre instrålning bort i respektive fall. Ett alternativ vid beräkningen 

av solelproduktion vore att sprida ut instrålningsnivåerna mer så att vissa tak med lägre 

instrålning också används. Eftersom tak med sämre instrålning generellt har större azimut 

och därmed är orienterade mot väst, öst och norr snarare än mot söder, skulle det sprida 

ut produktionen över dygnet. Tak orienterade mot öster ger större produktion tidigt medan 

de mot väst generar mer produktion sent på dygnet. En mer utspridd produktion över 

dagen skulle belasta elnätet i mindre utsträckning eftersom extremfall med väldigt hög 

produktion under korta perioder undviks. Resultatet skulle vara en högre hosting capacity. 

Problemet med ett sådant angreppssätt är återigen att det ställs krav på lönsamhet för den 

enskilda investeraren vilket gör det svårt att motivera utnyttjandet av ”sämre” tak enbart 

för att sprida ut produktionen på systemnivå.   

 

En avgränsning som görs i denna studie är att fokus ligger på mellanspänningsnätet i 

simuleringarna, vilket även ligger till grund för den acceptansgräns som sätts för 

spänningsskillnader – fem procent av nominell spänning. Eftersom det ges utrymme för 

ytterligare fem procent spänningsminskning i lågspänningsnätet vore det intressant att 

mer genomgående studera hur de olika lågspänningsnäten varierar i spänning. De 

genomförda simuleringarna på känsliga noder i nätet tyder på att lågspänningsnäten på 

landsbygden är något starkare dimensionerade än mellanspänningsnätet. Är 

spänningsvariationen i lågspänningsnäten generellt lägre än i mellanspänningsnäten 

skulle det tillåta en högre spänningsskillnad i mellanspänningsnäten och vice versa. Det 

krävs dock en mer djupgående analys av lågspänningsnäten för att dra sådana slutsatser 

för Herrljungas elnät. 

 

Resultaten från detta projekt är som nämnts tidigare en del i ett större forskningsprojekt 

– ”Solel i Lantbruket”. Där genomförs liknande simuleringar som de i denna studie, med 

skillnaden att endast fastigheter klassade som lantbruk installerar solcellssystem. I 

projektet utvärderas den realiserbara potentialen för solel i lantbruk utifrån ekonomiska 

och tekniska begränsningar. Projektet visar att förutsättningarna för lönsamhet i dagsläget 

primärt begränsar potentialen för solel inom lantbruk. I lönsamhetsberäkningarna antas 

dock att installationerna är fullt lånefinansierade och inte subventionerade av 

solcellsstödet. I fallet då investeraren erhåller solcellsstöd nås lönsamhet redan vid 

instrålningsnivå på minst 700 kWh/m2,år. Därmed är elnätet primärt begränsande, vilket 

gör det än mer intressant att vidare undersöka åtgärder för ökad hosting capacity.   
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7. Slutsatser 

Denna studie visar att Herrljunga Elektriskas mellanspänningsnät med dagens 

förutsättningar har en hosting capacity på 30 %, räknat som andel av årligt elbehov. Detta 

motsvarar en årlig produktion respektive årligt elbehov på 26 respektive 90 GWh i elnätet. 

Resultaten bygger på simuleringar av elnätet med lastdata för 2014 och solelproduktion 

beräknat med avseende på inom området tillgängliga takytor samt instrålnings- och 

temperaturdata för 2014. De villkor som används för elnätets prestanda är att 

spänningshöjningen maximalt får uppgå till fem procent och att strömstyrkan i varje 

ledning inte överstiger den för ledningstypen och av leverantören satta gränsen. De svaga 

och begränsande delarna i mellanspänningsnäten ligger enligt simuleringarna långt ut i 

elnätet, vilket är i enlighet med tidigare studier av intermittent elproduktion i 

mellanspänningsnät. Simuleringar av de känsliga nodernas underliggande 

lågspänningsnät visar att villkoret om maximalt fem procent spänningsvariationer håller. 

Därmed finns inga ytterligare begränsningar för hosting capacity i dessa lågspänningsnät.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

För att kunna dra definitiva slutsatser om den hosting capacity som finns i svenska 

mellanspänningsnät krävs fler liknande studier. Dessutom vore det intressant att 

genomgående studera både lågspänningsnät och mellanspänningsnät gemensamt 

eftersom det då går att genomföra mer detaljerade beräkningar av hosting capacity med 

avseende på kravet om maximalt tio procent spänningshöjning.  

Vidare vore det intressant att titta närmare på hur olika åtgärder skulle kunna öka hosting 

capacity. En undersökning av hur batterilager skulle kunna användas, både på kundnivå 

och i nätstationerna för att reglera spänning, vore särskilt intressant. Speciellt eftersom 

den tekniska utvecklingen inom detta område går snabbt fram och det därmed är mycket 

som talar för att sådana lösningar blir aktuella framöver.   
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