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Abstract 
This work has estimated the amount of microgeneration that may be 

installed in a low voltage grid based on hosting capacity limits and 

presents an overview of a reference area. The work shows that despite a 

very strong power grid, it is essentially the hosting capacity for voltage 

increase that will limit microgeneration production. Three proposals are 

given for measures that facilitate the introduction of microgeneration. 

Measurements to estimate the remaining margin to the hosting capacity 

limit, which serves as a decision base to allow more installable effect. 

Adjustment of the transformer's rated voltage, which increases the 

hosting capacity and allows more production. Production curtailment 

during critical hours means that more installable power can be allowed 

and there is more time for thoughtful investments. 

 

Keywords: Hosting capacity, Photovoltaic, Voltage increase  
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Sammanfattning 
Detta arbete har med hjälp av acceptansgränser uppskattat hur mycket 

mikroproduktion som kan installeras i ett lågspänningsnät och resulta-

tet presenteras som en karta över ett referensområde. Arbetet visar att 

det trots ett mycket starkt elnät i huvudsak är acceptansgränsen för 

spänningshöjning som kommer att vara begränsande. Det läggs fram tre 

förslag på åtgärder som underlättar införandet mikroproduktion. Mät-

ning för att uppskatta återstående marginal till acceptansgränsen, vilket 

sedan kan fungera som ett beslutsunderlag för att tillåta mer installerbar 

effekt. Justering av transformatorns nominella spänning, vilket frigör 

utrymme för mer produktion. Möjligheten till begränsning av produk-

tion under kritiska timmar medför att mer installerbar effekt kan tillåtas 

och det finns mer tid för genomtänkta investeringar. 

 

Nyckelord: Acceptansgräns, solceller, spänningsförändring, spännings-

godhet 
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Terminologi  
 

Förkortningar 

AP Anslutningspunkt, där fastigheten ansluter till  

elnätet. 

DG Distribuerad generering 

HC Hosting capacity, acceptansgräns. En bryt-

punkt för acceptabel produktion. 

KS Kabelskåp 

NS Nätstation, inrymmer transformator. 

SP Sammankopplingspunkt, se kabelskåp 

 

Ordförklaring 

Lågspänningsområde Det sammankopplade området som matas av 

en nätstation. 
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1 Introduktion 
Introduktionen av småskalig produktion, mikroproduktion är någon-

ting nytt för våra elnät. Elenergi som traditionellt produceras av stora 

enheter och överförs längre sträckor via kraftledningar, kan nu på ett 

enklare och billigare sätt än tidigare produceras och konsumeras lokalt 

av hushållen själva, eller matas vidare tillbaka till elnätet där den åter-

matade effekten bidrar till att ytterligare minska centraliserad produk-

tion. På Sundsvall elnät ökar antalet anmälningar om anslutning av 

mikroproduktion till elnätet för varje år och mycket tyder på att denna 

utveckling kommer att fortsätta i och med att priserna på solcellspaneler 

sjunker och nya typer av produkter utvecklas. Det svenska elnätet är 

dimensionerat utifrån uppvärmning med direktverkande el under 

vinterhalvåret. Detta innebär ofta att det finns väl tilltagna ledningar 

och kablar [1], och med det en ökad möjlighet till effektöverföring som 

även gäller ”åt det andra hållet” vilket ökar möjligheterna till mikropro-

duktion. 

1.1 Problemmotivering 

Mikroproduktion kan förutom ett minskat flöde av elenergi till hushål-

len även vända på detta flöde och orsaka ett flöde av elenergi i motsatt 

riktning mot det som elnätet en gång konstruerades för. Detta innebär 

att det uppstår förändringar gällande spänning, effektflöden, flimmer 

och obalans mellan faser, vilket är acceptabelt upp till en viss gräns. När 

den gränsen uppnås, riskerar elnätet att inte uppfylla fastställda krav 

och problem kan uppstå. Det här arbetet har som mål att göra en upp-

skattning av hur mycket mikroproduktion som kan installeras i ett 

lokalt elnät, ett arbete som sedan kan appliceras på andra nät. 

1.2 Syfte 

Att göra en bedömning av hur en framtida ökning av distribuerad 

generering påverkar det lokala elnätet. Att systematiskt utvärdera de 

viktigaste kraven på elnätets funktion och kvalité, använda acceptans-

kriterier och applicera dessa på ett referensområde. 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom Sundsvall elnäts koncessionsområde till stor del inrymmer 

tätortsbebyggelse samt att kusten med Alnön anses vara ett ”Område 
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där ingen lov- eller tillståndspliktig vindkraftsutbyggnad bör ske” [2] så 

bedöms möjligheterna till utbyggnad av vindkraft vara kraftigt begrän-

sad, varpå vindkraftens påverkan utelämnas. Arbetets fokus kommer att 

ligga på solcellsanläggningar på max 43,5kW, som ansluts till lågspän-

ningsnätet. Detta är den högsta effekten för elnätsbolagens definition av 

mikroproduktion. 

1.4 Problembeskrivning 

Hur mycket produktion kan anslutas till det lokala elnätet innan 

problem riskerar att uppstå med elkvalité och skyddsfunktioner, hur 

ska den ökande produktionens påverkan på elnätets begränsningar 

hanteras. 

 

1.5 Tydliga mål 

 Uppskatta acceptansgränser för ström, spänningshöjning och 

obalans inom ett lågspänningsområde utifrån krav på elkvalité 

och elnätets begränsningar. 

 Beskriv de tre viktigaste åtgärderna som behöver göras för att 

säkra implementeringen av lokal småskalig produktion. 

1.6 Bidrag 

En viktig och tidskrävande del i detta arbete är att jämföra resultatet 

från utförda beräkningar med simuleringar i programvaran Trimble, för 

att på så sätt bekräfta rimligheten i uppskattningarna. Data från 

nätstationen, NS, har bearbetats för att bedöma variationer i spänning 

och effekt. En produkt av detta arbete blir en karta som efter att data har 

fyllts i kan ge en uppskattning och överblick på områdets 

acceptansgränser och vart svagheterna i nätet finns. 
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2 Teori 
Uppskattningen av acceptansgränser sker genom ett transparent arbets-

sätt och dessa används sedan för att bedöma hur ett lokalt elnät påver-

kas av mikroproduktion. Genom att kvantifiera elkvalité och elnätets 

begränsningar så kan en bedömning göras av den maximala mängd 

elenergi som matas in i elnätet utan att dess funktion äventyras. De 

acceptansgränser som tas upp i detta arbete är: spänning, effekt och 

obalans. Den lokala produktionen kan dock även ha en påverkan på 

flimmer, skyddsutrustning och dess selektivitet. Mycket av arbetet i 

denna rapport, som i huvudsak bygger på ett förutbestämt ”värsta 

fallet” scenario, inspirerades av boken Integration of distributed 

generation in the power system [3], som utförligt beskriver ovanstående 

metod samt andra och resonerar kring olika sätt att tänka. Valet av 

metod baserar sig på förväntningen att leverera en kvalificerad upp-

skattning inom tidsramen för detta arbete genom att kombinera enkla 

snabba beräkningar på enskilda inmatningspunkter eller ledningar 

inom ett område. En annan och mer komplicerad metod, som med ett 

analytiskt tillvägagångssätt uppskattar hur elproduktion från solceller 

påverkar ett helt lågspänningsnät finns i [4]. Denna metod utgår inte 

heller från förenklingen med att endast räkna med den aktiva effekten 

från produktionen, även om det är så man i slutändan gör i artikeln. 

Denna förenkling används dock i detta arbete då de elektroniska växel-

riktarna endast förväntas producera aktiv effekt. Författarna till [5] 

använder en sannolikhetsbaserad metod för att undvika en underskatt-

ning av acceptansgränsen, vilket även innefattar att man till skillnad 

från ”värsta fallet” scenariot accepterar att det finns en viss risk. Den 

visar även att metoden som används i detta arbete och som använder ett 

förutbestämt scenario med maximal produktion i samband med mini-

mal förbrukning, underskattar den distribuerade genereringens positiva 

påverkan på matarledningens spänning och förluster. 

2.1 Spänning 

Matningsspänningen i elnätet ska uppfylla kraven för standarden SS-

EN51060, vilken har som ändamål att beskriva och definiera frekvens, 

storlek, kurvform och symmetri mellan faserna. Enligt denna standard 

så får matningsspänningen i anslutningspunkt till kund variera inom 
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230V ±10% mellan fas och neutralledare, och ska hålla sig inom dessa 

gränser i 95 % av uppmätta 10minuters perioder [6].  

Spänningsstegringen som uppstår av mikroproduktion beror på den 

inmatade strömmen och impedansen vid mätpunkten. Flera anslut-

ningspunkter från fastigheter kopplas ihop i en sammankopplingspunkt 

även kallad kabelskåp. Vid denna sammankopplingspunkt är rekom-

mendationen att spänningsförändringen inte ska överstiga ±3%. Vid 

anslutningspunkten till en fastighet gäller ±5%. Dessa värden är erfa-

renhetsbaserade och gäller för produktion och last över tre faser [6]. 

 

Parameter Tid Spänning 

  (s) (V) 

Överspänning 1 60 230 +11% 

Överspänning 2 0,2 230 +15% 

Underspänning 0,2 230 -15% 

Ödrift 0,15  

tabell 1: Reläskyddskrav för spänning [7]. 

Solcellsanläggningar ansluts till elnätet via en växelriktare även kallad 

inverter. I tabell 1 så kan man se en del av de krav växelriktaren ska 

uppfylla enligt SS-EN 50438 för att få anslutas till det svenska elnätet. I 

dessa krav ingår även att växelriktaren ska koppla bort produktionen 

om den tappar kontakten med elnätet för att förhindra ödrift, det vill 

säga att anläggningen spänningsätter elnätet utanför elnätsägarens 

kontroll. För att reglera nätspänning så kan växelriktare som producerar 

alternativt förbrukar reaktiv effekt användas [17]. Dessa är dock än så 

länge ovanliga i lågspänningsnät. 

   
     

  
 , (1) 

[3] Spänningshöjningen   , i änden av en ledning är beroende på led-

ningens impedans      och den inmatade aktiva   respektive reaktiva 

effekten  . Spänningshöjningen sker då i förhållande till den nominella 

spänningen   . För last gäller det omvända. 

Basen för att uppskatta spänningshöjningen som orsakas av produktion 

finns i formel 1. Det är en enkel approximation till skillnad från ett mer 

komplext, exakt uttryck för att beräkna förändringarna [8] som i slutän-
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dan även den riskerar att bli en approximation då man approximerar 

data, till exempel den aktiva eller reaktiva effekten. Då fokus i detta 

arbete ligger på anläggningar med solceller och växelriktare antas att 

den inmatade effekten som påverkar spänningshöjningen är rent aktiv, 

varpå termen med reaktiv effekt i uttrycket kan strykas 

     
   

 

 
    , (2) 

[3] Den nominella huvudspänningen     dividerat med anslutningens 

källresistans   multiplicerat med den procentuella spänningsföränd-

ringen      , ger den effekt      som kan matas in med trefasig anslut-

ning, formel 2. 

 

     
   

 

  
    , (3) 

 [3] Den nominella fasspänningen     dividerat med anslutningens 

källresistans   multiplicerat med den procentuella spänningsföränd-

ringen      , ger den effekt      som kan matas in med enfasig anslut-

ning, formel 3. 

 

     
     

 
, (4) 

 [3] Den accepterade procentuella spänningsförändringen      fås av 

kvoten mellan spänningsförändringen       och den nominella spän-

ningen, formel 4. 

 

   
 

  

   

 
, (5) 

 [3] En sammankopplingspunkts möjlighet att mata in effekt    längs 

med en matningsledning uppskattas genom det procentuella avståndets 

   invers multiplicerat med acceptansgränsen för inmatning av effekt 

    vid ledningens ände, dividerat med antalet sammankopplingspunk-

ter   utmed ledningen, formel 5. 
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2.2 Effekt 

Den inmatade effekten från en produktionsanläggning överförs via 

elnätet som ström i ett förhållande enligt formel 6 för ett trefassystem. 

Där effekten P är produkten av huvudspänningen   , strömmen    och 

Cos(ϕ) som i detta arbetes sammanhang förutsätts vara 1. Det innebär 

att strömmen följer effekten linjärt och att effekt följs av motsvarande 

ström. När rapporten skriver om effekt så är det för överblickbarhetens 

skull, men i fråga om begränsningar i elnätet är det egentligen är den 

underliggande strömmen som avses. 

 

              ,  (6)  

Förutsättningen för förbrukning och produktion ansluten till en matar-

ledning är att maximal effekt som ska överföras genom ledningen inte 

överstiger vad den klarar av.  Man kan se det som två gränser där 

produktion upp till den första gränsen kan innebära en förbättring av 

matarledningens spänningsprofil samt minskade förluster [5]. 

 

                            ,   (7) 

 [3] Utifrån förutsättningen att det inte förekommit överlast tidigare så 

förekommer det inte heller någon överlast så länge den genererade 

effekten          understiger maximal förbrukning           adderad till 

den lägsta förbrukningen          . 

 

                             ,  (8) 

 [3] Gränsen för inmatningsbar effekt som är den tekniskt möjliga att 

överföra, formel 8, uppnås inte om den genererade effekten          

understiger elnätets maximala effekt            som adderas till den 

lägsta            

  



Mikroproduktion med solceller - 

Användandet av acceptansgränser 

Patrik Hanhisalo 

2 Teori 

2017-06-13 

 

7 

2.3 Obalans 

Obalans eller osymmetri i lågspänningsnätet orsakas av laster eller 

produktionsenheter som inte är symmetriskt kopplade till elnätet utan 

via en fas mot neutralledaren. Osymmetri i spänningen definieras som 

”tillstånd i ett flerfassystem i vilket effektivvärdena hos fasspänningarna 

eller fasvinklarna mellan närliggande faser inte är lika”  [9] och ska 

under normala driftförhållanden vara under 2%. Osymmetri uttrycks i 

procent som förhållandet mellan minusföljdskomponenten U- i relation 

till plusföljdskomponenten U+ [10]. Med slumpmässig inkoppling av 

enfasiga produktionsenheter följer en risk, en tysk fältstudie visar att 

elektriker utför installationer av vana vilket innebär att en överväldi-

gande del 60-70%, av anläggningarna i ett visst område hamnar på 

samma fas, refereras till i andra hand [11]. En Monte-Carlo simulering i 

denna rapport [12] uppskattar sannolikheten att 5 till 15 enheter av 30 

hamnar på samma fas till 95%. I samma rapport konstateras att en 

anslutning som har en lägre förimpedans än referensimpedansen på 

0,47 Ω enligt IEC60725 (vilket ska motsvara ungefär 95 % av kunder 

anslutna till lågspänningsnätet i Europa) kan ansluta ungefär 6kW 

enfasig produktion [12]. Denna rapport konstaterar även att bakgrunds-

obalansen har betydelse, och behöver i vissa fall mätas upp. Inkoppling 

av enfasproduktionsenheter rekommenderas till max 3kW enligt 

branschorganisationen Energiföretagen [6]. 

 

          
  

 

  
,  (9) 

Maximalt tillåten genererad effekt     beräknas av den lägsta nominella 

spänningen   och tillåten obalans   , båda i procent.    är den nominel-

la huvudspänningen och minusföljdsimpedansen betecknas   . I detta 

arbete antas att minusföljdsimpedansen domineras av källimpedansen 

och det är främst inkopplade trefasmotorer som påverkar detta [12]. 
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3 Metod 
Ett område har valts ut som referensnät för att testa metodens utfall. Det 

är bostadsområdet Mårtensro i Sundsvall, figur 1, som inte har någon 

solcellsanläggning ansluten till elnätet idag. Området byggdes runt 2006 

och villorna har huvudsakligen fjärrvärme som uppvärmningssätt. 

Arbetets fokus kommer att ligga på de elva sammankopplingspunkter 

som finns placerade i området och förbinder fastigheternas anslutnings-

punkter med matarledningarna, figur 2. Även en anslutningspunkt från 

varje sammankopplingspunkt blir referens, och då valdes den med den 

högsta förimpedansen 

figur 1: Karta över bostadsområdet Mårtensro. 
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figur 2: Nätområdesschema, matarkablar och sammakopplingspunkter. 

 

3.1 Inhämtad data 

Data som ligger till grund för beräkningar finns sammanställd i tabell 2, 

bilaga. 

3.1.1 Elmätare 

Den vanliga elmätaren som sitter ute i anslutningspunkterna vid fastig-

heten. Härifrån kommer data om effekt och anges som medelvärde per 

timme. Utifrån denna information har även      och       för samman-

kopplingspunkterna beräknats, sett över hela årets förbrukning. Elmäta-

ren ska bland annat uppfylla Swedacs föreskrift STAFS 2009:8 om 

mätsystem och tillhör där kategori 2, med högsta tillåtna mätavvikelse 

på ±2 %, under normal drift [14]. 

3.1.2 Nätstation 

I nätstationen, figur 3, sitter en elkvalitétsmätare Metrum SC som auto-

matiskt samlar in mätdata. Data som kommer härifrån gäller spänning-
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ens och effektens timmedelvärde under perioden maj-augusti 2016, 

vilket innefattar 2952 timmar. Transformatorn är i storleksordningen 

800kVA. 

 

figur 3: Nätstation Mårtensro 

3.1.3 Trimble 

Programvara i vilken hela distributionsnätet finns inlagt och som allt 

arbete gällande planering och beräkningar utgår från. Utifrån kabeltyp 

och längd som är inlagt i detta system så är de en och trefasiga kortslut-

ningsimpedanserna beräknade. 

3.1.4 Egen mätning 

Då spänningshöjningen beräknas från uppskattade värden på resistan-

sen enligt ovan, beslutades att en mätning av densamma skulle utföras 

för att få en uppfattning om hur mycket det teoretiska värdet skiljer från 

det uppmätta. Förimpedansen vid sammankopplingspunkt B, D, F, H 

och J uppmättes vid ett besök i området den 16 maj, tillsammans med en 

elektriker, figur 4. Valet av just dessa punkter baseras på att de sitter 

längst bort i matarkabeln och på så sätt även blir dimensionerande för 

acceptansgränsen i sammankopplingspunkten som sitter närmast nät-

stationen. Instrumentet som användes var en Chauvin Arnoux C.A. 

6116 Installationstestare och mätningarna utfördes mellan varje fas och 

PEN-ledaren individuellt.  
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figur 4: Förimpedansmätning i sammankopplingspunkt. 

Ett medelvärde av faserna för varje sammankopplingspunkt räknades 

ut och det erhållna värdet på förimpedansens resistansdel delades sedan 

med två för att erhålla den trefasiga, tabell 3, bilaga. 
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4 Genomförande 
En statistisk analys av nätstationens mätvärden av spänningen under 

fyra månader som täcker sommaren, ger att det är en mycket lite skill-

nad mellan fasernas medelvärden, det handlar om tiondels Volt. Ett 

histogram med normalfördelningskurva, figur 5, ger att fasspänningens 

medelvärde under en timme är 237V med en standardavvikelse på 

0,87V. Detta ger att den högsta förväntade spänningen med en sanno-

likhet av tre standardavvikelser är ca 240V. Detta innebär att den högsta 

spänningen som sannolikt kan uppstå under normal drift i det lokala 

elnätet blir 252V vid en maximal spänningshöjning vid anslutnings-

punkt på 5% i enlighet med Svensk energis rekommendationer. Utifrån 

denna analys antas huvudspänningen vara 411V. 

 

figur 5: Fasspänningens timmedelvärde, maj - aug 2016. 

 

4.1 Spänning 

Den maximala effekt som kan produceras och levereras in i en punkt 

utan att spänningsökningen överstiger det önskade, fås av formel 2 och 

formel 3. För trefas gäller sedan tidigare en förutbestämd maximal 
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spänningshöjning på 3% vid sammankopplingspunkt och 5% vid an-

slutningspunkt. Efter att acceptansgränsen har beräknats vid den bortre 

änden av kabeln så utförs en fördelning med hjälp av formel 5 för den 

produktion som kan anslutas till sammankopplingspunkten närmare 

nätstationen. 

4.1.1 Exempel Sammankopplingspunkt  

För att beräkna acceptansgränsen vid kabelskåpen i sträckan NS-A-B 

gäller att: 

 

      
   

 

 
      

 

      
    

     
       

 
            

 

Maximal effekt som kan matas in i sammankopplingspunkt B för att 

hålla sig inom 3% spänningsvariation blir 115kW. Addera         så 

erhålls acceptansgränsen för den punkten, kolumn HC i tabell 4. Vid fler 

sammankopplingspunkter med produktion längs med ledningen så 

delas denna effekt med antalet punkter, vilket visas nedan med 

användandet av formel 5. 
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Läget på sammankopplingspunkt A i förhållande till nätstationen och 

sammankopplingspunkt B beräknas genom att ta kvoten på resistansen 

på matarledningen vid respektive plats i förhållande till nätstationen. 

Resultatet ger att A ligger på 59,5% av sträckan från nätstationen mot B. 

 

   
          

          
  

 

   
            

            
  

 
         

 

 

Till        adderas sedan        och till       adderas sedan       -       

för att erhålla den slutgiltiga effekten som kan matas in i de aktuella 

sammankopplingspunkterna tillsammans, kolumn Omr. i tabell 4. 

 

 

figur 6: Uppskattning av acceptansgräns beroende på avstånd. 

Med ett exempel från den ovanför utförda beräkningen förklaras figur 6. 

Sammankopplingspunkt A och B sitter på samma matarkabel, se även 

figur 2. B som är längst ut på matarkabeln hamnar vid 1 på x-axeln där 
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acceptansgränsen är 115kW, vilket blir strax under den gröna grafen. 

Följs denna till 0,6 som är 60% av avståndet på matarkabelns längd, så 

kan acceptansgränsen ~100kW för A avläsas.  

4.1.2 Exempel Anslutningspunkt 

Vid anslutningspunkt A, gäller att maximal spänningshöjning får vara 

5%. Eftersom sammankopplingspunkten redan reserverat 3% så blir det 

kvarvarande utrymmet för spänningshöjning 1,94% 

 
            
 
         

 

 

      
   

 

 
      

 

      
    

     
         

 
           

 

Maximal effekt som kan matas in i anslutningspunkt A för att hålla sig 

inom 5% spänningsvariation blir 13kW inklusive minsta förbrukade 

effekt        , kolumn HC i tabell 4. 

4.2 Effekt 

Den högsta effekt som en matarledning kan överföra beräknas med 

formel 8 och data från tabell 2, där maximal effekt för utvald punkt 

begränsas till avsäkringen på den matande kabeln enligt formel 6. Att 

säkringens storlek används har fördelen med att omräkningsfaktorer för 

kabeln redan är utförda, som marktemperatur och anhopning. Resulta-

tet blir HC2, HC1 beräknas enligt formel 7 och tabell 2. Resultaten 

återfinns i tabell 4. 

4.2.1 Exempel 

För en sammankopplingspunkt, exempelvis A i sträckan NS-A gäller 

att:  
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Här gäller att denna effekt är den totala och inkluderar den effekt som 

matas vidare från B, vilkens maxeffekt beräknas på motsvarande vis. 

 

4.3 Obalans 

Den högsta förimpedansen i en anslutningspunkt i det aktuella refe-

rensnätet har Z=0,640Ω. Motsvarande för sammankopplingspunkt är 

Z=0,136 Ω, som har åtta anslutningar. Detta ger högsta möjliga enfas-

produktion under de sämsta förutsättningarna, enligt formel 9. 

4.3.1 Exempel 

          
  

 

  
  

            
    

    
  

           

 

4.4 Spänningshöjning i Trimble 

Den beräknade maxeffekten för att inte överstiga acceptabel spännings-

höjning fördelas ut på anslutningspunkter till respektive sammankopp-

lingspunkt enligt tabell 5, bilaga. I de fall acceptansgränsen är hög, har 

inmatad effekt i anslutningspunkten begränsats till 43,5kW. Inställning-

ar i programmet blir enligt figur 7 och figur 8. 

Värt att notera, vid dessa beräkningar så har målet varit att uppnå 

maximal effekt i sammankopplingspunkterna för att se påverkan på 

hela området. Detta har i vissa fall medfört att anslutningspunkterna 

matar in betydligt mer effekt än vad acceptansgränsen eller avsäkringen 

tillåter, till exempel 43,5kW där max är 25kW. Detta har dock inte på-

verkat anslutningspunkterna med högst förimpedans som alltid har fått 

maximal effekt utifrån acceptansgränsen, se tabell 5  
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figur 7: Inställningar för simuleringen i Trimble NIS. 

 

 

figur 8: Inställningar Trimble NIS 

Sex olika körningar gjordes med produktion under minsta förbrukning. 

Fyra stycken på matarkablarna, AB-CDEF-GHIJ-K. En på hela området, 

och en körning på en slinga där kabeln mellan nätstationen och sam-

mankopplingspunkt C kopplats ur och en koppling gjorts mellan D och 

F. 
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5 Resultat 
Resultatet från beräkningarna av acceptansgränser, tabell 4, visar att 

effekten blir den begränsande faktorn i två sammankopplingspunkter, K 

och G. Detta beror på det korta avståndet till nätstationen. För de övriga 

är det spänningshöjningen som begränsar produktionen. 

5.1 Spänning och effekt 

 

figur 9: Inmatningsbar effekt per sammankopplingspunkt. Orange färg 

visar den fördelade effekten som varje punkt kan mata in till respektive 

matarkabel gemensamt, röd färg visar den enskilda punktens möjlighet 

till inmatning. I bägge fallen gäller en maximal spänningshöjning om 

3%.  

Staplarna i figur 9 visar den uppskattade maximala acceptansgränsen 

för varje sammankopplingspunkt i referensområdet. 
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figur 10: Anslutningspunkterna med högsta impedansen. 

Anslutningspunkternas acceptansgräns för spänningshöjning varierar 

mellan drygt 10-20kW, sedan begränsar säkringen effekten vid drygt 

25kW, figur 10. 
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figur 11: Acceptansgräns utslaget per anslutning, egen färgläggning. 

Färgernas betydelse i kW, figur 11: Orange 5, gul 6-10, grön 11-20, 

mörkgrön 21+. De anslutningar inom referensområdet som inte begrän-

sas av acceptansgränsen för spänningshöjning 3%, är de åtta ljusgröna 

fastigheterna ovanför ”Norra Mårtensbacken” som istället begränsas av 

spänningshöjning vid anslutningspunkt max 5%. Hela det mörkgröna 

området räknas som en enda anslutningspunkt och har möjligheten att 

mata in mer än 43,5kW. 

 

5.2 Obalans 

Maximalt installerbar effekt på samma fas innan 2% obalans uppstår 

beräknades till: Anslutningspunkt 5,3kW, sammankopplingspunkt 

24,8kW eller 3,1kW/anslutning. 
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5.3 Trimble 

Beräkningarna i Trimble visar att uppskattningarna av acceptansgrän-

sen för spänningshöjning för enskilda inmatningspunkter eller matar-

kablar ligger strax under den beräknade spänningshöjningen, tabell 6, 

bilaga. För kombinationen av hela områdets inmatningspunkter ham-

nade simuleringarna runt den beräknade spänningshöjningen, även 

strax över, tabell 7, bilaga. 

 

 

figur 12: Trimble, relation mellan SP och anslutningar 

Beräkningarna i Trimble påvisar skillnaden mellan att testa produktion 

på en eller två matarkablar åt gången jämfört med hela områdets sex 

kablar samtidigt. Som framgår i figur 12 så stiger spänningsökningen 

när hela området är inkopplat beroende på att spänningen över nätsta-

tionen stiger. När 838kW produktion är inkopplad i området tar nätsta-

tionen emot 774kW efter förluster, vilket höjer spänningen i hela områ-

det till ca 0,7% över den nominella spänningen 411V. 
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5.4 Omkopplad drift i Trimble 

 

figur 13: Spänningsökning vid omkopplad drift.   

Den inmatade effekten från mikroproduktionen är samma som tidigare 

använts. Men här testas endast denna omkopplade slinga NS-E-F-D-C, 

figur 13.  En kontroll av strömmen visar att sektionen NS-E i detta 

scenario skulle mata ca 250kW och 350A, vilket ska tolkas som teoretis-

ka siffror. Sammankopplingspunkt C skulle riskera att få den högsta 

spänningsökningen på 8% vilken skulle sjunka fram till SP E som skulle 

öka med 3%. 
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6 Diskussion 
Detta arbete har utmynnat i ett resultat som ger värden för olika accep-

tansgränser i olika delar av ett lågspänningsnät. När dessa värden 

kombineras och presenteras så framträder en översikt över området, där 

elnätets starka och svaga punkter synliggörs. Även en viss del av dy-

namiken i elnätet framträder, exempelvis där två sammankopplings-

punkter på samma kabel har en gemensam acceptansgräns. Om den ena 

överskrider sin del så sker det på bekostnad av den andre. Detta ger en 

insikt i att resultatet inte ska tolkas som absoluta gränser, utan mer som 

just uppskattningar. Utifrån denna översikt så kan planering förhindra 

alternativt fördröja flaskhalsar i punkter med låg acceptansgräns eller 

att onödiga åtgärder vidtas där det inte behövs.  

Resultatet var inte det förväntade. Förväntningen var att strömmen 

skulle vara den begränsande faktorn i matarkablarna, och att transfor-

matorn mycket tidigare skulle nå upp i märkeffekt i förhållande till 

spänningshöjningen. Istället så blir spänningshöjningen begränsande, 

förutom i två fall där sammankopplingspunkterna är placerade i närhe-

ten av nätstationen. Resultatet visar även att spänningshöjningen för 

enskilda kablar och sammankopplingspunkter blir något mindre än 

förväntat, detta beror mest på förluster.  

Spänningens medelvärde från nätstationen har i detta arbete visat sig 

vara flera procent högre än standard, vilket beror på en önskan att 

kompensera för det normala spänningsfallet under drift. Variationerna i 

nätstationens utspänning visar att det inte finns något utrymme för 

spänningsökningar utöver de av branschen rekommenderade, då större 

spänningsökningar skulle riskera att bryta mot föreskrifterna. Den från 

början högre spänningen bidrar alltså till att minska acceptansgränsen 

för spänningshöjning. 

Resultatet av obalans visar att de sämsta punkterna i referensnätet med 

bred marginal klarar av att hantera enfasproduktion, även om det skulle 

hamna några fler anläggningar på samma fas än på de andra faserna. 

De mätvärden för effekt och spänning som använts i detta arbete är 

timmedelvärden. Det gör att vissa delar av resultatet, främst de som 

använder      och      ska ses med detta i beaktande. Mätvärden med 



Mikroproduktion med solceller - 

Användandet av acceptansgränser 

Patrik Hanhisalo 

6 Diskussion 

2017-06-13 

 

24 

samma upplösning som de i föreskrifterna för elkvalié, tiominutersme-

delvärden eller bättre vore att föredra. 

Den omkopplade driften vid ett fingerat fel och inmatad effekt som 

fyller upp acceptansgränsen visar att en del av produktionen kommer 

att stängas ner på grund av för hög spänning. Om omkopplad drift ska 

finnas som alternativ att kunna användas stadigvarande, så måste 

acceptansgränsen justeras med detta i beaktande. 

En jämförelse av uppmätta värden på resistansen med de beräknade 

visar att det finns skillnader som kan påverka acceptansgränsen. Det är 

små värden från början, så små skillnader eller mätfel ger stora procen-

tuella utslag.  

En kommentar till figur 9. Den fördelade acceptansgränsen för SP H kan 

räknas upp, då SP G begränsas av effekten och därför inte kan utnyttja 

hela sin del av den 3% spänningshöjningen. Med hur mycket en upp-

räkning kan ske beror på den planerade spänningsökningen i SP G. 

Bilden i figur 11 baseras på samma data som i figur 9, och en korrigering 

av den inmatade effekten till SP G skulle med stor sannolikhet medföra 

att 7st gula fastigheter i stället blev gröna. 

6.1 Växelriktare 

En mycket viktig del i lokal småskalig produktion och en förutsättning 

för smidig och säker utbyggnad av densamma. Detta förutsätter att 

växelriktaren är godkänd och rätt inställd. Inte bara vid installationen, 

utan hela tiden den är ansluten till det allmänna elnätet. 

6.2 Samhällsmässiga aspekter 

En fråga som kommer i samband med detta arbete är, varför installerar 

man en solcellsanläggning? Det kan finnas många olika svar på det. 

Teknikintresse, man känner ansvar för miljön eller ekonomi. Vad fyller 

anläggningen för syfte? Svaret på den frågan är även svaret på hur man 

ska rikta sin anläggning, om man nu har den möjligheten. En sydligt 

riktad anläggning producerar mest, medans en som är riktad åt östlig 

eller västlig riktning bättre passar förbrukningskurvan. 

6.3 Etiska aspekter 

För en djupare förståelse och möjlighet till att förutse framtida påverkan 

på elnätet så behövs insamling av mer detaljerad data av till exempel 

förbrukningsmönster. Detta innebär att information om enskilda hus-
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hålls elanvändning blir synliggjord på ett nytt sätt och skulle kunna 

analyseras och användas för andra syften än de den ursprungligen var 

tänkt för. Att denna typ av mätvärden har ett integritetsvärde är något 

som Energimarknadsinspektionen har uppmärksammat [15]. 
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7 Slutsats  
Det blir rekommendationerna för maximal spänningsförändring i sam-

mankopplingspunkt som sätter begränsningen för hur mycket effekt 

som kan installeras i ett lågspänningsnät, förutom vid vissa undantag. 

En översikt på referensnätet visar att acceptansgränsen tillåter den 

maximala produktionen samtidigt att vara mellan 5 till 20kW i snitt per 

anslutning.  

De mest uppenbara metoderna för att möjliggöra ett ökat effektflöde i 

ett lågspänningsnät är genom att installera fler och grövre kablar, fler 

eller större transformatorer eller bättre kylning av den befintliga och så 

vidare. Med fallande priser och ökande kapacitet kan även energilag-

ring i form av batterier bli ett alternativ i framtiden. Men det kan finnas 

saker att göra innan man kommer till nya investeringar. Baserat på 

litteratur och erfarenheter från referensnätet så är de tre viktigaste 

åtgärderna som behöver göras för att säkra implementeringen av lokal 

småskalig produktion:  

 Mätningar. Idag används växelriktarens märkeffekt för att reser-

vera produktionens utrymme i elnätet. Detta innebär att områden 

med låg acceptansgräns snabbt riskerar att bli fulltecknade, oav-

sett antalet installerade paneler eller dess riktning i förhållande 

till andra anläggningar på samma matarkabel. Ett privat energi-

lager som installeras eller växelriktare som hanterar reaktiv effekt 

påverkar också. Den enklaste metoden för ett elnätsföretag är 

uppföljning genom mätning av exempelvis spänningen för att ta 

fram underlag till beslut om att utöka installerbar effekt i förhål-

lande till acceptansgränsen. 

 Justera transformator. Eftersom det i huvudsak är spänningen 

som först riskerar att överskridas i vissa delar av elnätet så finns 

möjligheten att ställa ner spänningen från transformatorn för att 

därigenom frigöra utrymme för mer produktion i de mest be-

gränsade områdena. Transformatorn i referensnätet ger idag en 

spänning som ligger 3% över den standardiserade nominella. En 

sänkt spänning minskar inte den procentuella spänningsökning-

en orsakad av produktionen, men gör att mer produktion tillåts 

utan att bryta mot föreskrifternas maximala +10%. En ökning av 
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acceptansgränsen för spänningshöjning med ytterligare 3% enhe-

ter skulle innebära ett kraftigt utökat utrymme för produktion på 

de flesta matarkablar och transformatorn skulle axla rollen som 

den begränsande faktorn. För att justera transformatorns omsätt-

ningskopplare krävs dock att spänningen kortvarigt bryts vilket 

innebär olägenheter för abonnenterna, speciellt om det sker ofta. 

 Begränsning av produktion. Med för mycket produktion så 

kommer något att hända i elnätet och i fallet med överspänning 

så kommer växelriktarnas reläskydd automatiskt att lösa ut. I fal-

let med en transformator som överbelastas är det inte lika enkelt, 

utan här måste det beslutas om vilka produktionsanläggningar 

som ska kopplas bort och när. Till exempel anläggningar som 

producerar mycket vid fel tidpunkt. Möjligheten att begränsa 

produktion ska ses som ett sätt att vinna tid för att följa utveck-

lingen i det aktuella området, och göra genomtänkta investering-

ar. Möjligheten till begränsning innebär även att mer installerbar 

effekt kan tillåtas än vad som annars vore möjligt, även om det 

finns en risk att all möjlig produktion inte alltid får leverera. 

 

7.1 Framtida arbete 

Just i fallet med solceller så ser det ut att kunna finnas ett behov av en 

beräkningskonstant. I ett befintligt bostadsområde där anläggningarna 

byggs till en efter en och man löpande kan göra mätningar och analyser 

så finns kanske inte behovet. Men i det fall ett nytt bostadsområde ska 

byggas till så kan en konstant som tar hänsyn till anläggningarnas 

riktning och vinkel i förhållande till varandra underlätta planeringen för 

utnyttjandet av acceptansgränsen. 
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Bilaga A: Data 
Sammankopplingspunkt Anslutningspunkt 

  (kW) (I) (Ω) (kW) (I) (Ω) 

  Pmax Pmin Ilim Rk3 Pmax Pmin Ilim Rk3 

NS 338 42 1125 0,0031 - - - - 

A 69 5 315 0,0275 6 1 35 0,279 

B 48 3 250 0,0441 9 1 35 0,171 

C 51 7 315 0,0273 5 1 35 0,325 

D 35 3 250 0,0544 10 1 35 0,279 

E 70 9 315 0,0348 8 1 35 0,250 

F 41 5 200 0,0581 11 2 35 0,286 

G 66 7 315 0,0061 8 1 35 0,228 

H 42 5 250 0,0413 7 1 35 0,209 

I 50 5 315 0,0379 8 1 35 0,271 

J 20 1 200 0,0630 5 1 35 0,181 

K - - - - 61 9 315 0,017 

tabell 2: Data för Sammankopplingspunkt och anslutningarna. 

 
SP      

 Uppmätt Beräknad Skillnad 

H 0,038 0,041 -9% 

J 0,075 0,063 19% 

D 0,067 0,054 23% 

F 0,076 0,058 31% 

B 0,056 0,044 26% 

tabell 3:Uppmätt och beräknad resistans. 
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Bilaga B: Resultat 

Sammankopplingspunkt Anslutningspunkt 

  P U3% P U5% 

  HC1 HC2 Omr. HC HC1 HC2 HC  

NS 382 851 - - - - - - 

A 74 229 98 189 7 26 13 - 

B 51 181 60 118 11 26 20 - 

C 58 231 103 192 5 26 11 - 

D 38 181 50 96 11 26 13 - 

E 78 233 79 154 9 26 14 - 

F 46 147 49 92 13 27 14 - 

G 73 231 778 834 10 26 16 - 

H 47 183 66 128 7 26 16 - 

I 55 230 74 139 9 26 13 - 

J 21 143 41 81 6 26 19 - 

K - - - - 70 233 - - 

tabell 4: Beräknad HC (kW) för kopplingsskåpen och anslutningar. 

Förlusteffekter NS är uppskattade till           och          kW. 

 Totalt antal (kW) (kW) 

Sammankopp- 
lingspunkt 

anslutningar Effekt Fördelning över anslutningspunkter 

A 4 98 13 31 27 27         

B 5 60 16 14 10 10 10       

C 7 103 11 15 15 15 15 15 17   

D 8 50 13 10 10 10 7       

E 8 79 14 12 10 10 10 13 10   

F 9 49 14 15 10 10         

G 4 174 44 44 44 44         

H 7 66 16 10 10 10 10 10     

I 8 74 13 10 7 7 10 10 10 7 

J 8 41 17 12 4 8         

K 1 44 44               

Summa: 69 838                 

tabell 5: Fördelning av produktion 

Den första kolumnen i ”Fördelning över anslutningspunkter” anger 

effekten som anslutningspunkterna med högst impedans erhöll. 
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Sammankopplingspunkt Anslutningspunkt   

  U P U P U % 

  Max % Inm Max % Inm Omkopplat 

A 420 2,1 98 427 3,8 13   

B 422 2,6 60 428 4,1 16   

C 420 2,1 103 427 3,8 11 3 

D 422 2,8 50 428 4,3 13 6 

E 420 2,3 79 427 3,8 14 8 

F 422 2,8 49 429 4,4 14 7 

G 414 0,7 174 434 5,7 44   

H 419 1,9 66 425 3,4 16   

I 421 2,3 74 427 3,9 13   

J 423 2,8 41 428 4,1 17   

K       412 0,3 44   

tabell 6: Resultat från Trimble, beräkning enskilda kablar. 

 

Sammankopplingspunkt Anslutningspunkt 

  U P U P 

  Max % Inm Max % Inm 

A 422 2,7 98 429 4,3 13 

B 424 3,2 60 430 4,6 20 

C 421 2,5 103 428 4,2 11 

D 424 3,2 50 430 4,7 13 

E 422 2,7 79 428 4,2 14 

F 424 3,2 49 431 4,8 14 

G 415 1,1 174 436 6,0 44 

H 420 2,2 66 426 3,7 16 

I 422 2,7 74 429 4,3 13 

J 424 3,2 41 429 4,4 19 

K  

 

  415 1,0 44 

tabell 7: Resultat från Trimble, beräkning hela området. 


