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This study aims to examine the hosting capacity (the maximum amount of distributed
generation possible to add to a current grid) of Mälarenergi’s distribution grids. The
three areas examined are a rural network, a modern suburban grid and an older
suburban grid. The networks are modelled in PowerWorld Simulator with data mainly
from Mälarenergi’s NIS (Network Information System). The basic models include
calculated minimum loads based on load profiles, combined with 0 kW, 2 kW, 4 kW
or 5 kW installed photovoltaics (PV) systems at each consumer. The compensating
models are based on the previous ones but with reduced transformer voltages to
lower the risk of grid over-voltages. A high load case is also examined to make sure
there are no under-voltages for these models.
The results show that the rural network is strong enough to handle the biggest
available PV system at 5 kW, if the transformer voltage is lowered from 1.03 p.u. to
1.005 p.u. The modern suburban grid can host 4 kW solar panels together with a
lowered voltage level of 1.005 p.u. The larger package of 5 kW leads to overloading at
the transformer when used. The older suburban grid has the largest issues with both
overvoltages and overloading and can only handle 2 kW distributed generation with a
voltage reduction to 1.005 p.u. The models are fairly sensitive because of assumed
transfomer parameters and, in the case of the modern suburban grid, some lines being
removed due to limitations in the software. Regardless, the results are robust enough
that they can be considered correct.
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Executive Summary
This thesis aims to examine the hosting capacity (the maximum amount of distributed
generation possible to add to a current grid) of three different low voltage distribution grids. It
is shown that the smallest one, the rural grid, has the highest hosting capacity, able to
incorporate 5 kW solar power at each customer by lowering the transformer voltage from 1.03
p.u. to 1.005 p.u. The modern suburban grid could host 4 kW PV systems with a transformer
voltage of 1.005 p.u. and the older suburban grid only managed to handle the 2 kW PV
system combined with a transformer voltage of 1.005 p.u. The last grid was the most sensitive
due to its structure with many customers connected to the grid along a feeder rather than in
centralized cable cabinets (sv. sydda serviser).

Populärvetenskaplig sammanfattning
Det här examensarbetet för civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala Universitet
och Sveriges Lantbruksuniversitet ämnar att undersöka hur stort antal solceller tre separata
distributionsnät som ägs av Mälarenergi kan inhysa innan gällande gränser för överspänningar
och överbelastningar uppnås. Den här mängden solceller kan även benämnas som nätens så
kallade hosting capacity.
Dagens elnät är uppbyggt efter den traditionella strukturen med centraliserad produktion och
distribuerad konsumtion. Under de senaste åren har dock den här principen utmanats delvis på
grund av allt mer ambitiösa miljömål från EU men även med hjälp av ekonomiskt stöd för
privat solelsproduktion. Skattereduktion för den som skickar överskottsel till nätet och
nätbolag som väljer att betala för solel har lett till en exponentiell tillväxt av installerade
solcellssystem i Sverige: under perioden 2011-2014 fördubblades rentav installationsgraden
från år till år. Med dagens elnät i åtanke leder dock en sådan utveckling till elkvalitetsproblem
i form av både överspänningar och överbelastningar i de lokala distributionsnäten.
Överspänningarna kan leda till slitage av komponenterna i elnätet och därmed sänka deras
livstid, att vissa komponenter felaktigt stängs av och att de skadas allvarligt. Överbelastningar
kan, liksom överspänningar, leda till komponentskador, särskilt i form av överhettning eller
till och med brand. Överspänningar sker främst långt ut i nätet medan överbelastningar oftare
uppstår nära eller i nätstationen.
För att hindra att ovanstående problem uppstår finns en rad olika lösningar. Dessa kan
generellt beskrivas som sex metoder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sänkning av transformatorspänningen
Reaktiv effektkompensering
Införande av enkellindade, automatiska transformatorer
Uppgradering av ledningar
Energilagring
Produktionsreduktion (eng. power curtailment) hos distribuerade elproducenter

Dessa metoder varierar i kostnad och effektivitet, men kan alla användas för att minska
riskerna för överspänningar och -belastningar. Mälarenergi har angett att spänning aldrig får
nå värden 5 % högre eller 10 % lägre än nominell spänning. En överspänning i det här arbetet
definieras alltså som en spänningsnivå som når 105 % eller högre relativt standardvärdet. För
överbelastningar handlar det om att inga strömmar genom nätets komponenter får vara större
än komponenternas märkvärden.
De tre näten som simuleras i studien är ett landsbygdsnät, ett modernt villaområde och ett
äldre villaområde med sydda serviser. Dessa tre varierar i storlek både geografiskt,
strukturmässigt och till antal kunder, men de är alla lågspänningsnät på 400 V. Modelleringen
utförs med hjälp av PowerWorld Simulator och data för modellerna erhålls från Mälarenergis
NIS-program samt andra databaser såsom BETSI från Boverket. Tillsammans med
datainsamlingen utförs även beräkningar på nätens laststorlekar, både för ett låglast- och ett
höglastfall. Dessa används sedan för att bygga upp modellerna som kan delas in i två grupper.

Den första, grundmodellerna, består av minimilaster kombinerade med 0 kW, 2 kW, 4 kW
eller 5 kW installerade solceller hos samtliga av distributionsnätens konsumenter. Den andra
gruppen utgår från grundmodellerna men arbetar för att minska riskerna för överspänningar
genom att transformatorspänningen sänks i två steg. Detta kombineras med höglastfallet som
ämnar undersöka om näten istället råkar ut för underspänningar. Samtliga fall är så kallade
worst case-scenarier där distributionsnäten påfrestas i så hög grad som möjligt för att
därigenom nå en gräns för hur stor mängd solceller de kan inhysa, det vill säga deras hosting
capacity.
Resultaten visar att landsbygdsnätet kan hantera det största solcellspaketet på 5 kW installerat
hos alla kunder förutsatt att spänningsnivån på transformatorns sekundärsida sänks från 1,03
p.u. till 1,005 p.u. Endast överspänningar är en risk i det nätet. För det moderna villaområdet
blir dess hosting capacity 4 kW solceller med en spänningssänkning till 1,005 p.u. Nätet kan
endast hantera solcellspaketet på 4 kW då transformatorn annars överbelastas. Det äldre
villaområdet som har störst problem med både överspänningar och -belastningar kan endast
hantera 2 kW distribuerad elproduktion installerad hos samtliga konsumenter tillsammans
med spänningssänkningen 1,005 p.u. Modellerna är något känsliga på grund av antagna
transformatorparametrar och, för det moderna villaområdet, att vissa ledningar
approximerades bort på grund av en begränsning i simuleringsverktyget. Resultaten är dock
robusta nog att de kan anses vara korrekta.
Med worst case-tankesättet i fokus ska resultaten från den här studien kunna användas även
för andra liknande distributionssystem. Detta för att få en generell bild av solcellssystemens
påverkan på distributionsnät jämförbara med de som undersöktes här. Detta styrks av att
liknande studier också fått likvärdiga resultat för elnät av ungefär samma storlek. Med andra
ord kan studien vara användbar som en del av bedömningsgrunden för framtida expansion av
solceller i Mälarenergis elnät.

Förord
Det här arbetet markerar mitt sista steg mot att avsluta civilingenjörsprogrammet i
energisystem vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Arbetet utfördes till
största delen hos Mälarenergi AB i Västerås parallellt med ett flertal andra examensarbeten
som behandlade samma distributionsnät. Min handledare Johanna Rosenlind på Mälarenergi
Nätplanering vill jag tacka stort, då hon har varit till stor hjälp under hela arbetets gång och
har bidragit med många värdefulla kontakter både inom företaget och hos andra institutioner
och företag. Jag vill även tack min ämnesgranskare Joakim Widén som kommit med idéer om
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Förkortningar
Hosting capacity – Ett begrepp som kortfattat beskriver hur stor andel distribuerad
elproduktion ett befintligt nät kan inhysa utan att problem uppstår, exempelvis i form av
överspänningar och överbelastningar. Mer om detta under 2.3.
NIS – Network Information System, ett datorsystem Mälarenergi använder sig av
p.u. – per unit, se avsnitt 3.1.3
Sydda serviser – En sorts sammankoppling av laster i ett elnät där lastpunkterna är kopplade i
rad längs en matarkabel snarare än till gemensamma punkter som ett kabelskåp. Detta leder
ofta till större spänningsskillnader från transformatorstationen till slutkunderna.
Wp – ’Watt peak’, toppeffekt; den maximala effekt en solcell kan producera.
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1. Inledning
Elproduktion från solenergi är i Sverige idag, sett i absoluta termer, fortfarande mycket liten,
och än så länge är det de centraliserade produktionsanläggningarna i form av vatten- och
kärnkraft som dominerar elmixen. Den relativa ökningen av installerade solcellssystem i
landet är dock desto större: under perioden 2011-2014 fördubblades installationsgraden av
solcellssystem från år till år (International Energy Agency, 2015). Främst handlar det om att
privatpersoner visar allt större intresse för egen produktion, något som kan förklaras av
skattereduktion från regeringen för den som skickar sin överskottsel till nätet samt att
elhandelsbolagen under de senaste åren väljer att betala privatpersoner för solel
(Energimyndigheten, 2015a; Lindahl, 2015).
En stor utökning av solcellsinstallationer kan dock leda till negativa konsekvenser för dagens
elnät som inte är designade för distribuerad elproduktion bland kunderna. En genererande
anläggning måste ha en högre spänning än nätstationen för att kunna exportera sin
producerade effekt, varför överspänningar är ett problem som relativt snabbt kan uppkomma
då många konsumenter i ett distributionsnät installerar solceller (Gaonkar, et al., 2006).
Samtidigt kan en sådan utveckling också leda till att nätet tidvis producerar stora mängder
överskottseffekt som kan överbelasta vissa av nätets komponenter, exempelvis transformatorn
i nätstationen (Etherden & Bollen, 2014b). Överbelastningar är ett problem som funnits i
åtanke även i traditionell nätplanering, men överspänningar är ett problem som introduceras i
takt med att den distribuerade elproduktionen ökar allt mer, snarare än underspänningar på
grund av spänningsfall i ledningarna.
Alla distributionsnät påverkas dock inte lika då de skiljer sig i storlek både till ytan,
strukturellt, i antal kunder och i nätstationens transformatorstorlek. Detta leder till att varje nät
har unika förutsättningar för hur stora mängder solceller de kan inhysa innan de råkar ut för
överspänningar och överbelastningar, något som även kan benämnas som deras hosting
capacity (Etherden & Bollen, 2011). Av den här anledningen är det också intressant för
nätägarna att ta reda på hur känsliga deras nät är för ovanstående problem. Mälarenergi, som
äger ett stort nät på distributionsnivå i Mälardalen, är en sådan nätägare och i det här arbetet
undersöks tre typiska distributionsnät i deras ägo: ett landsbygdsnät, ett modernt villaområde
och ett äldre villaområde med sydda serviser. Sydda serviser innebär kortfattat att många
kunder är kopplade längs en matarkabel snarare än till gemensamma punkter strukturellt
närmare nätstationen. Detta ökar kraftigt risken för överspänningar för ett system med mycket
distribuerad solenergi. Genom att införa varierande mängder solcellssystem i de här tre näten
kan förutsättningarna för framtida installation av solceller fastställas genom att nätens
eventuella svagheter framhävs. Kännedom om vilka nät som har störst potential för att hantera
stora mängder solceller är viktigt för nätplanering i framtiden.

1.1. Syfte och frågeställningar
Syftet med projektet är att utreda vilka effekter solgenererad el har i tre olika distributionsnät:
ett mindre landsbygdsnät, ett modernt villaområde och ett äldre villaområde med sydda
serviser. Effekterna som undersöks är överspänningar, som snabbt blir ett problem med
många distribuerade elproducenter då spänningsnivån höjs i produktionsanläggningens
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anslutningspunkt, samt överbelastningar som beror på strömgenomförseln genom
komponenter i elnäten. Generellt handlar arbetet om att hitta de tre typnätens hosting
capacity, det vill säga hur stor mängd solceller systemen kan inhysa utan att begränsningar för
överspänningar och -belastningar nås. I det här arbetet erhålls hosting capacity genom ett
worst case-fall, där minimal konsumtion från kunderna i näten kombineras med maximal
produktion från solcellerna. Vidare simuleras fall där spänningsnivån i nätstationen sänks för
att lättare hantera solcellsproduktionen, men dessa kombineras även med maximal belastning
från kunderna för att nätet inte ska nå en underspänning heller. De frågeställningar som ska
besvaras i arbetet är:
1. Hur påverkas distributionsnäten av olika hög grad av installerade solceller och vilken
hosting capacity har de?
I modellerna av de tre näten kommer solceller att installeras hos samtliga konsumenter.
Mängden solceller varierar dock mellan tre fall baserade på Mälarenergis solcellspaket där det
finns ett val mellan 2 kW, 4 kW och 5 kW. Utifrån dessa kan sedan undersökas hur stora
paket som kan installeras utan att nätets begränsningar nås, det vill säga dess hosting capacity.
Den här frågeställningen behandlas både i bakgrundsavsnittet och i resultaten.
2. Vilka metoder finns idag för att förstärka nätet för att kompensera för solceller? Vilka
är relevanta för Mälarenergi?
Det finns en rad olika metoder för att på olika sätt minska problemen som uppkommer vid en
hög grad av distribuerad elproduktion. Intressant är att veta vilka dessa är och hur effektiva de
är för att ha ett underlag för framtida beslutstagande inom området. Dessa metoder
presenteras i bakgrundsavsnittet som en del av litteraturstudien och relevansen för
Mälarenergi hanteras i diskussionen.
3. Vilka problem är störst i typnäten och var förekommer de?
De olika typnäten har olika struktur och storlek, varför de även kommer att ha olika stora
problem. Det är viktigt att undersöka om det är överspänningar eller överbelastningar som är
de största problemen i respektive nät, samt var i näten dessa har störst risk att förekomma. I
resultaten undersöks den här frågeställningen närmare för varje nät.

1.2. Avgränsningar
Det här examensarbetet begränsas till att undersöka tre av Mälarenergis distributionsnät på
lågspänningsnivå, vilket innebär att resultaten inte nödvändigtvis representerar andra liknande
nät då variationen från ett nät till ett annat kan vara stort. Resultaten presenterar dock var i
sådana nät problem skulle kunna uppkomma, vilket kan vara användbart för framtida studier
inom samma område.
Studien begränsas till tre distributionsnät av olika storlek och de modelleras på övergripande
nivå, vilket innebär att de ingående komponenterna i sig inte modelleras på djupet. Dessutom
undersöks endast tekniska begränsningar hos systemen, inte andra aspekter såsom ekonomi
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och miljö. Viktigt att inse är också att modellerna är mycket förenklade, då alla laster antas
konsumera minimal effekt medan solcellerna producerar lika mycket som deras maximala
effekt tillåter. Dessutom antas alla kunder i näten installera solceller, något som i verkligheten
antagligen inte sker, i alla fall inte inom en snar framtid. Detta är endast för att simulera ett
worst case-scenario, där förhållandena är så dåliga som möjligt för nätstabiliteten.
Mängden installerade solceller baseras på Mälarenergis solcellspaket på 2 kW, 4 kW
respektive 5 kW, men självklart är även effektnivåer under, mellan och över dessa nivåer
också möjliga att undersöka. Resultatet ger därför endast systemens ungefärliga hosting
capacity.

1.3. Disposition
Rapporten delas in i sex avsnitt: Bakgrund, Teori, Metod, Resultat, Diskussion samt
Slutsatser. I bakgrunden behandlas elnät på en övergripande nivå, hur dessa påverkas av
distribuerad elproduktion och vilka metoder som finns för att avhjälpa problemen. Vidare
presenteras vilka elkvalitetsstandarder för ström och spänning som används i den här studien
samt slutligen begreppet hosting capacity. Under teoridelen beskrivs effektflödesanalys och
grundläggande begrepp bakom denna. I arbetets fjärde del beskrivs hur datainsamlingen skett
och vilka data som är relevanta, beräkningar för laster i systemet, nätstrukturen samt kortfattat
om hur PowerWorld Simulator har använts. Resultaten från studien presenteras därefter och
valideras också, varpå arbetet avrundas med diskussion och slutsatser.
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2. Bakgrund
I det här avsnittet beskrivs först elnätets uppbyggnad, hur distribuerad elproduktion påverkar
detta och hur problem som uppstår kan lösas. Därefter presenteras några europeiska och
svenska standarder för elkvalitet i anslutningspunkter i distributionsnät. Slutligen beskrivs
begreppet hosting capacity, hur den kan förbättras i ett nät och vilken grad av hosting
capacity några nät som tidigare undersökts.

2.1. Elnätets uppbyggnad
Det svenska elnätet är uppdelat i tre områden: stamnätet med spänningsnivåer mellan 220 och
400 kV, regionnätet där spänningen transformerats ned mellan 130 och 20 kV samt
lokalnäten, som har spänningar ned till 400 V (Svensk Energi, 2015). Stamnätet ägs
uteslutande av Svenska kraftnät, SvK, vilka också ansvarar för att skapa regler, avtal och
rutiner för elhandel inom landet, men även med övriga nordiska länder, baltiska länder samt
kontinentala Europa (Svenska Kraftnät, 2016a). Det är också SvK som står för
balanshållningen i nätet, både i realtid och i planering inför framtiden, vilket innebär att de
bland annat har rätten att beordra elnätägare att koppla bort vissa konsumenter vid effektbrist
(Svenska Kraftnät, 2016b). SvK ingår även avtal med olika aktörer på elmarknaden för att
skapa en effektreserv på högst 2 000 MW enligt lag (Svenska Kraftnät, 2016a). Regionnäten i
sin tur ägs främst av E.ON Elnät Sverige, Vattenfall Eldistribution och Fortum Distribution
och lokalnäten ägs av elnätsföretag inom de olika geografiska områdena (Svensk Energi,
2015).
Stamnätet brukar även benämnas som transmissionsnätet, medan region- och lokalnäten
tillhör gruppen distributionsnät. På grund av nätens struktur är de alla naturliga monopol,
vilket innebär att det är mest lönsamt att varje område naturligt endast har en ägare, dock med
översikt av en reglerande myndighet (Bollen & Hassan, 2011). I Sverige är det
Energimarknadsinspektionen som granskar de naturliga monopolen i elnätet samt att
elhandelsföretagen följer reglerna som finns (Energimarknadsinspektionen).
Den klassiska strukturen hos elnätet är att produktionen sker i centraliserade anläggningar,
som kärnkraft och vattenkraft, överförs via transmissionsledningar och sedan distribueras till
konsumenterna via distributionsnätet. Detta kan ses i Figur 1. De flesta konsumenter finns på
lågspänningsnätet (400 V), men elintensiva industrier såsom smältverk och pappersbruk kan i
många fall vara direkt inkopplade till mellanspänningsnätet (10 kV) (Svensk Energi, 2015).
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Figur 1: Den klassiska bilden av elens väg, med produktionsanläggningar på stamnätet som skickar
fysisk el till elanvändare som i högsta grad finns i lokalnäten. Elhandeln i sin tur går via Nord Pool
och elhandelsföretag. (Svenska Kraftnät, 2015).

Det här systemet har dock förändrats en del på senare tid. Med bas i mer ambitiösa miljömål
från EU, såsom att minst 27 % av elgenereringen i medlemsländernas elnät ska vara förnybar
till 2030 (EU-upplysningen, 2015), ekonomiska hjälpmedel från regeringen i form av
skattereduktion för de som skickar överskottsel till nätet (Energimyndigheten, 2015a), samt
att elhandelsbolagen väljer att betala för solenergielen (Lindahl, 2015) blir intresset för att
installera egen solenergi allt större. Under perioden 2011-2014 fördubblades varje år
installationsgraden och 2014 stod den installerade effekten för 36,2 MWp vilket motsvarar
ungefär 0,1 % av elproduktionen under året (Lindahl, 2015) (International Energy Agency,
2015). Även vindkraften har under de senaste åren ökat kraftigt, med mer än en tredubbling
sedan 2010 (Energimyndigheten, 2015b).

2.1.1. Den distribuerade elproduktionens påverkan på elnätet
Distribuerad elproduktion är i Sverige mestadels småskalig med produktionsanläggningar på
samma platser som lasterna. Enligt Tonkoski, et al. (2011) medför elproduktion nära
konsumenterna i systemet att flaskhalsar i nätet undviks och transmissionsförluster
minimeras. En annan positiv aspekt är att den distribuerade elproduktionen kan motverka
flödet mot lasterna genom kablar och transformatorer i distributionsnätet och därigenom
möjligtvis öka livslängden på komponenterna.
Då elnätet byggts upp runt den traditionella modellen med centraliserad produktion leder dock
distribuerad elproduktion till en del problem. För att exportera effekt måste en generator ha en
högre spänningsnivå än ställverket dess ledare är kopplad till, om generatorn inte har
möjlighet att absorbera stora mängder reaktiv effekt, varför distribuerade elproducenter leder
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till förhöjda spänningsnivåer vid anslutningspunkterna (Gaonkar, et al., 2006). Detta är en
begränsande faktor för mängden förnyelsebar elproduktion som kan installeras i ett
distributionsnät, men även överbelastning av komponenter till följd av för höga strömmar är
ett problem (Etherden & Bollen, 2014a). Överspänningar, tillsammans med andra
spänningsstörningar, kan leda till slitage av komponenter i elnätet vilket sänker livstiden, att
komponenterna stängs av felaktigt och att de skadas allvarligt (Bollen & Hassan, 2011).
Överbelastningen beror främst på höga strömmar vilka kan leda till att en komponent, såsom
en transformator, får en för hög ström genom sig och därmed kan skadas (Etherden & Bollen,
2014b). En överbelastad komponent blir i allmänhet varm, och detta kan i sin tur leda till
överhettning eller till och med brand.
Då produktionen från solcellerna är stor men konsumtionen hos lasten är låg kan i värsta fall
strömmen, och därigenom effektflödet, röra sig från solcellerna och lasten ut mot resten av
elnätet (Tonkoski, et al., 2011). Detta leder i sin tur till de förut nämnda överspänningarna.
Enligt Antonova, et al. (2012) har skyddsutrustningen dessutom traditionellt standardiserats
efter ett effektflöde ut mot lasten och endast baserats på överströmmar. Detta kan leda till
problem då dessa enkla skyddssystem inte klarar av att hantera ett mer komplext system med
ett effektflöde som varierar i både storlek och riktning och relativt hög grad av
spänningsvariationer. Ett av problemen är att brytare utlöses på grund av variationer i
effektflödet från solcellerna, trots att inget egentligt fel inträffat. Återinkoppling av ledare kan
också vara problematiskt, då solcellerna kan hindra att detta sker, vilket resulterar i ett
permanent fel. Problematiken blir också stor på grund av att de distribuerade elproducenterna
inte alltid kan kompensera för lasten, något som till och med kan leda till att lasten kopplas
bort i vissa fall.
Överspänningar sker generellt långt ute i distributionsnätet, och risken ökar ju mer
distribuerad generering som har installerats längs ledningen. Detta beror på att varje
genererande enhet ger en viss spänningsökning (vilket nämnts tidigare), och då fler och fler av
dessa producenter passeras på väg ut från transformatorstationen blir spänningsnivån allt
högre (Walla, 2012). Den här spänningsökningen förstärks när fler producenter ansluts till
nätet för att nå sin högsta nivå vid den generator som befinner sig längst ut i en ledning
(Masters, 2002). Överbelastningar sker istället där strömmen är den begränsande faktorn,
vilket främst förekommer vid transformatorstationer mot mellanspänningsnätet (Etherden &
Bollen, 2014b).

2.1.2. Lösningar för överspänning och överbelastning
Det finns idag flera sätt för att avhjälpa överspänningar i distributionsnätet, både
centraliserade och distribuerade i elnätet (Carvalho, et al., 2008). Generellt beskriver
(Tonkoski et al., 2011) detta som sex metoder:



Sänkning av spänningsnivån på lågspänningstransformatorns sekundärsida (som vetter
mot lågspänningsnätet) via lindningskopplare.
Absorption av reaktiv effekt i de distribuerade anläggningarna, dvs. reaktiv
effektkompensering.
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Införande av enkellindade transformatorer, eller spänningsreglerare som de även
kallas.
Utökning av ledarstorlek för att minska linjeimpedanser och förluster.
Energilagring (t.ex. i form av batterier)
Produktionsreduktion/effektreducering (eng. power curtailment) hos distribuerade
elproducenter.

Lindningskopplare måste ställas in manuellt, vilket skapar en svårighet i att hitta en
spänningsnivå som klarar av både när solcellerna producerar sin märkeffekt och då de inte
producerar något alls utan att spänningen når sina gränsvärden. Sänks spänningsnivån för
mycket på grund av risk för överspänning i en av ledarna kopplade till ett ställverk kan en
annan ledare drabbas av underspänningar istället (Masters, 2002).
Reaktiv effektkompensering är en metod som utnyttjas i flera samband. Enligt Dixon, et al.
(2005) kan den bland annat användas för att öka ett systems effektfaktor vid behov, balansera
den aktiva effekten som överförs på en ledning, eliminera övertoner i strömmen och vid
spänningsreglering där spänningsnivån ska hållas så konstant som möjligt. Därmed är den
också användbar för att kontrollera överspänningar, då reaktiv effekt och spänning är direkt
kopplade till varandra. Dessa komponenter kan både absorbera och generera reaktiv effekt
beroende på behov i systemet vilket gör dem relativt flexibla. Ett exempel på sådan teknik
presenteras av Bollen & Sannino (2005) där växelriktaren agerar reaktiv effektkompenserare.
Vid spänningar över en viss nominell nivå konsumerar växelriktaren reaktiv effekt varpå
spänningen sjunker, och vice versa vid för låg spänning. Detta ger ett system som klarar av
fall med risk för både över- och underspänningar, det vill säga vid låg- respektive höglast.
Dock medför sådana regleringsmetoder en del problem. Hofmann, et al. (2012) nämner att
reaktiv effekt ger upphov till aktiva förluster och tar plats för den aktiva effekten i
ledningarna. Dessutom ökar de reaktiva förlusterna i transformator i systemet. Ett annat
problem vid import av reaktiv effekt till kompensatorn är att en transient spänningshöjning
kan uppkomma om anläggningen plötsligt kopplas bort, varför exempelvis en
kondensatorbank kan behöva finnas tillgänglig för att återföra spänningen till dess nominella
nivå (Masters, 2002).
Masters (2002) förklarar att installation av enkellindade transformatorer delar upp ledningen
för att lättare kontrollera spänningsnivån nära den distribuerade elproduktionen via
lindningskopplare och automatiska reglersystem. Detta kan dock öka flödet av reaktiv effekt
och även den inneboende osäkerheten i systemet. Vidare beskriver Masters (2002) att en
utökning av ledararea leder till både lägre förluster (en ledning på 70 mm2 har t.ex. en
tredjedel av resistansen och 90 % av reaktansen hos en 16 mm2 ledning) och en bättre
spänningsprofil, men att byta ut och uppgradera ledaren är ofta mycket dyrt. Energilagring,
främst i form av batterier, kan utnyttjas för att hindra att skyddssystem hos
solcellsanläggningarna inte stryper effektflödet vid överspänningar (Ueda, et al., 2008). Dock
är lagringsenheterna ofta dyra att producera och stora sådana anläggningar kan komma att
krävas vid en stor installationsgrad av solceller, något som gör kostnaderna höga relativt
vinsten (Tonkoski, et al., 2011).
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Produktionsreduktion är en av de mer avancerade lösningarna och kräver inga större
utbyggnationer av nätet. Kortfattat innebär det att ett inbyggt kontrollsystem hos
elproduktionsanläggningen kan mäta spänningsnivån på ledaren den är kopplad till, varpå
systemet kan sänka produktionen då spänningen närmar sig gränsvärdet för överspänning
(Masters, 2002). Växelriktaren som är kopplad till solcellen behöver inte modifieras särskilt
mycket för detta och då kontrollsystemet endast framtvingar en produktionssänkning när det
behövs blir produktionsreduktionen – och därmed den ekonomiska förlusten – minimal
(Tonkoski, et al., 2011). Produktionskapaciteten i ett elnät kan, enligt Etherden & Bollen
(2011), till och med öka med den här metoden, då fler elproducenter kan anslutas till det om
man accepterar en större produktionsreduktion under året. Problemet med detta är att den
mängd produktion som måste reduceras blir större och större relativt den ökade
installationsgraden distribuerade elproducenter i nätet. Detta leder till att nya anläggningar
blir mindre lukrativa då de tvingar upp mängden produktion som stryps, vilket ger en situation
där vinsten relativt kostnaderna blir mindre och mindre med fler anläggningar.
Flera av de metoder som kan användas för att minska överspänningar kan även utnyttjas vid
överbelastningar till följd av överströmmar i nätet. Etherden & Bollen (2014b) förklarar att
produktionsreduktion är en av dessa metoder och den fungerar på samma sätt som i fallet för
överspänningar. Energilagring, och i synnerhet batterilager, fortsätter författarna, är en annan
metod som fungerar för att motverka överbelastning. Trots att detta ofta är en dyrare metod än
produktionsreduktionen kan det vara en bättre lösning i de fall då effektflödet dagligen måste
minskas och under kortare perioder. Det kan även vara av intresse att utöka ledararean då,
som sagt tidigare, detta ger en lägre resistans och därmed också en mindre
temperaturutveckling. Detta är relevant då, som sagt tidigare, för höga temperaturer kan leda
till att komponenterna skadas eller till och med brand.
Något som är viktigt att förstå med alla dessa metoder är dock att de även kan kombineras,
t.ex. kan ett system med både energilagring och produktionsreduktion vara en intressant
lösning, och i ett system där både överbelastning och överspänningar sker kan det vara en
nödvändighet att utnyttja flera metoder för att kunna installera en högre grad distribuerad
elproduktion i nätet.

2.2. Kvalitetsstandarder
Begrepp som överspänning och överbelastning är baserade på elnätets komponenter och efter
vilka spännings- och strömnivåer dessa är designade. Detta ger att det naturligt finns vissa
standarder på elkvalitet, av vilka några presenteras nedan.

2.2.1. Spänningsriktlinjer
I en rapport av elforsk (Lennerhag, et al., 2014) beskrivs standarden SS-EN 50160. SS-EN
50160 är den svenska motsvarigheten till den europeiska standarden EN 50160 – Voltage
Characteristics of Public Distribution Systems, och dessa standarder behandlar
spänningskvalitet i distributionsnätet på låg- och mellanspänningsnivå (Lennerhag, et al.,
2014; Markiewicz & Klajn, 2004). Det handlar främst om kundernas anslutningspunkter, och
därmed även anslutningspunkterna till distribuerad generering. I SS-EN 50160 ingår regler
9

omkring spänningsvariationer (snabba och långsamma), osymmetrisk spänning, övertoner,
spänningsdippar, avbrott (korta och långa), överspänningar samt frekvensvariationer.
I det här arbetet är det främst långsamma spänningsvariationer som är av intresse då
installerade solceller kommer att ge en spänningshöjning vid elproduktion. Lennerhag, et al.
(2014) beskriver dessa kortfattat: rms-värdet av fasspänningen ska under ett
tiominutersintervall ligga inom +10 / -15 % av nominellt värde. Under 95 % av en vecka
måste värdet ligga inom ± 10 %.
Energimarknadsinspektionen har i sin tur en samling föreskrifter vid namn EIFS 2013:1, där
krav för att överföringen av el ska vara av god kvalitet sammanställts
(Energimarknadsinspektionen, 2013). EIFS 2013:1 är något striktare än SS-EN 50160 för de
flesta måtten av spänningskvalitet. Här gäller att rms-värdet av fasspänningen, under en
period på en vecka, alltid ska ligga inom ±10 % under ett tiominutersintervall. Alltså gäller
att:
0,9 ∙ 𝑈𝑛𝑜𝑚 ≤ 𝑈 ≤ 1,1 ∙ 𝑈𝑛𝑜𝑚

(1)

I vissa fall väljs gränsvärdena för spänningen mer konservativt för att minska risken för
överspänningar, exempelvis genom att låta 5 % snarare än 10 % vara den relativa
begränsningen för spänningsförändring i nätet (Etherden & Bollen, 2011). För Mälarenergi
handlar det om att spänningen helst hålls inom 5 %, men i värsta fall godtas en spänningsnivå
på +5 % / -10 %1. Med andra ord gäller i det här arbetet att:
0,9 ∙ 𝑈𝑛𝑜𝑚 ≤ 𝑈 ≤ 1,05 ∙ 𝑈𝑛𝑜𝑚

(2)

2.2.2. Strömnivåer
Strömnivån i en ledning begränsas av komponenterna i nätet, då dessa kan skadas av för höga
strömmar. Varje enhet är byggt för att klara av en särskild ström, vilket innebär att det är den
komponent som klarar av lägst strömmar som är den begränsande faktorn vad gäller
överbelastning. För att skydda komponenterna i nätet finns brytare och/eller säkringar
installerade som slår ifrån då strömnivån når ett för högt värde.

2.3. Hosting capacity
För att hantera de nya utmaningarna distribuerad elproduktion medför har man infört
begreppet hosting capacity, som definieras som den mängd distribuerad elproduktion ett elnät
kan inhysa utan att försämra varken elproduktionens leveranssäkerhet eller kvalitet (Etherden
& Bollen, 2011; Fawzy, et al., 2011). Ett elnäts hosting capacity beror på en rad olika
aspekter såsom produktionsanläggningarnas egenskaper, nätstruktur- och drift, lastkrav samt
nationella och regionala krav på elkvalitet (Etherden & Bollen, 2011).

1

Malmquist, Anders; Nätplanerare på Mälarenergi Elnät. 2016. Diskussion, 13 april.

10

Vidare kan, enligt Bollen & Hassan, 2011, hosting capacity beskrivas som ett eller flera index
baserade på t.ex. spännings- och strömnivåer i nätet, vilka har gränser som inte får överskridas
för att elektriciteten på nätet ska hålla en acceptabel kvalitetsnivå. Upprätthålls inte dessa
begränsningar kan det leda till skador på komponenter eller till och med strömavbrott. Som
följd av detta är det alltid det känsligaste indexet som bestämmer ett systems hosting capacity
och därmed om och när nätet måste förstärkas. Det finns några olika sätt att illustrera hur ett
index når sin hosting capacity, men ett av de vanligare kan ses i Figur 2 (Bollen & Hassan,
2011; Fawzy, et al., 2011; Etherden & Bollen, 2011).

Figur 2: En illustration av hosting capacity och dess koppling till kvalitetsnivån på ett givet index
kontra andelen distribuerad elproduktion i nätet.

I Figur 2 syns att en högre implementeringsgrad av distribuerad elproduktion kan upprättas
om en större kvalitetsförsämring accepteras, det vill säga om den röda linjen förskjuts nedåt i
figuren. På samma sätt gäller det motsatta: striktare krav innebär att mindre distribuerad
elproduktion kan installeras innan hosting capacity nås.
Hosting capacity kan också uttryckas i olika storheter. I en studie definieras den som den
maximala mängden ny förnybar elproduktion som kan kopplas till nätet utan att hota
tillförlitlighet eller kvalitet hos elektriciteten för övriga kunder (Etherden & Bollen, 2014a),
det vill säga i form av installerad effekt. Hosting capacity kan dock även beskrivas som en
andel av det totala årliga elbehovet (Walla, 2012). Valet av definition påverkar hur resultatet
tolkas, då en hosting capacity baserad på effekt visar direkt hur stora anläggningarna som kan
kopplas in är, medan beskrivningen som en andel av ett totalt årligt elbehov ger en bild av hur
mycket elektricitet de distribuerade anläggningarna faktiskt producerar.

2.3.1. Utökning och behov
För att öka ett elnäts hosting capacity finns det ett flertal olika tillvägagångssätt. Enligt
Etherden (2012) kan dessa delas in i fyra övergripande områden. Traditionell nätplanering och
produktionsreduktion är båda aspekter som diskuterats som metoder för att kompensera för
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överspänning och överbelastning.


Traditionell nätplanering handlar om att bygga ny infrastruktur vid behov, t.ex. i form
av nya ledningar eller transformatorer. Detta är dock inte särskilt kostnadseffektivt då
den ökade kapaciteten inte utnyttjas särskilt ofta i de fall där toppbelastningen sker
sällan. Dessutom tar det ofta lång tid att bygga ut infrastrukturen.



Produktionsreduktion kan ske när elproducenter måste reducera sin produktion för att
öka nätstabiliteten, antingen genom en gradvis minskning eller att koppla bort
produktionskällan helt från nätet. I fallet där det sker gradvis krävs
kommunikationsmöjligheter mellan produktionsanläggningen och elnätet samt
mätning i realtid för att korrekt bestämma hur stor minskningen måste vara.



Konsumtionsreglering sker på två sätt. Ett av dessa innebär att koppla bort laster
antingen direkt eller via laststyrning, där efterfrågan hos kunderna styrs av tillgången.
Detta verkar för att minska toppbelastningen vid behov, och kan särskilt vara
användbart med en stor elektrisk fordonsflotta. En annan form av
konsumtionsreglering är priselasticitet, där nättariffens värde förändras beroende på
nätverkets kapacitet. Båda dessa sätt kräver god kommunikation mellan användare,
utrustning och nätägare vilket kan vara svårt i praktiken.



Produktions- och konsumtionsskifte i tiden sker i de fall där laststyrningen inte
minskar konsumtionen utan endast flyttar den till en annan tidpunkt, något som även
kan liknas vid ett sorts virtuellt lager av energi.

I vilken utsträckning näten måste utvecklas för att inhysa mer distribuerad elproduktion beror
i stor grad på tidigare förutsättningar. Fawzy, et al. (2011) beskriver i en rapport, där ett flertal
belgiska nät undersöks, att dessa är i stort behov av förstärkning för att kunna inkludera den
mängd förnyelsebar elproduktion som krävs för att nå 2020-målen. I samma rapport beskrivs
dock en potentiell lösning i form av smarta växelriktare.
Samtidigt visar en studie av Power Circle (2014), i vilken ett flertal nätägare i södra Sverige
medverkade, att de med ”måttliga förstärkningar” har en genomsnittlig ledig kapacitet på 4,9
MW i lokalnäten, vilket sammanlagt uppgår till minst 875 MW. Begreppet ”måttliga
förstärkningar” var dock upp till nätägarna själva att tolka i en enkät, varför betydelsen av
detta inte ger något definitivt mått på ledig kapacitet. Dock ger detta en fingervisning om att
de svenska distributionsnäten i dagsläget är robusta och att potentialen för mer distribuerad
elproduktion finns, även med mindre förstärkningar.
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3. Teori
I teoriavsnittet beskrivs först kortfattat komplex effekt och hur per unit-normalisering
fungerar. Sedan ges även en introduktion till effektflödesanalys som används i PowerWorld
Simulator, vilket är programmet som nyttjas för att modellera och simulera distributionsnäten
i det här arbetet. Information om komplex effekt och per unit-normalisering erhålls från
Schavemaker & Van der Sluis (2008). Lastflödesteorin beskrivs utifrån Glover, Sarma &
Overbye (2012).

3.1. Komplex effekt
Laster i ett elsystem konsumerar effekt som produceras av genererande anläggningar.
Effekten som produceras och konsumeras kan delas upp i två delar: aktiv (P) och reaktiv (Q).
Den aktiva effekten är den användbara delen som utnyttjas för permanent konsumtion och rör
sig endast från producenten till lasten där den absorberas, så den har alltid ett positivt värde.
Den reaktiva effekten används för att skapa antingen ett magnetiskt eller elektriskt fält. Den
rör sig i alternerande negativ och positiv riktning, alltså mot källan respektive mot lasten, med
dubbla nätfrekvensen. Aktiv effekt har ett positivt nollskilt medelvärde (den effekt som kan
nyttjas) medan reaktiv effekt har medelvärdet noll på grund av det alternerande flödet. Aktiv
och reaktiv effekt kan beskrivas med följande ekvationer:
Aktiv effekt:

𝑃 = 𝑉𝑅𝑀𝑆 𝐼𝑅𝑀𝑆 cos(𝜑)

(3)

Reaktiv effekt:

𝑄 = 𝑉𝑅𝑀𝑆 𝐼𝑅𝑀𝑆 sin(𝜑)

(4)

cos(φ) kallas effektfaktorn, där φ är fasförskjutningen mellan spänning och ström. Då en viss
mängd aktiv effekt konsumeras vid en fix spänningsnivå kommer en effektfaktor på mindre
än 1 leda till större strömmar och högre resistiva förluster. Då introduceras reaktiv effekt i
systemet som ger resistiva förluster precis som aktiv effekt, men utan att kunna användas i
lasterna. I alla konsumtionsanläggningar är det därför av intresse att ha en effektfaktor så nära
1 som möjligt och det finns metoder för att öka effektfaktorn vid behov.
I det komplexa talplanet motsvaras aktiv effekt av en vektor längs den reella axeln medan
reaktiv effekt är rent imaginär. Detta motsvarar att aktiv effekt är direkt kopplad till
resistanser i ett elnäts komponenter medan reaktiv effekt har en koppling till kapacitans och
induktans. Vektorsumman av aktiv och reaktiv effekt ger den komplexa effekten S. Enligt en
standard av IEC (International Electritechnical Commission) levererar kondensatorer (som är
kapacitiva) reaktiv effekt medan induktorer (som är induktiva) konsumerar densamma. Detta
ger att reaktiv effekt absorberad av en induktiv last är positiv medan reaktiv effekt absorberad
av en kapacitiv last är negativ. För att standarden ska gälla beräknas den komplexa effekten
som en multiplikation av V och I*, där I* är konjugatet av I. Allmänt skrivs den komplexa
effekten som:
𝑆 = 𝑉𝐼 ∗ = 𝑃 + 𝑗𝑄
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(5)

Komplex effekt kan precis som andra komplexa storheter beskrivas på både polär och
rektangulär form. Dess längd, den skenbara effekten, har formen:
|𝑆| = √𝑃2 + 𝑄 2

(6)

Den skenbara effekten används för att specificera märkeffekten hos elektriska maskiner då
spänning och ström är fixa värden. Det är exempelvis den skenbara effekten som är angiven
på transformatorer, och det är den skenbara effekten som i det här arbetet används som märkeffekt hos de tre typnätens transformatorer.

3.2. Per unit-normalisering
I effektflödesanalys används ofta så kallade per unit-värden, där spänningar, strömmar,
impedanser och effekter har normaliserats efter en gemensam bas. Systemet fungerar ungefär
på samma sätt som att arbeta med procentsatser. Då elsystemet ofta arbetar med konstanta
spänningar och har utrustning som märks efter dess skenbara effekt används dessa två oftast
som basvärden i beräkningar med per unit-värden. I Tabell 1 visas hur olika kvantiteter
normaliseras (i enfassystem).
Tabell 1. Per unit-normalisering för olika kvantiteter i enfassystem.

Baskvantitet

Normalisering

Spänning [V]

|𝑉𝑏 |

Skenbar effekt [VA]

|𝑆𝑏 |

Ström [A]
Impedans [Ω]

|𝐼𝑏 | =
|𝑍𝑏 | =

|𝑉𝑏 |
|𝑆𝑏 |

|𝑉𝑏 | |𝑉𝑏 |2
=
|𝐼𝑏 |
|𝑆𝑏 |

Per unit-systemet används delvis då det ger en bättre överblick över systemen och att det är
enkelt att se om ett värde ligger inom acceptabla gränser. Exempelvis visar ett per unit-värde
på 1,05 p.u. att en storhet ökat med 5 %. Då gränsvärden för spänning i elnätet är angivna i
procentsatser gör detta per unit-systemet attraktivt. Omsättningen i ideala transformatorer
försvinner också via per unit-beräkningar.

3.3. Lastflödesteori
I den grundläggande kretsteorin beskrivs laster som element bestående av resistanser och/eller
reaktanser. I verkliga system är det dock svårt att ange exakt vilka profiler varje last i ett
system har. Istället mäts dessa i effekt, och generatorer anges som effektkällor snarare än
spänning- eller strömkällor. Vanlig kretsteori kan därför inte användas för att utföra
beräkningar i sådana system, varför en alternativ lösning krävs: problemet ställs upp som en
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uppsättning av icke-linjära algebraiska funktioner. Dessa utgör grunden för effektflödesteorin,
även kallad lastflödesteori.
Lastflödesproblem representeras ofta av enlinjediagram som består av ett antal noder, med
transmissionsledningar och transformatorer som kopplar ihop noder. Till noderna kan även
generatorer och laster kopplas in. Ett system med generatorer, laster, ledningar och
transformatorer ger en tillräckligt verklighetsnära modell för att kunna representera ett faktiskt
elnät. Datorkraft används ofta vid beräkning av lastflödesproblem på grund av att de måste
itereras fram och involverar många ekvationer. De två vanligaste metoderna för att lösa
problemen är Gauss-Seidel och Newton-Raphson. Båda metoderna kräver en startgissning på
de värden som ska beräknas i den första iterationen, vilka sedan används i nästa iteration i
processen tills skillnaden från iteration till iteration är så liten att en unik lösning nåtts. En
dålig startgissning kan, på grund av den iterativa processen, leda till en felaktig lösning.
Därför är det viktigt att användaren intuitivt förstår utifrån lösningen om den är korrekt eller
inte.
Lastflödesanalys kan bland annat användas för att undersöka var i systemen effektflöden eller
spänningsnivåer är för höga eller låga, om lasterna kan matas med tillräckligt stor effekt från
generatorerna eller vad som händer om en ledning, transformator, last eller generator i
systemet tas bort eller läggs till. Det är ett effektivt sätt för att, via trial and error, hitta ett fall
med önskvärd spänningsprofil och belastning på komponenterna.

3.3.1. Noder
Varje nod har en specifik spänningsnivå och ett effektflöde genom den, där effektflödet anges
som ingående effekt minus utgående effekt. Noder kan delas in i en av tre typer:
1. Swing-nod (eller slack-nod) – I ett system finns endast en slack-nod. Slack-noden
agerar referens för resten av systemet och har en spänning 𝑉∠δ, som typiskt är 1,0∠0°
p.u., som inputdata. För en sådan nod måste P och Q beräknas. Slack-noden
kompenserar för resten av systemet genom att producera eller konsumera effekt i de
fall då det finns ett under- eller överskott. I ett distributionsnät kan slack-noden
exempelvis anges som den nod som är kopplad till resten av elnätet, varför det är
elnätet i sig som kompenserar för det lokala systemets obalans (vilket också är sant för
det verkliga elnätet).
2. Lastnod (eller PQ-nod) – P och Q är inputdata och V och δ beräknas. De flesta noder i
ett effektflödesproblem hör till den här typen.
3. Spänningsstyrd nod (eller PV-nod) – P och V är inputdata och Q och δ beräknas.
Exempelvis räknas noder till vilka generatorer, shuntkondensatorer eller reaktiva
effektkompensatorer är kopplade. De extremvärden för den reaktiva effekten
utrustningen kan leverera är också inputdata i dessa noder. Om någon av dessa
begränsningar nås hålls Q vid sin gräns och noden modelleras som en PQ-nod.

15

3.3.2. Ledningar och transformatorer
För alla ledningar är indata deras serieimpedans och shuntadmittans, för transformatorer deras
lindningsimpedans och admittans i transformatorns exciteringsgren. I det här arbetet är det
dock impedanserna snarare än admittanserna som är av största vikt. För både ledningar och
transformatorer är också angivet de två noder de är kopplade mellan och deras maximala
effektgenomförsel (det vill säga en gräns för överbelastning). Impedanser och admittanser
från transmissionsledningar och transformatorer sammanställs i den så kallade nodadmittansmatrisen Ynod. I denna gäller att:



Diagonalelementen Ykk är summan av admittanserna kopplade till nod k
Icke-diagonalelementen Ykn är den negativa summan av admittanser kopplade mellan
nod k och n, där k ≠ n.

I nodadmittansmatrisen finns alltså den information som behövs för att beräkna flödet mellan
noderna, vilket är viktigt för att få kopplingen mellan generatorer och laster i systemet.
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4. Metod
I detta avsnitt beskrivs metoden som använts för att nå fram till resultaten i arbetet. Avsnittet
börjar med en beskrivning av de ingående näten. Sedan behandlas vilka data som utnyttjats,
var de kommer ifrån samt hur de används. Ingår gör även beräkningar av minimi- respektive
maximikonsumtionen hos lasterna i de tre distributionsnäten. Avsnittet fortsätter med en kort
text om simuleringsprogrammet från PowerWorld och avslutas med en beskrivning av
modelleringsarbetet.

4.1. Nätstruktur
I arbetet modellerades tre olika nät på lågspänningsnivå (400 V). De tre typerna av nät är:




Ett mindre landsbygdsnät,
Ett äldre villaområde med sydda serviser,
Ett modernt villaområde.

Nedan följer korta beskrivningar av de tre näten samt schematiska bilder över dessa för att ge
en överblick. Alla tre näten är helt radiella. Det äldre villaområdet har fysiskt vissa inslag av
maskor, men i praktiken är alltid någon ledning öppen vilket resulterar i att det kan hanteras
helt radiellt. Notera att alla siffror bredvid pilarna representerar mer än en last och att
längderna i diagrammen ej representerar längderna i verkligheten.

4.1.1. Landsbygdsnät

Figur 3. Schematisk bild över landsbygdsnätet.

Landsbygdsnätet är det enklaste av de tre och består av sex matarkablar som går ut till varsitt
kabelskåp. Till skåpen är sedan antingen 1, 2 eller 4 hushåll kopplade, med totalt 16 kunder.
En av dessa är en fritidsanläggning och resten är eluppvärmda villor. Nätet är helt radiellt och
det är både strukturellt och fysiskt kort mellan kunderna ytterst i systemet och nätstationen.
Detta, tillsammans med ett litet antal kopplade laster, ger att risken för överspänningar även
med mycket integrerad solenergi blir låg. Trots att systemet har den minsta transformatorn av
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de tre systemen, med ett maximalt effektflöde på 200 kVA, är den större än de övriga relativt
antal kunder i systemen. Detta ger att riskerna för överbelastning också blir mindre.

4.1.2. Äldre villaområde med sydda serviser

Figur 4. Schematisk bild över det äldre villaområdet med sydda serviser.

Det äldre villaområdet är det som strukturellt ser mest komplicerat ut. Dock representerar
många av lasterna i den schematiska bilden endast en kund vardera, och totalt är det färre
kunder i detta område, 85 stycken, än i det moderna villaområdet. Av dessa är 84 villor utan
elvärme och den sista kunden en mindre industri. Detta reflekteras också i transformatorstorleken på 315 kVA, större än i landsbygdsnätet men mindre än i det moderna villaområdet.
Nätet har sju matarkablar, varav en är kopplad direkt till en kund (industrin). Det är radiellt
med många kunder kopplade längs varje matarkabel snarare än till gemensamma punkter
strukturellt närmare nätstationen. Det är detta som benämningen sydda serviser syftar till, och
det ökar kraftigt risken för överspänningar för ett system med mycket distribuerad solenergi.
På samma sätt kan detta ge en kraftig spänningssänkning vid höglastfall. Risken för
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överbelastning är större än i landsbygdsnätet på grund av fler kunder relativt transformatorns
märkeffekt.

4.1.3. Modernt villaområde

Figur 5. Schematisk bild över det moderna villaområdet.

Det moderna villaområdet är, precis som landsbygdsnätet, rent radiellt med fem matarkablar
varav två följer samma bana, vilket ökar det totala effektflödet dessa ledningar kan hantera.
Nätet är till kundantal störst med 111 stycken. Av dessa använder 92 direktel för
uppvärmning, 18 andra värmekällor och en kund är en mindre industri. Transformatorn har en
märkeffekt på 500 kVA, det största absoluta värdet, men fortfarande mindre än
landsbygdsnätet relativt kundantal. Detta gör att risken för överbelastningar är hög av samma
anledning som i det äldre villaområdet. Dock är det mindre risk för överspänningar, då nätet
strukturellt har kortare avstånd mellan nätstationen och kunderna ytterst i systemet.

4.2. Data
Data för modelleringen samlades in från flera olika källor. Insamlingen kan delas in i flera
olika delar: nätdata, solceller och växelriktare samt takytor. Vissa data användes inte i själva
modelleringen utan istället för att verifiera att övriga data kan antas vara rimliga att använda i
arbetet. Nätdata erhölls från Mälarenergis NIS-system (Network Information System)
tillhandahållet av företaget Trimble. Data för solceller och växelriktare fås från datablad av
ECsolar och Fronius samt information från Mälarenergis hemsida. De data som var relevanta
för takytor erhölls i sin tur från Boverket och deras databas BETSI.
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4.2.1. Nätdata
Hela Mälarenergis elnät är modellerat i ett NIS-system från företaget Trimble. Kortfattat
består systemet av en karta på vilken alla stationer, ledningar, lastpunkter etc. är utplacerade i
enlighet med deras fysiska motsvarigheter. I programmet kan även beräkningar utföras för att
undersöka både tekniska och ekonomiska aspekter hos både mindre nätsystem och större
sådana. I det här arbetet användes dock programmet bara för att erhålla de nätdata som var
relevanta för att modellera de tre distributionsnäten.
För att modellera transformatorerna behövdes omsättningstal, effektflödesbegränsningar och
deras serieresistanser och -reaktanser. En rad andra storheter kunde matas in i PowerWorld
Simulator men detaljgraden i modelleringen begränsades efter den information som fanns
tillgänglig. Från NIS-systemet kunde transformatorernas omsättningstal och
effektflödesbegränsningar erhållas då denna information fanns enkelt att tillgå för varje
transformator. Deras mellanspännings- och lågspänningsvärden fanns att tillgå vilket innebar
att omsättningstalet kunde beräknas och alla transformatorerna hade en märkeffekt som
användes som effektflödesbegränsning. Dock gick värden på serieresistanser och -reaktanser
inte att hitta, varför dessa antogs vara samma värden som från exempel 6.9 i Glover, Sarma &
Overbye (2012), det vill säga en serieresistans på 0,0015 p.u. och en seriereaktans på 0,02 p.u.
Då systemet som undersöktes i exemplet skilde sig från de tre näten som modellerades i det
här arbetet utfördes även en känslighetsanalys omkring dessa två parametrar.
Känslighetsanalysen presenteras i avsnitt 5.5.2.
Ledningarna modelleras i PowerWorld Simulator på ungefär samma sätt som
transformatorerna. Därmed behövdes också liknande parametrar som i fallet med de senare:
serieresistanser och -reaktanser samt effektflödesbegränsningar, dock inte något omsättningstal. I NIS-systemet finns utförliga tabeller med data för varje kabeltyp som finns någonstans i
Mälarenergis elnät. Exempelvis finns där information om ledningarnas serieresistans och reaktans, susceptans, tvärsnittsarea, isoleringsmaterial och högsta tillåtna belastningsströmmar. I detta arbete var dock endast serieresistans och -reaktans intressant, då
susceptansen var så liten och ledningarna så korta att dess påverkan var försumbar. Då
resistansen och reaktansen var angivna i Ω/km användes även ledningarnas längder vilka
fanns i NIS-systemets kartvy.
I NIS-systemet finns även information för elnätets laster i form av årsenergikonsumtionen hos
varje kund samt den totala årsenergikonsumtionen i varje distributionsnät sett från dess
nätstation. Hos vissa av lasterna fanns vid datainsamlingens tidpunkt inte någon information
om deras enskilda årsenergiförbrukning, varför den totala årsenergikonsumtionen kunde
användas för att skapa ett medelvärde. Mer om beräkning kring dessa laster följer i avsnitt 4.3
och 4.4.

4.2.2. Solceller och växelriktare
Mälarenergi säljer solceller till sina kunder i form av särskilda solcellspaket, baserade på
solcellernas sammanlagda toppeffekt: 2 kW, 4 kW respektive 5 kW (Mälarenergi).
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Solcellerna som ingår i paketen köper Mälarenergi i sin tur in från Kraftpojkarna. På
Kraftpojkarnas hemsida finns datablad över de produkter de säljer, och en av Mälarenergis
solceller finns representerad där. Den är monokristallin med en maxeffekt på 270 W, och den
produceras av företaget ECsolar. Information om solcellen finns i databladet ECS250/255/260/265/270/275M60 Mono-crystalline PV Module och relevanta data för det här
arbetet presenteras i Tabell 2 (ECsolar).
Tabell 2. Data för ECsolars solcellsmodul ECS-270.

Solcellsmodul

Toppeffekt

Yta

ECS-270

270 W

1640×992 mm

Då de olika solcellspaketen från Mälarenergi alla använder samma typ av solceller kommer de
istället att nyttja olika mängder av dessa för att kunna producera de specificerade
toppeffekterna. Därför upptar också de olika solcellspaketen en varierande yta, vars relevans
introduceras i 4.1.3., där data för takytor sammanställs. Vidare ger toppeffekten angiven i
Tabell 2 inte exakt samma totala toppeffekt som solcellspaketen, utan är något högre för
motsvarande antal solceller. Den totala ytan för de olika solcellspaketen beräknades baserat på
den enskilda solcellens area. Antal solcellssystem, den verkliga toppeffekten samt den totala
ytan presenteras i Tabell 3.
Tabell 3. Data för solpaketen som implementeras i arbetets modeller.

Solcellspaket

Antal solceller

Faktisk toppeffekt [kW]

Yta [m2]

2 kW

8

2,2

13,0

4 kW

16

4,3

26,0

5 kW

20

5,4

32,5

Det mest relevanta att se i Tabell 3 är just att den faktiska beräknade toppeffekten baserad på
varje enskild solcellspanel blir något större än solcellspaketen anger. Dock var det inte något
av ovanstående värden för toppeffekt som användes i den faktiska modelleringen, då även
växelriktaren har en viss påverkan på värdena.
Växelriktaren har en verkningsgrad som påverkar hur stor del av solcellernas toppeffekt som
kan nå ut till nätet. I ett datablad presenterat av företaget Fronius ges att en växelriktare
designad för anläggningar om högst 7,8 kW har en verkningsgrad om 95,5 % (Fronius, 2015).
Då det största solcellspaketet har en toppeffekt på drygt 5,0 kW är en sådan växelriktare fullt
tillräcklig för att hantera även dessa. När växelriktarens verkningsgrad inkluderades i
beräkningarna av toppeffekten blev de nya värdena 2,1 kW, 4,1 kW, respektive 5,2 kW. Det
var dessa värden som i slutändan användes för att representera solcellssystemen i modellerna
över distributionsnäten.
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4.2.3. Takytor
Solcellspaketen antas installeras på tak på kundernas hus i de tre distributionssystemen.
Installationsgraden är därmed beroende av hur stora hushållens tak är. För att beräkna hur
stort ett genomsnittligt hustak hos ett normalt småhus är användes data från databasen BETSI
vilken finns tillgänglig på Boverkets hemsida (Boverket, 2015). Databasen består av en mapp
med 61 filer i form av tabeller, i vilka information kring exempelvis klimat och skador på
husen finns att tillgå. Där finns även data på de ingående hushållens externa ytor, varav
takytorna är de intressanta i det här arbetet.
All data i databasen kommer från unika byggnader som delas in i tre övergripande typer:
småhus (representeras av ett S), flerbostadshus (F) och lokaler (L). Lokaler delas dessutom in
i ytterligare tre typer av byggnader. I de tre distributionsnäten består den stora merparten av
lasterna av enskilda hushåll som kan antas höra till typen småhus. Det är endast dessa laster
som installerar solceller på sina tak och därför är det också endast takytan hos småhus som är
intressant i det här fallet. För att få en approximation av hur stor takytan hos ett småhus är
beräknades medelvärdet av de siffror som fanns i databasen BETSI. Dock är det inte rimligt
att anta att hela takytan kommer att kunna användas för produktion av solenergi, då tak vånda
mot norr har för låg solinstrålningen. Därför antogs att endast hälften av den genomsnittliga
takytan kan utnyttjas för solelproduktion. Värden för den genomsnittliga takytan samt den
användbara takytan (det vill säga hälften av genomsnittet) presenteras i Tabell 4.
Tabell 4. Genomsnittlig takyta för småhus samt den takyta som är användbar för solelproduktion.
Värden baserade på Boverkets databas BETSI.

Genomsnittlig takyta [m2]

Genomsnittlig användbar takyta [m2]

148,3

74,1

Från Tabell 3 syns att det största solcellspaketet har en area på 32,5 m2, det vill säga inte ens
hälften av den genomsnittliga användbara takytan som beräknades i Tabell 4. Därmed kan
antas att alla ingående villor i de tre distributionsnäten kommer att kunna inhysa samtliga
solcellspaket på sina tak.

4.2.4. Sammanfattning över datainsamling
En sammanfattning över datainsamlingen syns i Tabell 5, där respektive områdes intressanta
värden presenteras. Notera dock att transformatorvärdena ej är områdenas verkliga värden
utan tagna från en exempeluppgift i Glover, Sarma & Overbye (2012). Alla övriga data fanns
antingen färdiga från början eller efter ett steg enkla beräkningar.

22

Tabell 5. Sammanfattning över datainsamlingen.

Övergripande
område

Nätdata

Specifikt
område

Transformatorer

Värden

Serieresistans,
seriereaktans

Solcellssystem
Ledningar

Solceller

Växelriktare

Takytor
Takytor

Serieresistans,
Genomsnittlig
Toppeffekt,
seriereaktans,
Verkningsgrad
takyta hos
yta
ledningslängd
småhus

4.3. Beräkning av systemens minimilaster
Då det är ett worst case-scenario som undersöks med minimal konsumtion och maximal
produktion är det viktigt att veta hur stora de minimala lasterna i distributionsnäten kan vara.
Detta kan ses på olika sätt: ett sätt skulle exempelvis vara att ha laster som inte konsumerar
någon effekt alls. I det här arbetet har dock valts att beräkna en sorts minimilast istället, där
dessa kan tänkas motsvara den bakgrundslast som kylskåp, frys etc. alltid står för i ett hem.
Lasterna i näten består mestadels av villor, vilka antingen använder direktverkande el för
uppvärmning eller fjärrvärme beroende på område. Lastprofiler för villor av dessa två typer
tillhandahölls av Mälarenergi, där timvärden för energikonsumtionen hos de två villorna
uppmätts under ett års tid. Mätningarna skedde under år 2014 och uppgår till 8760 värden.
Lastprofilerna presenteras i Figurerna 6 och 7.

Figur 6. Lastprofil för en villa med uppvärmning från direktel.
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Figur 7. Lastprofil för en villa med uppvärmning från fjärrvärme.

Lastprofilen med direktverkande el för uppvärmning har kraftiga toppar under vintern men
mycket låg konsumtion sommartid. Den låga konsumtionen under sommaren kan möjligtvis
bero på semestertider eller liknande, men någon särskild information kring detta har inte
erhållits för arbetet. För en villa med uppvärmning från fjärrvärme är kurvan mycket jämnare
under året. Lastprofilerna ger värden för energikonsumtion per timme vilket är likvärdigt med
medeleffekten mer timme. Från profilerna beräknades medel- och minimivärde av
effektkonsumtionen under året, men även kvoten mellan dessa. Detta presenteras i Tabell 6.
Tabell 6. Medelvärde och minimivärde av effektkonsumtionen i de två lastprofilerna, samt kvoten K
mellan medel- och minimivärde.

Uppvärmningstyp

Medeleffekt [kW]

Minimieffekt [kW]

Direktel

2,14

0,40

Ej direktel

0,87

0,20

𝐾=

Medeleffekt
Minimieffekt
5,36
4,35

Villan utan direktel har alltså både lägre medeleffekt och minimieffekt, men relationen
däremellan är inte densamma. I Mälarenergis NIS-system har många kunder enskilda värden
för deras årsenergikonsumtion. För att beräkna deras respektive minimieffekt divideras
årsenergikonsumtionen med årets timmar (det vill säga 8760) vilket ger lastens medeleffekt.
Därefter kan det resulterande värdet divideras med en av kvoterna K beroende på vilken typ
av uppvärmning villan i fråga har. Ekvation 7 visar sambandet, vilket ger den minsta effekten
villorna har.

𝑃𝑚𝑖𝑛 =

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛/8760
𝐾
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[Wh/h]

(7)

För de hushåll som inte har någon dokumenterad årskonsumtion används en lägsta effekt
beräknad från distributionsnätens totala energikonsumtion, något som finns att tillgå för varje
nätstation i NIS-systemet. I systemet är konsumenterna uppdelade i kategorier, däribland
hushåll med och utan direktel för uppvärmning. Beräkningarna sker på samma sätt som i
ekvation 7, men systemets energikonsumtion divideras även med antalet kunder per kategori
och system. Se ekvation 8 för minimieffekten på systemnivå.

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑦𝑠 =

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛/8760
𝐾∙𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟

(8)

[Wh/h]

Genom dessa beräkningar kunde så en genomsnittlig minsta effekt bestämmas för de olika
systemen och kategorierna, vilken sedan användes för alla kunder utan egen information. De
tre systemens genomsnittliga minsta effekt syns i Tabell 7. I de fall där värden saknas innebär
det helt enkelt att inga sådana kunder fanns i respektive nät.
Tabell 7. Medelvärden av minimieffekten i de tre distributionsnäten per kategori samt aggregerade
värden över hela systemen.

System

Direktel [kW]

Ej direktel [kW]

Aggregerat värde [kW]

Landsbygdsnät

0,32

-

0,32

Modernt villaområde

0,32

0,37

0,345

Sydda serviser

-

0,16

0,16

Den aggregerade effekten är medelvärdet av de två kategoriernas respektive minimieffekter. I
de fall då även kundtypen är okänd användes det aggregerade värdet i det moderna
villaområdet. Alla kunder i de tre näten hör dock inte till någon av ovanstående kategorier.
Där finns även mindre industrier som en pumpstation samt mindre fritidsanläggningar. Dessa
antogs antingen ha en konstant effekt över året om de var tillräckligt stora, eller försummades
helt om årsenergikonsumtionen var minimal.
Värt att notera är att då årskonsumtionen utnyttjades för att beräkna ovanstående värden
erhölls endast aktiva effekter. I verkligheten kommer lasterna även ha en viss reaktiv
effektkonsumtion men detta var inte något som togs med i beräkningarna för minimilasterna.

4.4. Beräkning av systemets maximilaster
Effekten av sammanlagring, det vill säga att alla kunder i systemet inte konsumerar maximal
effekt samtidigt, är mer markant för topplastfallet än för minimilaster2. Därför kan
maximilaster inte beräknas på samma sätt som i 4.3, varför istället Velanders formel används
för att bestämma toppeffekten. Velanders formel används, enligt Neimane (2001), ofta i
Skandinavien för att transformera en årskonsumtion av energi till en toppeffekt hos
konsumenten. Problemet med formeln, säger Svenska Elverksföreningen (1991), är att den
inte kan hantera sammanlagring i system som innehåller kunder med olika lastprofiler. I de
2

Malmquist, Anders; Nätplanerare på Mälarenergi Elnät. 2016. Diskussion, 13 april.
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system som undersöks i det här arbetet är dock systemen till största delen homogena, där
endast det moderna villaområdet har kunder både med och utan eluppvärmning. Dock är
antalet kunder med eluppvärmning mycket större än utan (92 jämfört med 18), så även det
systemet är relativt homogent i lastprofilhänseende. Därför används Velanders formel i alla
tre systemen. Formeln presenteras i ekvation 9.
(9)

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑘1 𝐸 + 𝑘2 √𝐸

I formeln är Pmax den beräknade toppeffekten i kW, E är årskonsumtionen i kWh och k1 och k2
(med enheterna h-1 respektive √kW/√h) är Velanders konstanter som varierar beroende på
vilken form av hushåll som behandlas. De kategorier som behandlas i det här arbetet är, efter
kategoriseringen i Mälarenergis NIS-system, Småhus Värmepump – uteluft – med eltillsats
(villor som utnyttjar el till uppvärmning) och Småhus Ren hushållsel (villor med andra
uppvärmningstyper än direktel). Velanders konstanter för dessa syns i Tabell 8. Dessa värden
hämtades från Svenska Elverksföreningen (1991).

Tabell 8. Velanders konstanter för de två hushållstyperna i distributionsnäten.

Hushållstyp

k1

k2

Värmepump – uteluft – med eltillsats

0,000300

0,0500

Ren hushållsel

0,000330

0,0500

Systemens genomsnittliga värden baserade på den totala årskonsumtionen från nätstationen
användes för att beräkna toppeffekten hos varje kundkategori. I Tabell 9 finns de beräknade
toppeffekterna baserade på systemens årskonsumtion dividerat med antal kunder i respektive
kundkategori som undersöktes. Jämför med Tabell 7 tidigare där minimieffekterna istället
beräknats. Det aggregerade värdet är medelvärdet av de två kategoriernas respektive
maximieffekter, precis som i Tabell 7.
Tabell 9. Medelvärden av maximieffekten i de tre distributionsnäten per kategori samt aggregerade
värden över hela systemen. Beräknade enligt Velanders formel.

System

Direktel [kW]

Ej direktel [kW]

Aggregerat värde [kW]

Landsbygdsnät

3,61

-

3,61

Modernt villaområde

5,65

5,99

5,82

Sydda serviser

-

2,49

2,49

Sydda serviser har det lägsta lastvärdet då kunderna i det äldre villaområdet i genomsnitt
förbrukade mindre el än i övriga två system där direktel var den vanligaste
uppvärmningstypen. Landsbygdsnätet hat medelstora maximilaster medan det moderna
villaområdet har i särklass störst värden. Precis som i fallet med minimilasterna har inte
reaktiv effekt tagits med i beräkningarna utan alla kunder antas endast ha rent aktiva laster.
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4.5. Mjukvara för modellering och simulering
Systemen modellerades och simulerades i PowerWorld Simulator, version 18. Programmet
används för att utföra lastflödesberäkningar främst i system som är för komplexa för att
beräkna för hand, men kan även vara till nytta för att verifiera egenberäknade mindre system.
Programmet bygger på Gauss-Seidels och Newton-Raphsons beräkningsmetoder för
lastflödesberäkningar och arbetar på samma sätt med noder, till eller mellan vilka systemets
komponenter är kopplade. Komponenter som kan ingå i programmets modeller är generatorer,
laster, shuntkondensatorer och -reaktorer, transformatorer och ledningar. Generatorer, laster
och shuntkomponenter kopplas till en specifik nod medan transformatorer och ledningar
används för att koppla samman systemets noder och därmed skapa helheten som ska
simuleras. Förutom Gauss-Seidels och Newton-Raphsons metoder kan programmet även
utföra enklare DC-beräkningar.
Varje komponent som modelleras i PowerWorld har olika ingångsparametrar som
representerar dem. Ledningar och transformatorer definieras av serierestistans och –reaktans
samt shuntsusceptans och –konduktans, något som kan kopplas samman med teorin. De har
även värden för maximal effekt som kan flöde igenom dem. Alla dessa parametrar kan anges
antingen i per unit eller i absoluta värden som, tillsammans med en angiven längd, sedan
transformeras om av programmet till per unit värden. För att dessa värden ska stämma för
systemet måste användaren ha angivit systemets effektbas samt spänningsbasen för varje nod.
Noder på olika sidor om en transformator har olika spänningsbaser medan effektbasen gäller
för hela systemet.
Alla generatorer i systemet kräver ett intervall av aktiv och reaktiv effekt. Även
utgångsvärden kan sättas för både aktiv och reaktiv effekt, och genom att ange att generatorn
inte är tillgänglig för automatisk genereringskontroll (det vill säga att den kan ändra sin aktiva
effekt beroende på laster i systemet) eller automatisk spänningsreglering (för att hålla
spänningen på en viss nivå) hålls dess effekt konstant. Slack-noden har en egen generator som
för att kunna balansera systemet måste vara tillgänglig för automatisk genereringskontroll och
automatisk spänningsreglering. Detta är rimligt om slack-noden antas representera elnätet i
stort, som i verkligheten utgör balansen för ett mindre distributionsnät. Laster modelleras
genom att ange deras aktiva och reaktiva effekt. Programmet har även stöd för att modellera
alla dessa komponenter mer djupgående, men för det här arbetet krävdes ingenting mer än
effekter för generatorer och laster samt serieimpedanser och effektbegränsningar för ledningar
och transformatorer.
Då modelleringsarbetet är avklarat kan sedan programmet simulera systemet som undersöks.
För varje nod kan spänningsnivån och spänningens vinkel mätas, medan det för ledningar och
transformatorer snarare handlar om att mäta strömmar eller effekter. Information för alla
noder, generatorer, ledningar, transformatorer eller laster finns även att hitta i separata fönster
i programmet i form av tabeller vilket gör det enkelt att få översikt över resultaten. I
simuleringssteget kan även vilken komponent som helst i det modellerade systemet kopplas
bort för att undersöka hur det påverkar resten av nätet. Detta var dock ingenting som användes
i det här arbetet.
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4.6. Modelleringsarbetet
Själva modelleringen av systemen i den här studien kan delas upp i två övergripande steg. Det
första handlar om att skapa själva grundmodellerna som består av det verkliga systemet med
solceller inkopplade. Till det andra steget hör kompensering för den distribuerade
elproduktionen i systemet, där lindningskopplarens inställning exempelvis ändras så att
spänningsnivån på lågspänningssidan sänks.

4.6.1. Grundmodellering
De basala modellerna byggdes upp baserat på de verkliga systemen som undersöktes. Detta
innebär att de skapades utifrån alla de parametrar som fanns att hitta i NIS-systemet, såsom
ledningarnas serieimpedanser, längder och högsta tillåtna strömmar (eller, om det fanns en
säkring på plats, istället dess gränsvärde för strömgenomförsel). Lasterna baserades på de
minimala effekterna utifrån de beräknade värdena från 4.3 och transformatorn modellerades
med den givna märkeffekten från NIS-systemet men med serieimpedansvärden från ett
exempel i Glover, Sarma & Overbye (2012), något som också nämndes i 4.2.1. Alla tre
systemen hade en effektbas på 200 kVA (samma som märkeffekten hos landsbygdsnätets
transformator) och nodernas spänningsbaser låg på antingen 10800 V eller 412 V beroende på
vilken sida om transformatorn de befann sig.
Omsättningstalet för de modellerade transformatorerna baserades på de givna
spänningsvärdena på mellan- respektive lågspänningsnivå hos transformatorerna i
Mälarenergis NIS-system. De givna värdena var 11000 V på mellanspänningssidan och 420 V
på lågspänningssidan, vilket gav omsättningstalet:
𝑎=

𝑉𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟
420[V]
=
= 0,0381818 …
𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟
11000[V]

( 10 )

Då Mälarenergis mellanspänningsnät i verkligheten opererar på en något lägre spänningsnivå
än 11000 V, nämligen 10800 V, innebär detta att lågspänningssidans spänning också blir
något lägre än i NIS-systemet. Med omsättningstalet a från ovan beräknades lågspänningen
till:
𝑉𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟 = 𝑎 ∙ 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟 = 𝑎 ∙ 10800[V] ≈ 412 [V]

( 11 )

412 V motsvarar 1,03 p.u. vilket alltså är den spänningsnivå som nätstationerna i de tre
systemen har, och därmed den spänningsnivå slack-noderna i modellerna höll konstant. Detta
kan jämföras med att en överspänning sker vid 1,05 p.u. vilket därmed innebär att
spänningsnivån redan hos nätstationen och transformatorn är relativt hög, vilket inte är
optimalt vid storskalig installation av solcellsanläggningar. I det här fallet räknas 400 V som
per unit bas, det vill säga 1,00 p.u. Detta beror på att begränsningarna för över- och
underspänningar utgår ifrån nätets nominella spänning (400 V för ett lågspänningsnät) vilket
enklast undersöks om 400 V anges som bas.
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Till grundmodellerna hör även solcellerna som antogs vara installerade hos varje kund. Dessa
representerades av generatorer med en konstant aktiv effekt motsvarande solcellspaketens
respektive toppeffekter. För att alla solcellspaketens effekter skulle undersökas i samtliga av
de tre systemen blev det totala systemantalet 12: de tre grundsystemen utan solceller samt tre
ytterligare modeller per system med 2 kW, 4 kW respektive 5 kW installerade solceller hos
varje kund i näten.
Den version av programmet som användes var även begränsad till 42 noder per modell, vilket
innebär att de två större systemen delades upp i fyra delsystem vardera baserat på deras
matarkablar. Med andra ord var varje delsystem också rent radiellt och den effekt som
uppmättes på ledningar och transformatorer som var gemensamma hos de olika systemen
kunde enkelt adderas ihop för att erhålla den totala effekten per övergripande modell.
Exempelvis bestod det moderna villaområdet med 2 kW solceller hos varje kund av fyra
system som alla hade en koppling till nätstationens transformator. Effekten som varje
delsystem levererade genom transformatorn kunde därmed adderas ihop för att mäta den
totala effekten genom den. Begränsningen till 42 noder innebar dock även att det moderna
villaområdets delsystem med två matarkablar krävde vissa förenklingar i form av att de
kortaste ledningarna försummades.

4.6.2. Kompenserande modeller
Grundmodellerna användes även för att undersöka hur Mälarenergi skulle kunna kompensera
för solcellerna i deras nät. De modellerades därför med två lägre spänningar på
transformatorns sekundärsida motsvarande 1,005 p.u. och 0,98 p.u. för att inkludera
lindningskopplaren hos transformatorn (alltså att spänningen kan sänkas genom att styra hur
stor del av sekundärsidans lindning som används). Dessa nivåer valdes då lindningskopplaren
kunde ändra sekundärspänningen med 2,5 % (dvs. 0,025 p.u.) per steg. Utöver detta stod
transformatorn i grundutföranden på steg 3 av 5, vilket innebär att spänningen endast kan
sänkas två steg från grundmodellerna (steg 4 och 5 hos lindningskopplaren). En lägre
spänningsnivå leder till att potentiella överspänningar i grundsystemen kan undvikas vilket
var ett av målen med de kompenserande modellerna.
Dock kan inte spänningsnivån sänkas alltför mycket då detta leder till problem i form av
underspänningar då lasterna i systemen konsumerar stor effekt. Därför kompletterades de
kompenserande modellerna där spänningsnivån hos transformatorn sänkts med höglastfall. I
dessa höglastfall antogs solcellernas produktion vara så liten att den kunde försummas och
lasterna modellerades efter de maximilaster som beräknats i 4.4 för att simulera så stor
konsumtion som möjligt. För att göra resultatet från de kompenserande modellerna jämförbart
med grundmodellerna uppmättes spänningsnivåerna för samma noder i båda fallen.
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5. Resultat och analys
Under resultatavsnittet presenteras de tre distributionsnätens grundmodeller med och utan
solceller installerade hos kunderna i del 5.1. Sedan visas, i del 5.2, hur nätet påverkas av att
sänka transformatorns spänningsnivå på sekundärsidan, både för låglast- och
högproduktionsfallet samt för höglastfallet utan produktion.
Något som bör nämnas för resultatet i stort är att endast transformatorns belastning visas. I
modellerna finns också säkringar som överbelastas i vissa av fallen i de två villaområdena.
Belastningen på ledningarna som säkringarna är kopplade till blir dock aldrig så stor att
ledningarnas maximalt tillåtna ström överskrids. Med andra ord kan säkringarna uppgraderas
snarare än att någon ledning skulle behöva bytas ut.

5.1. Grundmodeller
I grundmodellerna är lasterna beräknade att vara så små som möjligt vilket också reflekteras i
att spänningsfallen i de tre systemen är små. Spänningsfallet är som minst i landsbygdsnätet
som är både strukturellt och fysiskt minst till storlek. Inga kunder i det nätet är anslutna till
nätet med mer än två kabelskåp mellan dem och nätstationen vilket medför att det blir ett litet
spänningsfall. Det moderna villaområdet, vilket är det största av de tre undersökta näten, har
ett större spänningsfall än landsbygdsnätet på grund av ett större antal kunder och ett
strukturellt större system med längre ledningar. Dock är ledningarna i nätet ofta relativt stora
vilket minskar förlusterna och därmed spänningsfallet över dem.
Det äldre villaområdet har, på grund av dess sydda serviser, det största spänningsfallet av alla
tre systemen vilket dock fortfarande är relativt litet på grund av minimilasterna. Att sydda
serviser ger det största spänningsfallet beror på att lasterna ligger längs samma matarledning i
serie snarare än parallellt i gemensamma punkter i nätet. Detta leder till att en matarledning
potentiellt blir mycket längre vilket, tillsammans med att det äldre villaområdet har sämre
kablar än det moderna, snabbt ger ett större spänningsfall. Detta trots att de beräknade
minimilasterna för det moderna villaområdet är större än i det äldre villaområdet. Det äldre
villaområdets spänningsfall visas i Figur 8, där varje punkt motsvarar en nod i systemet.
Spänningsfallen för landsbygdsnätet och det moderna villaområdet syns i Bilaga 1. Notera att
det är många fler noder i det äldre villaområdet på grund av dess struktur med många kunder i
serie längs samma ledning.
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Figur 8. Spänningsfall för fyra matarledningar i det äldre villaområdet med sydda serviser relativt
avståndet från nätstationen.

Utöver att systemen endast har minimilaster ingår dock även att solcellspaketen som
presenterades i 4.2.2 installeras hos samtliga kunder. Modelleringen delades därför upp efter
solcellspaketen: antingen installerades 2 kW, 4 kW eller 5 kW solceller hos samtliga kunder
vilket också påverkade hur stor den spänningshöjande effekten blev. Eftersom det äldre
villaområdet har störst spänningsfall av de tre systemen är det också rimligt att anta att
spänningsökningen på grund av installerade solceller kommer vara störst. Detta då
solcellssystemen kompenserar för spänningsfallet över ledningarna eftersom deras
spänningsnivå måste ligga över nätstationens nivå. Detta visar också modellerna då det äldre
villaområdet når den absolut största spänningsnivån på 1,12 p.u. då 5 kW solceller installeras.
Spänningsökningen i det äldre villaområdet visas i Figur 9 och de övriga systemens
spänningshöjningar presenteras i Bilaga 2.
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Figur 9. Spänningsökning för fyra matarledningar i det äldre villaområdet med sydda serviser relativt
avståndet från nätstationen. 5 kW solceller installerade hos samtliga kunder i nätet.

Det är dock inte bara överspänningar som undersöks i resultaten utan även överbelastningar.
Landsbygdsnätet har den minsta märkeffekten hos transformatorn (200 kVA) av de tre
systemen, men relativt antalet kunder är den störst då det är många färre laster att tillgodose i
det nätet (endast 16 stycken). Det äldre villaområdet har den näst största transformatorn (315
kVA) men har många fler kunder än landsbygdsnätet (85 stycken) och det moderna
villaområdet har både störst transformator (500 kVA) och flest antal kunder (111 stycken).
Detta medför att det äldre villaområdet har flest antal kunder relativt transformatorns
märkeffekt och därmed löper systemet störts risk för överbelastningar.
I grundmodellerna utan solceller installerade blir belastningsgraderna hos de tre
transformatorerna mycket låg med en högsta belastning i det moderna villaområdet. Detta
beror på att minimilasterna var i särklass störst där vilket medför att det äldre villaområdet
klarar sig bättre. Då solceller installeras i näten ser det dock annorlunda ut: det äldre
villaområdet får en belastning på transformatorn relativt märkeffekten på 128 %, vilket kan
jämföras med det moderna villaområdets 105 %. Båda system överbelastas med 5 kW
solceller men det äldre villaområdet har som synes störst problem. Både i överbelastningsoch överspänningshänseende är med andra ord det äldre villaområdet mest problematiskt.
I tabell 10 sammanställs de viktigaste resultaten från grundmodellerna, med värden från
modellerna utan solceller och med 5 kW installerade solceller. Utifrån resultaten är det tydligt
att alla tre grundsystemen har problem med överspänningar då solcellspaketet på 5 kW
installeras, men att det äldre villaområdet har i särklass störst problem både vad gäller
överspänningar och överbelastningar. I tabell 11 presenteras resultaten för de två övriga
solcellspaketen.
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Tabell 10. Lägsta spänningar för systemen utan solceller, högsta spänningar för systemen med
solceller på 5 kW. Effektgenomförseln hänvisar till transformatorn och anges i procent av maskinens
märkeffekt.

Lägst spänning, utan
solceller

Högst spänningsnivå
med 5 kW solceller

Landsbygdsnät

1,0281 p.u.

1,0532 p.u.

Modernt villaområde
Äldre villaområde

1,0267 p.u.
1,0262 p.u.

1,0752 p.u.
1,1197 p.u.

Effektgenomförsel, utan Effektgenomförsel, med
solceller
solceller (5 kW)
Landsbygdsnät

5%

36 %

Modernt villaområde

7%

105 %

Äldre villaområde

5%

128 %

Tabell 11. Högsta spänningar för systemen med 2 kW och 4 kW solceller installerade.
Effektgenomförseln hänvisar till transformatorn och anges i procent av maskinens märkeffekt.

Högst spänningsnivå
med 2 kW solceller

Högst spänningsnivå
med 4 kW solceller

Landsbygdsnät

1,0385 p.u.

1,0480 p.u.

Modernt villaområde

1,0470 p.u.

1,0654 p.u.

Äldre villaområde

1,0655 p.u.

1,1010 p.u.

Effektgenomförsel med
2 kW solceller

Effektgenomförsel med
4 kW solceller

Landsbygdsnät

-

-

Modernt villaområde

39 %

82 %

Äldre villaområde

49 %

100 %

Då landsbygdsnätet inte överbelastades ens när 5 kW solceller installerades hos alla dess
kunder är det ointressant att i det här arbetet visa belastningsgraden då de mindre
solcellspaketen var involverade. Vidare är det intressantaste att se här att överspänningar är ett
stort problem i det äldre villaområdet även för det minsta solcellspaketet på 2 kW. Även
belastningsgraden hos transformatorn är stor i det här fallet då systemet i princip överbelastas
redan när 4 kW solceller installeras.

33

5.2. Kompenserande modeller
De kompenserande modellerna inkluderas för att undersöka om överspänningsproblemen kan
avhjälpas genom att sänka transformatorspänningen från 1,03 p.u. till 1,005 p.u. eller till och
med 0,98 p.u. vid behov. Detta kombineras med ett höglastfall för att kontrollera att en
sänkning av transformatorspänningen inte leder till underspänningar i systemet istället. I
höglastfallet är det de beräknade maximilasterna snarare än minimilasterna som representerar
kunderna i systemet och solcellerna antas inte producera någon effekt. De tre systemens
struktur och övriga data har inte ändrats på något. Något som är viktigt att nämna här är att det
främst är spänningsnivåerna som är i fokus med överbelastningar som är intressanta endast för
högproduktionsfallen (det vill säga med solceller installerade).
I 5.1 visades att landsbygdsnätet endast hade en liten överspänning relativt Mälarenergis
riktlinjer, så för att kompensera för denna krävs endast en spänningssänkning till 1,005 p.u.
hos transformatorn. Därmed kan landsbygdsnätet hantera en installationsgrad på 5 kW
solceller endast genom att sänka transformatorspänningen, både ur ett överspännings- och ett
överbelastningsperspektiv. Det moderna villaområdet hade större problem med
överspänningar varför en spänningssänkning till 1,005 p.u. inte räcker till för att hantera
överspänningarna. En transformatorspänning på 0,98 p.u. ger dock en högsta spänningsnivå
på 1,032 p.u. vilket ligger under gränsvärdet för överspänningar. Genom att sänka
spänningsnivån hos transformatorn måste strömmen öka för att tillgodose effektgenomförseln
i systemet. En högre ström ger också en större belastning på transformatorn: 110 % jämfört
med 105 % i grundsystemet. Med andra ord är överspänningar inte längre ett problem, men
överbelastningen är större än tidigare.
För det äldre villaområdet räcker inte ens en spänningssänkning hos transformatorn till 0,98
p.u. Den högsta spänningsnivån i nätet är då fortfarande 1,081 p.u. vilket ligger ovanför
överspänningsgränsen. Vidare leder spänningssänkningen återigen till en ökning av strömmen
vilket ökar belastningsgraden på transformatorn från 128 % till 132 %. Spänningsökningen i
den kompenserande modellen för det äldre villaområdet presenteras i Figur 10.
Spänningshöjningarna för de två andra näten finns i Bilaga 3.
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Figur 10. Spänningsökning för fyra matarledningar i det äldre villaområdet och en
transformatorspänning på 0,98 p.u. 5 kW solceller installerade hos samtliga kunder i nätet.

Höglastfallen för de tre näten gav positivt nog inga problem ur spänningshänseende. Det
moderna villaområdet nådde ett lägsta spänningsvärde på 0,921 p.u., vilket ligger över
underspänningsgränsen på 0,90 p.u. Landsbygdsnätet som bara krävde en spänningssänkning
hos transformatorn till 1,005 p.u. fick en lägsta spänningsnivå om 0,968 p.u. och det äldre
villaområdet nådde ned till 0,930 p.u. Något som måste nämnas är dock att det moderna
villaområdet nådde en överbelastning även i höglastfallet trots att nätet är dimensionerat efter
antalet kunder. Detta är något som diskuteras senare i det här arbetet under avsnitt 6. I övrigt
kan alla tre näten som sagt hantera de höga lasterna. Spänningsfallet i ledningarna för det
äldre villaområdet presenteras i Figur 11. De övriga två höglastfallen kan ses i Bilaga 4.
Tabell 12 visar en sammanställning över de viktigaste värdena från de kompenserande
modellerna, inklusive höglastfallet. De fall där spännings- eller belastningsnivåer inte
undersökts markeras med ett streck. Tabellen delas upp efter transformatorns spänningsnivå
och värden för de två villaområdena presenteras för båda spänningsnivåerna för att ge en
koppling mellan alla tre näten.
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Figur 11. Spänningsfall för fyra matarledningar i det äldre villaområdet med transformatorspänningen 0,98 p.u. Antaget är att solcellerna inte producerar någon effekt och att kunderna
konsumerar maximal effekt, det vill säga ett höglastfall.

Tabell 12. Lägsta spänningar för systemen utan produktion från solceller och med höga laster, högsta
spänningar för systemen med produktion från solceller och låga laster. Effektgenomförseln hänvisar
till transformatorn och anges i procent per maskinens märkeffekt.

Transformatorspänning: 1,005 p.u.

Transformatorspänning: 0,98 p.u.

Lägst spänning,
höglastfall

Högst spänning,
med 5 kW
solceller

Lägst spänning,
höglastfall

Högst spänning,
med 5 kW
solceller

Landsbygdsnät

0,986 p.u.

1,0288 p.u.

-

-

Modernt
villaområde

-

1,0512 p.u.

0,9213 p.u.

1,0316 p.u.

Äldre
villaområde

-

1,0966 p.u.

0,9298 p.u.

1,0809 p.u.

Effektgenomförsel,
höglastfall

Effektgenomförsel, med 5 kW
solceller

Effektgenomförsel,
höglastfall

Effektgenomförsel, med 5 kW
solceller

28 %

36 %

-

-

-

105 %

132 %

110 %

-

128 %

68 %

134 %

Landsbygdsnät
Modernt
villaområde
Äldre
villaområde
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Resultaten för de kompenserande modellerna med de två mindre solcellspaketen på 2 kW och
4 kW visas i Tabell 13. Dessa är viktiga som vidare underlag för att hitta nätens hosting
capacity som redovisas i del 5.4. De fall där spännings- eller belastningsnivåer inte undersökts
markeras med ett streck.
Tabell 13. Högsta spänningar för systemen med hög produktion från solceller och låga laster
Effektgenomförseln hänvisar till transformatorn och anges i procent per maskinens märkeffekt.

Transformatorspänning: 1,005 p.u.

Transformatorspänning: 0,98 p.u.

Högst spänning,
2 kW solceller

Högst spänning,
4 kW solceller

Högst spänning,
2 kW solceller

Högst spänning,
4 kW solceller

Landsbygdsnät

1,0136 p.u.

1,0234 p.u.

-

-

Modernt
villaområde

1,022 p.u.

1,0412 p.u.

0,9985 p.u.

1,0198 p.u.

Äldre
villaområde

1,0413 p.u.

1,0775 p.u.

1,0184 p.u.

1,0587 p.u.

Effektgenomförsel
2 kW solceller

Effektgenomförsel
4 kW solceller

Effektgenomförsel
2 kW solceller

Effektgenomförsel
4 kW solceller

Landsbygdsnät

-

-

-

-

Modernt
villaområde

39 %

82 %

40 %

85 %

Äldre
villaområde

50 %

100 %

51 %

105 %

Tabell 13 visar att det äldre villaområdet endast kan hantera solcellspaketet på 2 kW även
med en transformatorspänning på 0,98 p.u. vilket gör det till det känsligaste av de tre näten,
då de övriga två kan hantera det största solcellspaketet ur spänningshänseende. Vad gäller
överbelastningar är dock även det moderna villaområdet alltför känsligt för det största
solcellspaketet. Mer om detta undersöks i avsnitt 5.4.

5.3. Sammanställning av modellernas resultat
De viktigaste resultatet från 5.1 och 5.2 sammanfattas i Tabell 14 för att ge en översiktsbild
över de tre systemens grundmodeller och kompenserande modeller.
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Tabell 14. Sammanställning över de viktigaste värdena från tabeller 10 och 12. Spänningsnivåer för
grundmodellerna med och utan 5 kW solceller samt för de kompenserande modellernas höglastrespektive högproduktionsfall. Belastningsgrad för transformatorn relativt dess märkeffekt.

Högst spänning,
5 kW solceller

0,986 p.u.

Lägst
spänning,
höglastfall

1,0512 p.u.

1,0288 p.u.

Högst spänning,
5 kW solceller

0,9213 p.u.

-

Lägst
spänning,
höglastfall

1,0316 p.u

-

Högst spänning,
5 kW solceller

Transformatorspänning:
0,98 p.u.

Lägst
spänning, utan
solceller

1,0532 p.u.

-

Transformatorspänning:
1,005 p.u.

1,0281 p.u.

1,0752 p.u.

Transformatorspänning:
1,03 p.u.

Landsbygdsnät

1,0267 p.u.

Effektgenomförsel, 5 kW
solceller

Modernt
villaområde

Effektgenomförsel,
höglastfall

-

1,0809 p.u.

Effektgenomförsel, 5 kW
solceller

-

110 %

0,9298 p.u.

Effektgenomförsel,
höglastfall

36 %

132 %

134 %

1,0966 p.u.

Effektgenomförsel, 5 kW
solceller

28 %

105 %

68 %

-

Effektgenomförsel, utan
solceller

36 %

-

128 %

1,1197 p.u.

5%

105 %

-

1,0262 p.u.

Landsbygdsnät

7%

128 %

Äldre
villaområde

Modernt
villaområde

5&
Äldre
villaområde
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5.4. Systemens hosting capacity
Resultaten i 5.1 och 5.2 ger en uppfattning om hur stor mängd solceller de tre systemen
teoretiskt skulle kunna inhysa. Detta kan sedan ses på olika sätt beroende på vilken aspekt
man anser vara viktigast, i det här fallet antingen endast att spänningen hålls inom godtagbara
gränser, endast att nätet inte överbelastas eller att båda ovanstående kriterier uppfylls.
Solcellspaketen väljs vidare på ett sådant sätt att de i första hand ska vara så stora som möjligt
och i andra hand ska kräva så liten spänningsjustering hos transformatorn som möjligt för att
gränserna inte ska överskridas. Ingen hänsyn tas exempelvis till om ett fall med 5 kW
solceller når mycket nära gränsen för överspänningar jämfört med motsvarande 4 kW-fall: då
nätet kan hantera båda paketen utan problem väljs det större av dem oavsett om riskerna kan
vara större för det fallet. Eftersom detta arbete hanterar extremfall som i verkligheten inte lär
uppkomma (vilket därmed minskar eventuella risker från något av solcellspaketen) ger det här
angreppssättet rimliga resultat.
De tre kriterierna ger olika resultat för systemens hosting capacity, något som syns i Tabell
15. Överbelastningar utgår endast ifrån högproduktionsfallen, inte höglastfallen. Detta
eftersom höglastfallet för det moderna villaområdet gav en mycket hög belastningsnivå som,
om den tas hänsyn till, skulle innebära att inget optimalt fall finns för det nätet i synnerhet.
Detta beror antagligen på att beräkningarna för de maximala lasterna inte är helt rimliga, men
då det främst är spänningsnivåerna som är av intresse för höglastfallen är det dessa som står i
fokus vid val av solcellspaket.
Tabell 15. De tre nätens hosting capacity mätt i Mälarenergis solcellspaket och uppdelat efter
kriterier på antingen över- och underspänningar, överbelastningar eller både spänningsnivåer och
överbelastningar. För varje fall anges det valda solcellspaketet samt transformatorns spänningsnivå
för att upprätthålla kriterierna.

Kriterier
Endast
spänningsnivåer

Endast
överbelastningar

Både spänningsnivåer
och överbelastningar

Landsbygdsnät

5 kW, 1,005 p.u.

5 kW, 1,03 p.u.

5 kW, 1,005 p.u.

Modernt
villaområde

5 kW, 0,98 p.u.

4 kW, 1,03 p.u.

4 kW, 1,005 p.u.

Äldre
villaområde

2 kW, 1,005 p.u.

2 kW, 1,03 p.u.

2 kW, 1,005 p.u.

För landsbygdsnätet är valet enkelt då inga överbelastningar sker i något av fallen och
överspänningar undviks genom att sänka spänningsnivån i transformatorn till 1,005 p.u.
Därmed kan det systemet, utan att installera någon extra utrustning för exempelvis reaktiv
effektkompensering, hantera effekterna av att installera 5 kW solceller hos alla kunder i nätet
endast genom att sänka transformatorspänningen. Detta ger inte heller några underspänningsproblem i höglastfallet.
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Det moderna villaområdet är mer problematiskt då transformatorn löper risk att överbelastas
vid installation av det största solcellspaketet. Ur spänningshänseende är det möjligt att
installera 5 kW solceller så länge transformatorns spänning sänks till 0,98 p.u., men
överbelastningar är ett problem då det största paketet är involverat. Därmed krävs att 4 kW
solceller väljs istället, och ur överbelastningssynpunkt behöver inte heller spänningsnivån i
transformatorn sänkas då. För att nå en kompromiss mellan de två fallen väljs därför 4 kW
solceller tillsammans med en spänningssänkning till 1,005 p.u. hos transformatorn, vilket ger
ett så stort solcellspaket som möjligt tillsammans med en minimal spänningssänkning. I 5.2.2
beräknades inte underspänningar för 1,005 p.u.-fallet, men då det inte uppkom någon
underspänning i 0,98 p.u.-fallet finns ingen risk att det kommer vara ett problem.
För det äldre villaområdet sker resonemanget ungefär på samma sätt som tidigare.
Överspänningarna här är dock ett större problem än i det moderna villaområdet vilket i sin tur
leder till att endast det minsta solcellspaketet kan inkluderas för att inte ge nätet för höga
spänningsnivåer. Det här området blir också överbelastat av de två större paketen varför
solcellspaketet på 2 kW även är rimligt ur den aspekten. En spänningssänkning hos
transformatorn till 1,005 p.u. leder till att spänningen hålls inom 1,05 p.u. och
underspänningar är inte heller något problem för nätet. Resonemanget för den sista poängen
är detsamma som för det moderna villaområdet: då inga underspänningar uppkom i fallet där
transformatorns spänning sänktes till 0,98 p.u. kommer de inte ske i övriga fall heller.

5.5. Jämförelse med tidigare studie
Det har tidigare gjorts studier på bland annat överspänningar vid installation av solceller i
distributionsnät. I examensarbetet Walla (2012) presenteras spänningshöjningar i en
simulering av ett stadsnät, ett förortsnät och ett landsbygdsnät där solceller motsvarande 30
%, 50 % respektive 100 % av kundernas årskonsumtion har installerats. Främst av intresse är
förortsnätet som till strukturen liknar det moderna villaområdet. Dock kan det till viss del
även jämföras med det äldre villaområdet i den här studien på grund av att båda är stora till
strukturen med många kunder längs samma ledare radiellt. Nätet i Walla (2012) är dock något
större både geografiskt och mätt i antal kunder (176 stycken jämfört med 85 i det äldre
villaområdet respektive 111 i det moderna).
Detta leder till att resultaten också förväntas likna varandra. Produktionen från solcellerna i
det här arbetet, som maximalt uppgick till 5 kW, ger i det äldre villaområdet spänningsnivåer
som ligger någonstans mellan 50-procent- och 100-procentfallen i Walla (2012) och i det
moderna spänningsnivåer mellan 30-procent- och 50-procentfallen. Detta kan relateras till de
beräknade maximilasterna i det här arbetet på 2,49 kW respektive 5,82 kW. Lasterna ger att
de installerade solcellerna i systemet motsvarar 201 % respektive 86 % av kundernas effekt
(som beräknats efter årskonsumtionen), vilket borde innebära att spänningshöjningen i det här
arbetets nät bör vara högre relativt Walla (2012) än de är. Detta kan dock ha att göra med hur
systemen modellerades och simulerades och omkringliggande beräkningar, samt att näten i
det här arbetet faktiskt är något mindre. Landsbygdsnätet i det här arbetet liknar förortsnätet i
Tobias Wallas arbete mer än det liknar motsvarande landsbygdsnät där, varför det är svårt att
jämföra resultaten därifrån. Dock är det rimligt att ett så strukturellt enkelt nät får mindre
problem än de övriga.
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5.6. Känslighetsanalys
En aspekt som är intressant att göra känslighetsanalyser på är de ledningar som
approximerades bort i det moderna villaområdet på grund av begränsningar i mjukvaran som
användes i modelleringsarbetet. En annan är att ändra transformatorparametrarna för att
undersöka hur stor påverkan de antagna värdena har på resultatet.

5.6.1. Spänningsnivåer i fyra utvalda ledningar
För att undersöka hur stor påverkan ledningarna har på resultaten när de modelleras jämfört
med när de inte modellera beräknas kvoter av spänningsnivåerna i de olika fallen efter
följande form:
𝑆=

𝑈𝑀𝑒𝑑𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑈𝑈𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

( 12 )

Då hela delmodellen inte kunde modelleras med alla ledningar beräknades de här kvoterna för
fyra utvalda ledningar kopplade till ett kabelskåp relativt nära kabelskåpet. Hela nätet fram till
kabelskåpet är modellerat, men ingenting längre bort från nätstationen än så (på grund av
begränsningen i modellen). Därmed är de använda spänningsnivåerna inte nödvändigtvis
representativa för det slutgiltiga systemet, men de ger en fingervisning om hur stor skillnad en
ledning gör.
För varje beräkning ingår spänningsnivån vid en av fyra slutkunder både med ledningen
medräknad i modellen och utan ledning: slutkunden befinner sig då direkt vid kabelskåpet
ledningen är kopplad till. I varje fall är endast en slutkund kopplad till kabelskåpet för att
undersöka just den specifika kunden. Resultatet av de fyra beräkningarna syns i Tabell 16.
Alla fyra slutkunder är kopplade till samma kabelskåp med samma typ av kabel. De har
samma laststorlek och är en del av grundmodellen med solcellspaketet på 5 kW för att det är
störst skillnad från nod till nod i en sådan modell, jämfört med mindre solcellspaket eller utan
solceller. Endast ledningens längd skiljer sig åt mellan fallen.
Tabell 16. Kvotberäkningar för fyra olika slutkunder kopplade till ett kabelskåp för att beräkna
ledningarnas inverkan på resultatet.

Spänning med
ledning

Spänning utan
ledning

Kvot

Ledningslängd

Slutkund 1

1,05131 p.u.

1,04715 p.u.

1,00397

77 m

Slutkund 2

1,05365 p.u.

1,04715 p.u.

1,00621

120 m

Slutkund 3

1,05030 p.u.

1,04715 p.u.

1,00301

58 m

Slutkund 4

1,05046 p.u.

1,04715 p.u.

1,00316

61 m
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Kvoten visar att störst skillnad av de fyra typfallen infaller för ledningen som är 120 m lång,
med en procentuell skillnad på 0,62 %. En skillnad från 1,054 p.u. till 1,047 p.u. är dock
ganska markant i det här arbetet. För att dra en gräns sätts därför 0,5 % som största skillnaden
som kan uppkomma. Efter interpolation mellan kvoterna för ledningarna på 77 m och 120 m
erhålls därefter att ledningarna som längst får vara ca 95 m. Denna skillnad i systemet i helhet
lär inte vara så pass stor att den förändrar slutresultatet i någon större bemärkelse, då det finns
en god marginal till överspänningsgränsen för den lösning som valdes för det moderna
villaområdet. Med andra ord borde inte de ledningar som approximerats bort ändra resultatet.

5.6.2. Förändring av transformatorparametrar
Transformatorparametrarna valdes utifrån exempel 6.9 i Glover, Sarma & Overbye (2012)
snarare än beräknades för varje transformator. Detta kan ha påverkat resultaten och sänkt
spänningsnivåerna. För att undersöka detta ändras transformatorparametrarna till att vara två
gånger större relativt ursprungsvärdena, samt genom att öka serieresistansen till att vara fem
gånger större. Landsbygdsnätet undersöks i synnerhet då det är det minsta systemet och
därmed påverkas mest. Även delsystemet i det äldre villaområdet med högst spänningsnivå
inkluderas för att se om det blir en mindre påverkan där. Den högsta spänningsnivån i
respektive system redovisas i Tabell 17 för olika transformatorparametrar. Precis som i 5.5.1
är det grundsystemen med 5 kW solceller som används som bas för denna känslighetsanalys.
Tabell 17. Spänningsnivåer i två utvalda system där transformatorparametrarna ändras. I ett fall är
de, relativt grundparametrarna som användes i arbetet, dubbelt så stora (0,003 p.u. serieresistans,
0,04 p.u. seriereaktans) och i det andra är serieresistansen fem gånger så stor (0,0075 p.u.).

Transformatorparametrar

Högst spänningsnivå
Äldre villaområde,
Landsbygdsnät
delsystem 3
Ursprungsparametrar

1,05315 p.u.

1,11965 p.u.

Två gånger större
parametrar

1,05427 p.u.

1,12635 p.u.

Fem gånger större
serieresistans,
ursprungsreaktans

1,05575 p.u.

1,12764 p.u.

Med högre värden på transformatorparametrarna ändras spänningsnivån i systemen relativt
mycket, något som kan pekas ut som en svaghet i modellerna som simulerade de tre
distributionsnäten. Detta lär i ovanstående fall inte påverka slutresultaten alltför mycket på
grund av att de har marginal för en något ökad spänningsnivå. I landsbygdsnätet ökar
spänningen 0,0026 p.u. som mest och i det äldre villaområdets delsystem 0,0080 p.u. Om
0,008 p.u. adderas på spänningsnivåerna hos de system som valdes ut för att ange de tre
nätens hosting capacity når inget av dem gränsen på 1,05 p.u. Landsbygdsnätet valda lösning
får en ny högsta spänning på 1,0368 p.u., det moderna villaområdet når värdet 1,0492 p.u. och
det äldre villaområdet 1,0493 p.u. De två senare når mycket nära sina gränsvärden, vilket kan
vara problematiskt.
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Om resultaten från de båda känslighetsanalyserna summeras skulle det moderna villaområdet
kunna nå en överspänning för det valda paketet som anger nätets hosting capacity. Dock
måste det tilläggas att ett nät med mindre solcellsanläggningar får en lägre absolut
spänningshöjning när transformatorparametrarna ändras. Det äldre villaområdets delsystem
får en spänningsökning på 0,0014 p.u. med solcellspaketet på 4 kW vilket var det som
användes i det moderna villaområdet. Med detta i åtanke är resultaten ändå tillräckligt säkra,
särskilt då det är worst case-scenarier som målats upp.
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6. Diskussion
I det här arbetet undersöktes både överspänningar och överbelastningar för att uttrycka någon
form av hosting capacity i tre olika distributionsnät på lågspänningsnivå. Med en
spänningsnivå som högst får nå 1,05 p.u. enligt den gällande standarden hos Mälarenergi och
grundsystem med en transformatorspänning på 1,03 p.u. var det inget av de tre näten som utan
åtgärder klarade av att inhysa 5 kW solcellsproduktion hos samtliga kunder. Landsbygdsnätet
behövde dock endast en spänningssänkning hos transformatorns sekundärsida till 1,005 p.u.
medan de två villaområdena krävde mer radikala åtgärder i form av både spänningssänkning
hos transformatorn och val av mindre solcellspaket hos kunderna (4 kW för det moderna
villaområdet och 2 kW för det äldre villaområdet med sydda serviser). Att näten inte kan
hantera stora mängder solceller är dock inget konstigt då de dimensionerats efter den
traditionella bilden av distributionsnät utan distribuerad elproduktion.
En poäng som är viktig att ha i åtanke är att det endast är extremfall som undersöks.
Exempelvis är det orimligt att anta att ett solcellspaket med en toppeffekt på ungefär 5 kW
faktiskt producerar den effekten, då den är uppmätt under optimala testförhållanden. Detta är
dock inte av alltför stor vikt i det här arbetet eftersom solcellspaketen i sig inte är alltför
betydelsefulla, utan endast deras producerade effekt är intressant. Dessutom har, enligt den
beräknade genomsnittliga takytan hos småhus, många av dessa byggnader med stor
sannolikhet en så pass stor kombinerad tak- och fasadyta att utnyttja att det inte är helt
orimligt för en enskild kund att producera sådana effekter. Dock kanske det inte är lika rimligt
att anta att samtliga konsumenter i de tre näten skulle ha en så stor mängd installerade
solceller, i alla fall inte i en alltför snar framtid. Med tanke på utvecklingen som skett på
solcellsmarknaden i Sverige under de senaste åren kan det dock hända någon gång i
framtiden, varför det ändå är intressant att se de absolut värst tänkbara fallen för att kunna
dimensionera dagens elnät inför ett sådant scenario.
Enligt valideringen är resultaten också något osäkra på grund av antagna transformatorparametrar och vissa ledningar som approximerades bort i det moderna villaområdet.
Tillsammans med att modellerna var relativt enkelt uppbyggda kan detta leda till att resultaten
inte helt stämmer överens med hur de verkliga systemen skulle påverkas av de olika fallen
som undersöktes. Detta tillsammans med det naturliga worst case-resonemanget i studien
leder till att resultaten endast bör ses som en antydan till hur starka de tre näten är, inte exakt
hur mycket de kan hantera. Vidare skulle fler effektstorlekar hos solcellerna ha kunnat
undersökas, snarare än endast de tre exempelpaketen på Mälarenergis hemsida. Att fokusera
på solcellspaket exempelvis i steg om 0,5 kW från 1 kW till 5 kW skulle göra det enklare att
hitta optimala fall för de tre systemen. Dock skulle ett sådant modelleringsarbete ha varit
alltför tidskrävande för den tidsramen som satts upp för examensarbetet.
En av begränsningarna som gjordes i studien var att endast rent tekniska aspekter undersöktes.
Eventuella ekonomiska, miljömässiga och sociala problem som skulle kunna uppkomma på
grund av solceller var inte en del av det här arbetet, vilket innebär att de verkliga systemen
sannolikt begränsas på fler sätt än modellerna. Dessa aspekter kan med andra ord vara
intressanta att analysera i framtida undersökningar.
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Något annat som måste diskuteras är att transformatorn överbelastades i höglastfallet under
5.2.2. Detta bör inte vara rimligt då dagens nät är dimensionerat för att klara av höga laster.
Att detta sker kan dock bero på att beräkningarna för maximilasterna var något för grova och
att kundernas enskilda lastvärden därför är orimligt stora. Detta leder dock även till att
spänningsfallet i de tre systemen med stor sannolikhet var större än den är i de verkliga
systemen (på samma sätt som att spänningsökningen vid högproduktion är högre i modellerna
än den realistiskt kan vara i verkligheten) varför även höglastfallet är ett extremfall, vilket
också var meningen. Överbelastningen för höglastfallet är inget som påverkar det här arbetets
resultat då det främst är solcellssystemens påverkan på transformatorns belastning som är
intressant, men det är ändå viktigt att nämna.
Av de metoder som idag är möjliga för att minska riskerna för överspänningar och
överbelastningar är det endast vissa som är intressanta för Mälarenergi som nätägare. I det här
arbetet nyttjades endast att sänka spänningen hos transformatorns sekundärsida för att minska
risken för överspänningar, ett system som finns tillgängligt idag men som kräver manuell
justering hos samtliga nätstationer. Om detta generellt måste göras flera gånger per år för att
kompensera för hög produktion på sommaren och hög konsumtion på vintern skulle en bättre
lösning rimligtvis vara att byta ut de nuvarande transformatorerna till automatiska sådana som
kan göra detta arbete själva. Vidare skulle, på grund av överbelastningarna i de två större
systemens transformatorer, en uppgradering ändå vara nödvändig varför båda dessa problem
kan åtgärdas på en gång. Att byta ut många av transformatorerna i dagens elnät är dock både
tidsödande och dyrt.
I verkligheten kommer växelriktaren också att koppla bort solceller då spänningsnivån når
över 1,05 p.u., något som likställs vid produktionsreduktion som också presenterades i
litteraturstudien. Att koppla bort solcellerna är dock något man helst vill undvika på
Mälarenergi varför automatiska transformatorer skulle kunna vara en något bättre lösning. Ett
examensarbete som utförts parallellt med detta undersöker energilagringens påverkan hos
hushåll med stora mängder solenergi baserat på data från Mälarenergi, vilket visar på ett
intresse att använda sådana lösningar. Med andra ord skulle energilager mycket väl kunna
vara en annan möjlig lösning för att minska riskerna för överspänningar och överbelastningar.
En annan lösning, som dock alltid är dyr, är att byta ut nätens ledare till sådana med lägre
förluster.
Då resultaten från den här studien fokuserar mer på att ge en fingervisning om hur olika
distributionsnät påverkas av varierande mängder solceller, snarare än de exakta värdena på
överspänningar och överbelastningar i de specifika fallen, är det inte orimligt att extrapolera
dem på andra, liknande nät. Detta är rimligt också då arbetets utfall liknar andra studier på
liknande system. Att undersöka worst case-scenarier ger i det här fallet med andra ord inte
alltför mycket information om de specifika distributionsnäten som studerades, men istället
allmänna trender som kan användas som bas för framtida undersökningar och eventuella
beslut. För att få mer verklighetsnära resultat krävs med andra ord mer detaljerade fallstudier
med striktare satta krav och begränsningar för specifika nät.
De svaga länkarna i det här arbetet är vissa av beräkningarna som baserades på relativt
oprecisa formler samt antaganden som kan påverka resultaten relativt mycket. Med andra ord
är modellerna känsliga, men inte så pass känsliga att systemens angivna hosting capacity
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ändras. Resultaten är alltså, trots känsliga modeller, relativt robusta på grund av tillräckligt
tilltagna marginaler. Dock är självklart detta en aspekt som kan förbättras i framtida modeller.
Mjukvaran i sig bör det dock inte vara något större problem med, trots att den egentligen
främst är ämnad för högre spänningsnivåer och effektvärden. Resultaten är i det stora hela
rimliga för de tre systemen.

7. Slutsatser
Det här arbetet visar att mindre distributionsnät med enklare struktur och färre kunder på rad
längs samma ledare får mindre problem med både överspänningar och överbelastningar.
Landsbygdsnätet, som är minst både geografiskt och strukturellt, har högst hosting capacity
och kan inhysa det största solcellspaketet på 5 kW (egentligen 5,2 kW) hos samtliga kunder
med den relativt enkla åtgärden att sänka transformatorns sekundärspänning från 1,03 p.u. till
1,005 p.u. Det moderna villaområdet kan hantera att konsumenterna installerar 4 kW-paketet
(4,1 kW faktisk effekt) med en sänkning av transformatorspänningen till 1,005 p.u. Här är det
överbelastningar i transformatorn som tvingar ned nätets hosting capacity från 5 kW till 4
kW. Det äldre villaområdet kan endast inhysa det minsta solcellspaketet på 2 kW både på
grund av överspänningar och överbelastningar. Detta baseras på att spänningsnivåerna måste
hållas inom +5 % / -10 % relativt den nominella spänningen samt att ingen komponent i nätet
får överbelastas, det vill säga att strömmarna inte överskrider de satta gränserna. Dock är det
transformatorn som är av störst vikt då vissa säkringar som eventuellt överbelastas kan bytas
ut till mycket mindre kostnader. Simuleringarna visar att överspänningar främst sker långt ut i
näten medan överbelastningar i regel sker närmare nätstationen, vilket stämmer väl överens
både med tidigare studier inom samma område och med tillgänglig teori.
De metoder som idag finns för att minska risken för överspänningar och överbelastningar är:







Sänkning av spänningsnivån på lågspänningstransformatorns via lindningskopplare.
Reaktiv effektkompensering.
Införande av enkellindade transformatorer
Utökning av ledarstorlek för att minska linjeimpedanser och förluster.
Energilagring (t.ex. i form av batterier)
Produktionsreduktion/effektreducering (eng. power curtailment) hos distribuerade
elproducenter.

För Mälarenergi är några av de möjliga lösningarna som diskuterades i det här arbetet att
sänka spänningsnivån hos transformatorn, införande av enkellindade transformatorer,
energilagring och uppgradering av ledarna. Produktionsreduktion är något Mälarenergi helst
vill undvika då detta innebär att deras nät egentligen är för svaga.
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7.1. Framtida forskning
Då den här studien gjorts på en övergripande nivå med extremfall kan det vara intressant att
undersöka de tre distributionsnäten i mer detalj tillsammans med andra, liknande system. I
allmänhet är det intressant att undersöka så många olika nät som möjligt för att fastställa de
trender som det här arbetet visar på vad gäller introduktion av stora mängder distribuerad
elproduktion. Det kan också vara av intresse att undersöka hur näten påverkas av andra
åtgärder för att minska risken för överspänningar och -belastningar.
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Bilaga 1: Grundmodeller utan solceller

Spänningsfall för tre matarledningar i landsbygdsnätet.

Spänningsfall för fyra matarledningar i det moderna villaområdet. Dessa är de fyra ledare som har
störst spänningsfall i systemet.
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Bilaga 2: Grundmodeller med solceller

Spänningsökning för tre matarledningar i landsbygdsnätet. 5 kW solceller installerade hos samtliga
kunder i nätet.

Spänningsökning för fyra matarledningar i det moderna villaområdet. 5 kW solceller installerade hos
samtliga kunder i nätet.
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Bilaga 3: Kompenserande modeller med solceller

Spänningsökning för tre matarledningar i landsbygdsnätet med transformatorspänningen 1,005 p.u.
på sekundärsidan. 5 kW solceller installerade hos samtliga kunder i nätet.

Spänningsökning för fyra matarledningar i det moderna villaområdet med transformatorspänningen
0,98 p.u. på sekundärsidan. 5 kW solceller installerade hos samtliga kunder i nätet.
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Bilaga 4: Kompenserande modeller, höglastfall

Spänningsfall för tre matarledningar i landsbygdsnätet, med transformatorspänningen 1,005 p.u. på
sekundärsidan. Antaget är att solcellerna inte producerar någon effekt och att kunderna konsumerar
maximal effekt, det vill säga ett höglastfall.

Spänningsfall för fyra matarledningar i det moderna villaområdet med transformatorspänningen 0,98
p.u. på sekundärsidan. Antaget är att solcellerna inte producerar någon effekt och att kunderna
konsumerar maximal effekt, det vill säga ett höglastfall.
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