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Sammanfattning 
Målet med detta arbete var att undersöka hur mikroproduktion med sol-

celler och laddning av elbilar i våra hushåll kommer att se ut i framtiden 

och om elkvalitén, kapaciteten i distributionsnätet, utlösningsvillkoren 

och elnätsdimensioneringen i nya bostadsområden påverkas av detta. 

Två olika scenarier har tagits fram, där det som skiljer dem åt är hur 

många procent av hushållen som har elbilsladdare och solcellsprodukt-

ion. De två scenarierna jämförs sedan med hur det ser ut i dagsläget för 

att få en uppfattning om vad som krävs vid framtidens elnätsdimension-

eringar. Två extremfall används där maximal produktion och minimal 

konsumtion sommartid jämförs med maximal konsumtion och ingen pro-

duktion vintertid. 

Arbetet visar att den totala effektförbrukningen ökar med procentök-

ningen av elbilsladdare och solcellsanläggningar vilket leder till att nya 

bostadsområden måste dimensionernas för högre belastningsströmmar. 

Detta resulterar i att större transformatorer och att kablar med grövre le-

darareor måste användas för att klara av den ökade belastningsström-

men. Spänningsvariationerna ökar vilket gör att acceptansgränserna i 

vissa fall inte kan hållas. Vid simulering och beräkningar visade det sig 

att utlösningsvillkoren för alla sammankopplingspunkter och anslut-

ningspunkter mot bostäder låg inom gränsvärdet fem sekunder samt att 

selektiviteten var god i de delsträckor som testades.  

Nyckelord: Mikroproduktion, elbilar, elnätsdimensionering, elkvalitet, 

spänningsvariation, utlösningsvillkor, selektivitet. 
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Abstract 
The goal with this work was to study how micro-production with solar 

cells and charging of electric cars in our households will look like in the 

future and whether the electricity quality, the capacity of the distribution 

network, the release conditions and the electricity grid dimensioning in 

new residential areas are affected by this. Two different scenarios have 

been developed, where what distinguishes them is how many percent of 

households have electric car chargers and solar cell production. The two 

scenarios are then compared with how it currently looks to get an idea of 

what is needed in future electricity grid dimensioning. Two extreme cases 

are used where maximum production and minimal consumption in sum-

mer are compared with maximum consumption and no production in 

winter. 

The work shows that the total power consumption increases with the per-

centage increase of electric car chargers and solar cell installations, which 

means that new residential areas must be dimensioned for higher load 

currents. This results in larger transformers and that cables with larger 

conductor areas must be used to cope with the increased power. The volt-

age variations increase, which means that the acceptance limits in some 

cases cannot be kept. During simulation and calculations, it was found 

that the triggering conditions for all interconnection points and connec-

tion points against housing were within the limit value of five seconds 

and that the selectivity was good in the sub-sections that were tested. 

Keywords: Micro-production, electric cars, power grid dimensioning, 

power quality, voltage variation, trigger conditions, selectivity. 
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Terminologi 

Förkortningar 

A Ampere 

I Elektrisk ström, mäts i A 

P Aktiv effekt, mäts i W 

Q Reaktiv effekt, mäts i VAr 

R Resistans, mäts i Ω 

S Skenbar effekt, mäts i VA  

U Spänning, mäts i V 

V Volt 

VA Voltampere 

VAr Voltampere reaktiv 

W Watt 

X Reaktans, mäts i Ω 

Z Impedans, mäts i Ω 

Ω Ohm. 
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1 Introduktion 
Det finns olika drivkrafter som ligger till grund för att fler och fler vill 

producera egen el lokalt med så kallad mikroproduktion. Ökningen av 

andelen förnybar energi i samhället är kanske den största drivkraften 

men även ekonomiska fördelar i form utav lägre driftkostnader i hushål-

let samt en höjning av värdet på bostaden som en positiv följd är också 

drivande faktorer. Den vanligaste formen av mikroproduktion är solcell-

ler på taket av den egna bostaden men även små vindkraftverk, vatten-

kraftverk och biogasdrivna generatorer används. Då utvecklingen av sol-

cellstekniken går i snabb takt som gör att priserna sjunker leder det till att 

fler väljer att investera i denna form av mikroproduktion [1]. Arbetet 

kommer därför att vara inriktat på just solceller och hädanefter kommer 

mikoproduktion att syfta på mikroproduktion med solceller.  

Bilar som helt eller delvis drivs av el är en viktig del i den strävan som 

finns för att få fordonsflottan helt fossilfri i framtiden, vilket kommer att 

bidra till en bättre miljö med lägre bullernivåer. I april 2019 hade den to-

tala andelen laddbara elbilar i Sverige nått över 80 000 vilket är en ökning 

med nästan 25 000 bilar från samma tid året innan [2]. Denna ökning in-

nebär att fler hushåll samt publika parkeringar vid exempelvis flerbo-

stadshus kommer att vara försedda med elbilsladdare vilket kommer att 

leda till högre effektuttag under vissa tider på dygnet. Studier visar att 

vid användandet av ett flertal elbilsladdare samtidigt inom samma nät 

kan leda till överbelastning. Y Wang och J.S. Thompson [3] beskriver 

detta fenomen och tar även upp förslag på lösningar med exempelvis 

schemalagd laddning. Det finns även andra typer av elbilar och hybrider 

som inte är laddbara men i detta arbete kommer elbilar enbart att syfta 

på laddbara elbilar. 

1.1 Problemmotivering 

Med den ökning vi ser i dag när det gäller mikroproduktion med solceller 

och med effektlaster i form utav elbilsladdning, kan det behöva ställas 

högre och annorlunda krav på elnätet i framtiden än det görs i dagsläget. 

I detta arbete kommer antaganden och uppskattningar göras, baserade 

på olika studier, rapporter och prognoser, hur framtidens användning av 
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solceller och elbilsladdare i hemmet kommer att se ut och hur de påverkar 

kapaciteten i elnätet samt elkvalitén gällande långsamma och snabba 

spänningsvariationer. Mikroproduktion och elbilsladdare kan även 

komma att påverka selektiviteten och utlösningsvillkoret samt vid elnäts-

dimensioneringar i nya bostadsområden. Då det i dagsläget finns planer 

på ett nytt bostadsområde utanför Sundsvall, som kommer att kallas 

Katrinehill, är det just det området som får agera testmiljö i detta arbete. 

1.2 Övergripande syfte 

Arbetet ska kunna användas som stöd vid elnätsdimensioneringen i 

Katrinehill samt vid framtida bostadsområden med liknande bebyggel-

ser. 

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Geografiska 

Arbetet begränsas till en del av ett framtida bostadsområde som kallas 

Katrinehill, beläget tre kilometer väster om Sundsvalls centrum.  

1.3.2 Elbilsladdare 

Antaganden har gjorts att alla elbilar kan laddas med enfasladdaren på 

3,7 kW och att laddningen höjer den totala toppeffekten på bostäderna 

med 2 kW.  

1.3.3 Solceller 

Den maximala effekten som solcellsanläggningarna kan producera har 

antagits till 10 kW för villor, 5 kW för radhus och 80 kW för anläggningar 

på flerbostadshus.  

1.3.4 Selektivitet 

På grund av tidsbrist har denna del begränsats till att endast kontrollera 

selektiviteten mellan säkringar utan påverkan av de strömmar i motsatt 

riktning som mikroproduktion genererar. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

 Ta fram prognoser på hur många av hushållen i Sundsvall som 

kommer att använda elbilsladdare samt ha mikroproduktionsan-

läggningar i framtiden. 
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 Undersöka den inverkan mikroproduktion och elbilsladdare har 

på elkvalitén gällande snabba och långsamma spänningsvariato-

ner 

 Undersöka den inverkan mikroproduktion och elbilsladdare har 

vid elnätsdimensioneringar i nya bostadsområden. 

 Undersöka om mikroproduktion och elbilsladdare har någon in-

verkan gällande utlösningsvillkoret och selektiviteten. 

1.5 Översikt 

Arbetet är uppbyggt förutom denna inledande del med följande: 

Kapitel 2 innehåller den teori som krävs för att följa med och förstå arbetet 

i sin helhet. Är man insatt i hur det svenska elnätet är uppbyggt samt 

grundläggande begrepp inom el och elberäkningar kan man hoppa över 

kapitel 2.1 och 2.2. Här finns även information om elbilar och laddning, 

mikroproduktion med solceller, elnätsdimensionering, elkvalitet, utlös-

ningsvillkor och selektivitet. 

Metod, genomförande och resultat är de kapitel som kommer efter teori-

delen som följs av diskussion och slutsats. 

1.6 Bidrag 

De antaganden och approximationer som gjorts i detta arbete är alla fram-

tagna med samråd av mina handledare på Sundsvall Elnät. 

Programmet Trimble NIS används vid uppbyggnaden av det bostadsom-

rådet vilket skulle dimensioneras samt användes vid beräkningar av 

långsamma spänningsvariationer, belastningsgrader på transformatorer 

och kablar och vid kontroll av utlösningsvillkoret.  
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2 Teori 

2.1 Grundläggande teori 

I denna del kommer grundläggande elektriska begrepp som spänning, 

ström, resistans, impedans och effekt beskrivas utifrån information häm-

tad ur boken Elkretsteori [4]. 

2.1.1 Ohms lag 

Den mest grundläggande delen i all ellära är Ohms lag som beskriver 

sambandet mellan elektrisk spänning (U), ström (I) och resistans (R), som 

är motståndet i kretsen. Spänningen mäts i Volt (V), resistansen i Ohm 

(Ω) och strömmen i Ampere (A). Sambandet ser vi i ekvation 1 nedan. 

 

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼 (1) 

 

2.1.2 Effekt 

När strömmens elektroner passerar genom en ledare eller ett motstånd 

utvecklas värme på grund av den friktion som elektronerna måste över-

vinna för att passera motståndet. Då resistansen enligt Ohms lag är spän-

ningen genom strömmen och effekten räknas ut genom resistansen mul-

tiplicerat med strömmen i kvadrat enligt ekvation 2, kan vi beskriva ef-

fektsambandet genom ekvation 3 där P är den aktiva effekten som mäts i 

Watt (W). 

 

𝑃 = 𝑅 ∙ 𝐼2 (2) 

 

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 (3) 

 

När det gäller växelström så förbrukar en elektrisk krets förutom aktiv 

effekt även reaktiv effekt (Q) som uppkommer via fasförskjutningar mel-

lan spänning och ström och mäts i enheten voltampere reaktiv (VAr). Re-

aktiv effekt kan användas som exempelvis spänningsreglering då den, till 



Elnätsplanering i framtida 

bostadsområden – Med påverkan 

från solceller och elbilsladdare 

Marcus Åkerlind 

2 Teori 

2019-06-19 

 

5 

skillnad från den aktiva effekten, inte kan användas för att utföra arbete. 

Kombinationen av aktiv och reaktiv effekt kallas skenbar effekt (S), som 

mäts i enheten Voltampere (VA) och kan skrivas med sambandet 4 nedan. 

Effekten i ett trefassystem får vi ut med ekvation 5 med huvudspän-

ningen (𝑈ℎ), huvudströmmen (𝐼ℎ) och fasförskjutningen mellan spänning 

och ström (cos 𝜑) som vi sätter till 1 i våra beräkningar. 

 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 (4) 

 

𝑃 = √3 ∙ 𝑈ℎ ∙ 𝐼ℎ ∙ cos 𝜑 (5) 

 

2.1.3 Impedans 

Impedansen (Z) är summan av flera olika typer av motstånd i en växel-

ström och består, förutom av den resistiva delen (R), även av en reaktiv 

del (X) som antingen kan vara induktiv eller kapacitiv. Sambandet kan 

ses nedan i ekvation 6. Alla komponenter i ett elektriskt system, som ex-

empelvis kablar och transformatorer har mer eller mindre impedans be-

roende på olika faktorer som exempelvis var i elnätet de sitter, storleken 

på transformatorn samt längden och arean på kablarna. En förenklad me-

tod för att beräkna impedansen i en transformator visas i ekvation 7 där 

𝑧𝑘 är absolutvärdet av transformators impedans i procent, 𝑈𝑛 dess sekun-

dära märkspänning och 𝑆𝑛 märkeffekten. En kabels impedans räknas ut 

enligt ekvation 8 där 𝑟𝑓 och 𝑥𝑓 är den resistiva respektive den induktiva 

delen av impedansen och l är kabellängden.  

 

𝑍 = √𝑅2 + 𝑋2 (6) 

 

𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑧𝑘

𝑈𝑛
2

𝑆𝑛
 (7) 

 

𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = (𝑟𝑓 + 𝑗𝑥𝑓) ∙ 𝑙 (8) 
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2.2 Elsystemet 

Det svenska elnätet är ett trefasigt nät, vilket betyder att elektriciteten 

överförs i tre separata ledare, även kallat faser, som tillsammans utgör en 

elledning. Denna teknik kallas växelström och är idag helt dominerande 

inom elförsörjningen. Likströmstekniken, som till skillnad från växel-

ström, alltid har samma riktning, används för att knyta ihop olika växel-

strömssystem, som exempelvis Norden med Europa eller när stora mäng-

der el ska överföras på stora avstånd inom ett växelströmssystem. Det 

svenska elnätet är uppbyggt av olika spänningsnivåer, som illustreras i 

figur 2.2, där vi har stamnätet, regionnätet och lokalnätet. 

 
Figur 2.2. Det svenska elnätets uppbyggnad [5]. 
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2.2.1 Stamnätet 

Stamnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät och består av 

luftledningar på spänningsnivåerna 220 och 400 kV, som sträcker sig ge-

nom hela Sverige. De höga spänningarna krävs för att överföra stora ef-

fekter på långa avstånd utan att förlusterna blir för stora.  

2.2.2 Regionnätet 

Regionnätet ligger vanligtvis på spänningar mellan 40 och 130 kV och an-

vänds för att transportera el mellan stamnätet och lokalnätet och i vissa 

fall även till större elförbrukare som exempelvis industrier.  

2.2.3 Lokalnätet 

Lokalnätet ligger som standard i spänningsnivåerna 10–20 kV men även 

30 kV kan förekomma i vissa fall. Innan vi kan använda elektriciteten i 

våra hushåll, kontor och i övriga användningsområden som exempelvis 

gatubelysning, överförs elen via en nätstation där den transformeras ner 

till 400 V. I detta arbete kommer lokalnätet att syfta på delen från nätstat-

ionen till anslutningspunkter via kablar förlagda i marken och samman-

kopplingspunkter där emellan.  

2.3 Elbilar 

Enligt statistik från Trafikanalys [6] så körde en personbil i genomsnitt 

1 200 mil under 2018 vilket utslaget per dag blir ca 3,3 mil. Energiförbruk-

ningen för elbilar ligger enligt Mestmotor [7] på mellan 1,3–2 kWh/mil för 

sex olika bilmodeller när de testkörts med NEDC-körcykeln. Denna kör-

cykel är väldigt ”snäll” mot både elbilar och laddhybrider, där exempel-

vis genomsnitts- och topphastigheterna är lägre och körsträckorna är kor-

tare än den nyare och förbättrade körcykeln WLTP [8]. En approximation 

på 2 kWh/mil känns därför rimlig i detta fall. Den genomsnittliga elkon-

sumtionen för en elbil per dygn kan då räknas ut enligt ekvation 9. 

  

 

 
𝐸𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 × 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 (9) 
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2.3.1 Laddning 

Studier visar att i genomsnitt 80–90 % av den el som används för att ladda 

elbilar konsumeras där fordonen normalt står parkerad nattetid [9]. I 

detta fall görs ett antagande om att elbilarna står parkerade i hemmet nat-

tetid samt att beräkningarna baseras på medelvärdet av elkonsumtionen 

för elbilsladdningen, det vill säga 85 %. Enligt ekvation 10 nedan kan den 

genomsnittliga elförbrukningen per dag räknas ut när det gäller el-

bilsladdning i hemmet.  

 

 𝐸𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛 × 85 % (10) 

 

När det gäller elbilsladdare så är de indelade i tre olika huvudkategorier, 

där effekten är det huvudsakliga som skiljer dem åt. Laddarae med högre 

effekt innebär kortare laddningstider men nackdelen är högre kostnader 

vid inköp och etablering av laddningsstationerna. De kategorier som 

finns i dagsläget är normalladdning, semisnabbladdning och snabbladd-

ning där normalladdning är den typ av elbilsladdning som vanligtvis an-

vänds i hemmet eller på arbetsplatsen och i detta arbete kommer beräk-

ningar baseras på normalladdaren på 16 A med en laddningseffekt på 3,7 

kW som ansluts till ett enfas-uttag på 230 V [10]. Med hjälp av den ge-

nomsnittliga elförbrukningen per dygn och laddningseffekten för nor-

malladdaren kan laddningstiden räknas ut enligt ekvation 11 nedan.  

 

 𝐿𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐸𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐿𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
 (11) 

 

2.4 Mikroproduktion 

Med mikroproduktion menas att förnybar el i liten skala produceras små-

skaligt med exempelvis solceller, vindkraftverk eller vattenkraftverk och 

att produktionen främst är tänkt för eget bruk. För att räknas som mikro-

producent måste du förbruka mer el än vad du matar tillbaka in på elnätet 

[11]. Enligt Ellagen (1997:857) [12] får du som småskalig elproducent pro-

ducera en effekt upp till 1500 kW och när det gäller mikroproduktion får 
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din anläggning max ha en huvudsäkring på 63 A och en märkeffekt på 

högst 43,5 kW.  

För att räkna ut hur mycket el en solcellsanläggning producerar är det ett 

flertal faktorer som man måste ta hänsyn till, bland annat solinstrålningen 

som består av direkt solinstrålning – det ljus som lyser direkt på anlägg-

ningen från solen och diffus solinstrålning, som är ljus som spridits i at-

mosfären, exempelvis det ljus vi upplever under molniga dagar [13]. 

Även lutningen, riktningen och verkningsgraden på solcellsanlägg-

ningen spelar in. Då solcellsanläggningarna i detta arbete är begränsade 

enligt kapitel 1.3.3 görs antagandet att de producerar maximalt sommar-

tid och det är dessa värden som kommer att användas hädanefter i arbe-

tet.  

2.5 Elnätsdimensionering 

På Sundsvall Elnät dimensionerar man elnätet med hjälp av antagna top-

peffektvärden beroende på vilken typ av bostad det gäller samt om di-

mensioneringen gäller nätstationen eller kablarna. När det gäller försko-

lan har det värdena approximerats efter att ha tittat på förbrukningen på 

en annan förskola i ungefärlig storlek. Värdena redovisas nedan i tabell 

2.5 där förutom effektvärdena även bostädernas minimala konsumtion 

finns med.  

Bostad 
Min 

Konsumtion 
Ledning (kW) Nätstation (kW) 

Villa 2 10 8 

Lägenhet (flerbostadshus) 1 3,5 3 

Lägenhet (kedjehus och radhus) 2 5 4 

Förskola 10 100 100 

Tabell 2.5. Toppeffektvärden för olika typer av byggnader. 

2.5.1 Nätstation 

Nätstation är benämningen på transformatorstationer för allmän distri-

bution, där nedspänningen utgörs av lågspänning, normalt 400 V. Upp-

byggnaden och utseendet kan variera relativt mycket från fall till fall då 

användningsområdet för stationerna är omfattande. Gemensamt för dem 

alla är att de består av ett högspänningsställverk med lastfrånskiljare, säk-

ring och transformator samt ett lågspänningsställverk på nedsidan med 

lastfrånskiljare i utmatningsenheterna [14]. Detta illustreras i figur 2.5.1.  
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Figur 2.5.1. Nätstation, uppbyggnad. 

 

De nätstationer som Sundsvall Elnät använder finns antingen med en el-

ler två transformatorer där stationerna med dubbla transformatorer an-

vänds i delar av områden där effektbehovet är högre. De transformatorer 

som används främst är 315, 500, 800 och 1 000 kVA och ska vid ny- och 

ombyggnation vara dimensionerade så att de maximalt belastas med 80 

% av den totala kapaciteten.  

Då inte alla elektriska apparater används samtidigt i alla hushåll används 

även en sammanlagringsfaktor på 0,7 som vid dimensioneringar. Då 

denna faktor inte tar hänsyn till solcellsanläggningar och elbilsladdare 

har en ny faktor på 0,85 tagits fram efter samråd med mina handledare 

på Sundsvall elnät. 

Vid den förenklade uträkningen av transformatorns impedans används 

absolutvärdet vilket gör att värdet blir högre än om en mer noggrann me-

tod används. Skulle spänningsvariationerna överskrida gränsvärdena 

med denna metod bör en kontroll göras där man tar med både den in-

duktiva och resistiva delen av impedansen.  
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2.5.2 Kabelskåp 

Från nätstationen överförs elen via markförlagda kablar till samman-

kopplingspunkter, i detta fall kabelskåp som står utplacerade i bostads-

området. Kabelskåpen innehåller en skena på vanligtvis 400 A, dit ström-

men förs in och fördelas vidare till andra kabelskåp samt via serviskablar 

till hushåll och i vissa fall även gatubelysning. Varje serviskabel är för-

sedd med en servissäkring i mataränden som är ansluten på skenan.  

2.5.3 Kablar 

För att dagens moderna samhällen ska fungera behövs kablar och led-

ningar för att förse dem med den elektriska energi som krävs. Allt ifrån 

uppvärmning, mobilnät, internet, larm, belysning, dörrar och hissar är 

beroende av ett fungerande elnät vilket medför att höga krav ställs på de 

kablar som används. Beroende på var de förläggs och vilket förläggnings-

sätt som används ska de klara mekaniska och elektriska påfrestningar 

samt olika väderfenomen som exempelvis köldrekord, värmetoppar och 

skyfall [15].  

Det finns olika typer av elkablar beroende på vilka spänningar de ska 

klara där lågspänningskabel är den typ som detta arbete kommer att be-

handla då den är avsedd för spänningar under 1 kV.  I tabell 2.5.3 redo-

visas de kablar som Sundsvall Elnät använder sig av vid dimensioner-

ingar i dagsläget samt egenskaper som ledararea, material, högsta tillåtna 

belastningsström och driftimpedans. 

Kabel Area 

(mm2) 

Material Största tillåtna 

belastningsström 

(A) 

Driftimpedans 

(𝑟𝑓 + 𝑗𝑥𝑓 , mΩ/km) 

SE-N1XE-

AS_4x50 

50 Al 106 0,641 + j0,075 

SE-N1XE-

AS_4x95 

95 Al 154 0,320 + j0,072 

SE-N1XE-

AS_4x150 

150 Al 197 0,208 + j0,072 

SE-N1XE-

AS_4x240 

240 Al 253 0,125 + j0,072 

N1XVU_4x10 10 Cu 77 1,800 + j0,079 

Tabell 2.5.3. Kabeldata, lågspänningskablar. 

Kablar dimensioneras normalt för att klara överlastströmmar där det är 

två villkor som ska uppfyllas. Dessa villkor visas nedan i ekvation 12 och 
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13 där 𝐼𝐵 är belastningsströmmen, 𝐼𝑛 säkringens märkström och 𝐼𝑧 leda-

rens belastningsförmåga. 𝐼2 är 𝐼𝑛 × 𝑘, där k är en faktor på 1,6 vid ström-

mar på över 13 A, och kan beskrivas som den ström som medför en säker 

funktion hos överlastskyddet [16]. 

 

 𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 (12) 

 

 𝐼2 ≤ 1,45 × 𝐼𝑧 (13) 

 

Då den induktiva delen i lågspänningskablars impedans är förhållande-

vis låg om man jämför med resistansen får vi ett högt R/X-värde vilket 

gör att induktansen kan försummas och kablarna kan ses som rent resis-

tiva. Impedansen enligt ekvation 8 kan då skrivas om enligt ekvation 14. 

 

𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑟𝑓 ∙ 𝑙 (14) 

 

2.6 Elkvalitet 

Vid anslutning av småskalig elproduktion är det viktigt att säkerställa att 

produktionsanläggningen inte kommer att ge upphov till störningar eller 

försämrad elkvalitet för anslutande kund eller för någon annan kund i 

elnätet. Med elkvalitet menas i detta fall hur bra produktionsanläggning-

ens och elnätets elektriska egenskaper samverkar. Vid elnätsdimension-

ering är det alltså nödvändigt att både betrakta produktionsanläggning-

ens långsamma och dynamiska egenskaper samt nätstyrkan i elnätet, som 

kan beskrivas som ett näts förmåga att stå emot spänningsvariationer vid 

förändringar i laster och produktion. Det går även att beskriva nätstyrkan 

som nätets impedans där styrkan är beroende på transformatorstorlek, 

längd och area på kablar samt det överliggande nätets motsvarande fak-

torer. Det finns fyra olika långsamma och dynamiska egenskaper man 

tittar på när det gäller anslutning av produktionsanläggningar till låg-

spänningsnätet; maximal spänningsändring vid in och urkoppling av en 

produktionsanläggning, långsamma spänningsvariationer, flimmer och 
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övertoner. Då mikroproduktionen i detta arbete är begränsad till solcell-

sanläggningar, där risken bedöms som liten att flimmer och övertoner ger 

upphov till störningar, tas endast de två förstnämnda egenskaperna med. 

Dessa dimensioneringsförutsättningar är tagna från Energiföretagens 

handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP” [17] 

som används av Sundsvall Elnät vid anslutning av produktionsanlägg-

ningar. 

2.6.1 Snabba spänningsvariationer 

Snabba spänningsändringar definieras enligt EIFS 2013:1 [18] som ”En 

ändring av spänningens effektivvärde som är snabbare än 0,5 procent per sekund 

och där spännings effektivvärde före, under och efter ändringen är mellan 90 pro-

cent och 110 procent av referensspänningen”.  

Vid in och urkoppling av produktionsanläggningar sker enstaka spän-

ningshöjningar längs en ledning eller vid olika knutpunkter, så som en 

kunds anslutningspunkt, där bostaden ansluts till elnätet, eller en sam-

mankopplingspunkt, som i detta fall är kabelskåp i bostadsområdet. Re-

kommendationen är att en in och urkoppling av en produktionsanlägg-

ning inte ska ge upphov till större spänningsvariationer i nätet än vi kan 

se i tabell 2.6.1 nedan. 

Spänningsvariationer vid in- och urkoppling 

I anslutningspunkt mot kund 5 % 

I sammankopplingspunkt 3 % 

Tabell 2.6.1. Spänningsvariationer vid in och urkoppling. 

Vid anslutning av en solcellsanläggning med en märkeffekt på P kW rä-

knas den totala spänningshöjningen i procent ut genom ekvation 15, där 

𝑍𝑡𝑜𝑡 är den totala impedansen, vilket i detta fall innebär nätstationens im-

pedans samt kablarnas impedans fram till beräkningspunkten. U är i 

detta fall spänningen innan spänningsändringen, eller märkspänningen 

om denna inte är känd. Vid trefasanslutna anläggningar används huvud-

spänningen 400 V. 

 

 
∆𝑈

𝑈
≈

𝑍𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑃

𝑈2
∙ 100% (15) 
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2.6.2 Långsamma spänningsvariationer 

Definitionen av långsamma spänningsvariationer anges enligt standard 

EIFS 2013:1 [18] att under en period motsvarande en vecka ska förekom-

mande tiominutersvärden av spänningens effektivvärde vara mellan 90 

och 110 procent av referensspänningen. Vid dimensionering av elnätet 

måste dock nätägaren använda ett snävare område och man brukar då 

utgå ifrån +6/-10 %. Detta gäller inte bara inverkan från produktionsan-

läggningen utan gäller alla lastvariationer och spänningsfall sammanräk-

nat. Enligt tabell 2.6.2 nedan redovisas de rekommenderande spännings-

ändringarna som man går efter vid elnätsdimensionering. 

Rekommenderande nivåer för långsamma spänningsvariationer 

Lågspänning + högspänningsnät ± 8 % 

Enbart lågspänningsnätet ± 5 % 

Tabell 2.6.2. Rekommenderade nivåer för långsamma spänningsvariationer. 

De långsamma spänningsvariationerna i nätet får man fram genom att 

beräkna spänningen i olika punkter för två extremfall, maximal produkt-

ion och minimal konsumtion respektive ingen produktion och maximal 

konsumtion. Även här används ekvation 15. 

2.7 Utlösningsvillkor 

Utlösningsvillkoret, även kallat automatisk frånkoppling, är en viktig del 

vid dimensionering av elnätet, där avsikten är att minska riskerna för el-

chock vid kortslutning mellan en fasledare och skyddsledaren eller mel-

lan fasledaren och en utsatt del, exempelvis höljet på ett kabelskåp. På 

Sundsvall Elnät är ambitionen att den maximala utlösningstiden inte 

överstiger fem sekunder för serviser samt gatubelysning i lågspännings-

nätet. Vid dimensionering med avseende till utlösningsvillkoret är det 

några faktorer att hänsyn till, bland annat den totala impedansen, som i 

detta arbete är impedansen i nätstationen adderad med impedansen i alla 

kablar fram till matningspunkten. Även säkringens utlösningsström, 

spänningsfaktorn c, som bland annat används för att ta hänsyn till spän-

ningsvariationer beroende på tid och plats samt inverkan av belastningar 

och kapacitanser är faktorer att ta hänsyn till [16]. Enligt tabell 2.7 redo-

visas olika värden på spänningsfaktorn och när den används.  
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Värde på c Användningsområde 

0,8 Säkringen utgör kortslutningsskydd 

0,85 Säkringen utgör överlast- och kortslutningsskydd 

0,95 Vid frånkopplingstid på maximalt 0,4 s 

Tabell 2.7. Spänningsfaktorn c med användningsområden. 

Ekvation 16 visar hur man räknar ut säkringens utlösningsström 𝐼𝑢, där 

𝑈𝑓 är fasspänningen i punkten och 𝑍𝑡𝑜𝑡 är den totala impedansen fram till 

punkten. Därefter kontrollerar man enligt bilaga 1 hur snabbt en viss säk-

ring löser ut den beräknade strömmen. Denna förenklade beräkningsmo-

dell bygger på den som finns enligt standard [19]. 

 

𝐼𝑢 =
𝑐 ∙ 𝑈𝑓

𝑍𝑡𝑜𝑡
 (16) 

 

2.8 Selektivitet och säkringar 

Reläskyddet är den övervakande och feldetekterande delen av felbort-

kopplingssystemet i elnätet och används i olika delar av anläggningen, 

exempelvis för transformatorer eller kablar, där det detekterar när ett fel 

inträffar och då ger en impuls till frånkoppling av den del felet ligger.  

Reläskyddets förmåga att enligt en uppgjord plan, en selektivplan, 

koppla bort den anläggningsdel där felet uppkommit utan att påverka 

andra delar i systemet, kallas selektivitet. 

Selektivitet kan åstadkommas på fyra olika sätt: 

 Funktionsselektivitet grundad på inställning av skyddets funktions-

värde, exempelvis strömselektivitet eller impedansräckvidd. 

 Tidsselektivitet innebär selektivitet grundad på skyddens funkt-

ionstider 

 Riktningsselektivitet innebär att skyddet måste kunna detektera 

riktningen till felet. 

 Absolut selektivitet innebär skyddets förmåga att endast fungera för 

fel på egna skyddsobjektet. 
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Beroende på nätets uppbyggnad kan en kombination av olika skydd an-

vändas för att uppnå selektivitet [14]. 

När det gäller dimensioneringen av säkringar i distributionsnätet görs 

den på ett sådant sätt att endast säkringen närmast felet uppströms löser 

ut, så att så stor del av det resterande nätet fortfarande fungerar. Därför 

är en kontroll om nästa säkring är fullt selektiv med den förra viktig i 

detta fall, vilket görs genom att kontrollera säkringens smält- och 𝐼2𝑡-vär-

den från säkringstillverkaren, som visas i bilaga 2. På Sundsvall Elnät är 

säkringarna från IFÖ vanligt förekommande varav denna tabell valdes. 
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3 Metod 

3.1 Mikroproduktion med solceller 

Utifrån statistik från Energimyndigheten [20] har den sammanlagda ef-

fekten på installerade solcellsanläggningar i Sverige tagits fram och med 

statistiken som grund har sedan uppskattningar gjorts för hur det kom-

mer att se ut i framtiden.  

3.2 Elbilar 

Statistik med den årliga procentuella ökningen av Sveriges fordonsflotta 

från Trafikanalys [21] och en prognos från International Energy Agency 

(IEA) med hur många laddbara fordon det kommer att finnas i Sverige i 

framtiden [22] används för att ta fram hur många procent av den framtida 

fordonsflottan som kommer att vara laddbara. Sundsvalls personbilsbe-

stånd har tagits från Trafikanalys [23]. 

3.3 Elnätsdimensionering 

Det framtida område som ligger till grund för att utföra elnätsdimension-

eringen på ligger beläget söder om Nacksta, ungefär tre kilometer väster 

om Sundvalls centrum och kommer kallas Katrinehill om det beslutas att 

byggas. Området gränsar till stadsdelarna Nacksta, Sallyhill och Sidsjö 

och kommer att vara uppbyggt i samma anda som närliggande områden 

med tät villa- och radhusbebyggelse samt inslag av mindre flerbostads-

hus [24]. Figur 3.3 nedan är en preliminär skiss på hur det kan komma att 

se ut i en avgränsad del av Katrinehill och det är i det området elnätsdi-

mensioneringen kommer att utföras. Området innefattar 48 radhus, nio 

villor, sju flerbostadshus med 12 lägenheter i varje samt en förskola. Rad-

husen är de uppradade gula fälten som ligger kloss i kloss, villorna är de 

vita rektanglarna belägna i gula fält, flerbostadshusen är de vita klossarna 

i de röda områdena samt förskolan är det vita området märkt FSK. 
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Figur 3.3. Delskiss över Katrinehill. 

 

För att kontrollera om dimensioneringen av elnätet i ett nytt bostadsom-

råde behöver göras annorlunda i framtiden har, utöver dagens dimens-

ioneringssätt, som kallas Scenario A (SA) i detta arbete, två andra scena-

rier tagits fram där 50 respektive 75 procent av alla hushåll använder el-

bilsladdare och har anslutna mikroproduktionsanläggningar. Dessa sce-

narier kommer sedan att delas in i två extremfall: Maximal konsumtion 

och ingen produktion samt minimal konsumtion och maximal produkt-

ion, där fallet med maximal produktion inträffar sommartid. Scenarierna 

kommer hädanefter i arbetet att kallas S50s, S50v, S75s och S75v där lilla 

s och v står för sommar respektive vinter.  

En solcellsanläggning producerar som mest effekt under soliga dagar på 

sommaren, där toppvärdet för radhus, villor och flerbostadshus är satt 

till 5, 10 respektive 80 kW, där värdet för flerbostadshuset är uppdelat per 

lägenhet i huset vid dimensioneringsberäkningarna. Till skillnad från el-

produktionen är konsumtionen av el lägst under sommaren då mindre el 

går till exempelvis uppvärmning av hus och användning av lampor. När 

det gäller elbilsladdarna har effektförbrukningen antagits till 2 kW.  
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Tabell 3.3 nedan visar antagna min- och maxvärden för olika typer av bo-

städer när det gäller konsumtion och produktion av el då hänsyn tagits 

till elbilsladdare och solcellsanläggningar. 

Bostad Minkonsumtion 

(kW) 

Maxkonsumtion 

(kW) 

Maxproduktion 

(kW) 

Villa 2 12 10 

Lägenhet 

(flerbostadshus) 

1 5,5 7 

Radhus 2 7 5 

Tabell 3.3. Maxvärden för konsumtion och produktion. 

3.3.1 Nätstation 

Vid dimensioneringen av nätstationerna beräknas den totala toppeffekt-

förbrukningen i området ut för att utifrån det bestämma transformator-

storleken samt hur många stationer som behövs och var de ska sättas upp.  

3.3.2 Kabelskåp 

Kabelskåpen placeras ut i bostadsområdet där antalet anslutningspunk-

ter och effektförbrukning är någorlunda jämnt fördelat och allt förbinds 

sedan via matarkablar till nätstationerna.  

3.3.3 Kablar 

Kablar mellan anslutningspunkten mot kund och sammankopplings-

punkten dimensioneras med hjälp av ekvation 5 där belastningsström-

men för varje enskilt hushåll beräknas. Kabeln mellan två sammankopp-

lingspunkter eller från en sammankopplingspunkt till nätstationen väljs 

så att den klarar den adderade belastningsströmmen från alla hushåll. 

3.4 Elkvalitet 

De snabba och långsamma spänningsvariationerna kontrolleras i sam-

mankopplingspunkterna samt vid anslutningspunkten längst ut vid varje 

sammankopplingspunkt. 

3.5 Utlösningsvillkor 

Utlösningsvillkoret kontrolleras vid sammankopplingspunkterna för att 

undersöka så det inte överstiger gränsvärdet på fem sekunder. 
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3.6 Selektivitet och säkringar 

Selektiviteten för säkringarna hela vägen från anslutningspunkt, via sam-

mankopplingspunkt till nätstationen kontrolleras. 

3.7 Programvara 

För att simulera de olika extremfallen och scenarierna används program-

varan Trimble NIS som Sundsvall Elnät tillhandahåller. För diagram som 

används vid statistik och prognoser samt för att jämföra olika spännings-

variationer används Microsoft Excel. 
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4 Genomförande 

4.1 Mikroproduktion med solceller 

Statistiken från Energimyndigheten visar den sammanlagda installerade 

effekten från solcellsanläggningar i Sverige mellan åren 2014 och 2017 

samt en prognos hur det kommer att se ut 2018 och 2019. Detta illustreras 

nedan i tabell 4.1.1  

År Effekt (kW) Ökning (%) 

2014 60 849  

2015 99 993 64 

2016 167 613 68 

2017 261 325 56 

2018 440 360 69 

2019 709 473 61 

Tabell 4.1.1. Den sammanlagda installerade effekten från solcellsanläggningar i 

Sverige. 

Medelvärdet av den årliga procentuella ökningen används sedan för att 

ta fram hur framtidens mikroproduktion med solceller kan komma att se 

ut.  

När det gäller antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige så ökade 

dessa med 52 procent mellan 2016 och 2017 och med 67 procent mellan 

2017 och 2018 där alla anläggningsstorlekar är inräknade [25], [26]. Lokalt 

i Sundsvalls kommun fanns det 94 installerade solcellsanläggningar 2018 

vilket är en ökning med 29 anläggningar från året innan och med 24 an-

läggningar från år 2016 [27]. Detta gäller mindre produktionsanlägg-

ningar med en installerad effekt om högst 20 kW och redovisas nedan i 

tabell 4.1.2.  

År Antal Ökning Ökning (%) 

2016 41   

2017 65 24 59 

2018 94 29 45 

Tabell 4.1.2. Antalet mindre solcellsanläggningar i Sundsvall. 

Ökningen av nätanslutna anläggningar i Sundsvall används sedan för att 

få fram en prognos hur antalet anläggningar fram till år 2030 kan se ut. 
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Detta görs på två olika sätt där den första prognosen räknas ut efter den 

procentuella höjningen och den andra genom ökningen av antalet anlägg-

ningar per år. 

4.2 Elbilar 

Trafikanalys har tagit fram hur den årliga procentuella ökningen av Sve-

riges totala fordonsflotta ser ut och med hjälp av den statistiken har den 

framtida andelen personfordon beräknats. Statistiken visar att Sveriges 

fordonsflotta år 2018 bestod av 4,8 miljoner registrerade personfordon 

och att en årlig tillväxt på 1–2 procent av fordonsflottan uppskattades. 

Antas en årlig tillväxt på 1 procent kommer det att finnas närmare 5,5 

miljoner personfordon år 2030.  

För att sedan ta fram hur många procent av dessa fordon som kommer 

att vara elbilar har International Energy Agency (IEA) tagit fram en pro-

gnos på hur ökningen av laddbara fordon ser ut i de fem nordiska län-

derna. Prognosen är baserad på nuvarande marknadsutveckling samt 

ländernas klimatambitioner och visar att det totala beståndet laddbara el-

fordon 2030 kommer att ligga runt 4 miljoner varav 1,5 miljoner i Sverige. 

Detta motsvarar ungefär 27 procent av den totala fordonsflottan och visas 

nedan i diagram 4.2.1. 

 
Diagram 4.2.1. Prognos, laddbara elfordon i Norden. 

 

Prognosen appliceras sedan lokalt för Sundsvalls kommun för att kunna 

ta fram beståndet på laddbara fordon år 2030. Den andra metoden som 

används är att ta fram en prognos efter Trafikanalys statistik ”Fordon i län 
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och kommuner” [23] där antalet laddbara fordon i Sundsvalls kommun 

mellan 2014 och 2018 redovisas. 

4.3 Elnätsdimensionering 

Dimensioneringen av elnätet i den del av Katrinehill som arbetet omfat-

tar, har gått till så att området först delats in i mindre delområden, märkta 

A-H, där bostäderna i varje område är anslutna till en sammankopplings-

punkt. Detta illustreras nedan i figur 4.3 där de grönmarkerade områdena 

märkta FB1, FB2 samt FSK innefattar flerbostadshus och en förskola som 

är direktanslutna till nätstationerna. Nätstationernas storlek och antal, 

vilka kabelskåp som ska förbindas med varandra samt de kablar som be-

hövs är nästa steg i dimensioneringen och tillvägagångssättet förklaras 

närmare nedan.  

 
Figur 4.3. Indelade områden. 

 

För de två extremfallen enligt kapitel 3.3 räknas toppeffekten ut för de 

olika scenarierna. Vid maximal konsumtion och ingen produktion an-

vänds ekvationerna 17 och 18 nedan där 𝑃𝑏 är toppeffektförbrukningen 

för bostaden och 𝑃𝑚𝑎𝑥 bostadens maxkonsumtion. 
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 𝑃50𝑣 = 0,5(𝑃𝑏 + 𝑃𝑚𝑎𝑥)  (17) 

 

 𝑃75𝑣 = 0,25 ∙ 𝑃𝑏 + 0,75 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥   (18) 

 

När det gäller det andra fallet: Minimal konsumtion och maximal 

produktion räknas de olika effektvärdena ut med ekvation 19 och 20, 

där 𝑷𝒎𝒊𝒏 är den minimala konsumtionen och 𝑷𝒑𝒓𝒐𝒅 den maximala 

produktionen 

 

𝑃50𝑠 = 0,5 (𝑃𝑚𝑖𝑛 + (𝑃𝑚𝑖𝑛 − 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑))  (19) 

 

𝑃75𝑠 = 0,25 ∙ 𝑃𝑚𝑖𝑛 + 0,75(𝑃𝑚𝑖𝑛 − 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑)  (20) 

 

Vid applicering av ekvationerna ovan erhålls sedan toppeffekterna per 

bostad för de olika extremfallen och scenarier som används vid 

dimensioneringen av elnätet. Värdena visas nedan i tabell 4.3. 

Bostad Effekter (kW) 

 SA S50v S75v S50s S75s 

Villa 10 11 11,5 -3 -5,5 

Lägenhet (flerbostadshus) 3,5 4,5 5 -2,3 -4 

Lägenhet (kedjehus och radhus) 5 6 6,5 -0,5 -1,75 

Tabell 4.3. Effektvärden för de olika scenarierna. 

Trimble NIS används för att bygga upp och simulera området som valts 

för elnätsdimensioneringen, där fokuset ligger på den del som ansluts till 

NS1. Detta görs för att kontrollera elnätsdimensioneringen vad gäller be-

lastningsgraden på nätstationen och kablarna, spänningsfallen och spän-

ningshöjningarna samt utlösningsvillkoret för de olika scenarierna. 

4.3.1 Nätstation 

Vid dimensioneringen av nätstationen har A-H delats in i två mindre om-

råden där A-E tillhör nätstation 1 (NS1) och F-H tillhör den andra nätstat-
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ionen (NS2). FB1 tillhör NS1 och FB2 samt FSK tillhör NS2. Effektförbruk-

ningarna i varje område har adderats och hänsyn har tagits när det gäller 

sammanlagringsfaktor samt den maximala belastningen på 80 % av trans-

formatorns kapacitet enligt kapitel 2.5.1. Därefter har storleken på trans-

formatorerna valts beroende på dimensioneringsscenario. Då vi har de 

högsta effekttopparna under vintern så dimensioneras nätstationerna ef-

ter de värdena.  

4.3.2 Kabelskåp 

Kabelskåpen förbinder sedan alla anslutningspunkter via matarkablar till 

nätstationerna och hur de olika delområdena är sammankopplade visas i 

figur 4.3.2 nedan där FB1, FB2 och FSK är de flerbostadshus respektive 

den förskola som ansluts direkt till nätstationerna, där FB1 och FB2 inne-

fattar 1 respektive 4 flerbostadshus. 

 
Figur 4.3.2. Sammankopplingsschema.  

 

I tabell 4.3.2 nedan redovisas vilka typer av anslutningspunkter, i detta 

fall bostäder, som är anslutna till respektive sammankopplingspunkt.  

 
Sammankopplingspunkt Radhus Villa Flerbostadshus 

A 12   

B 8   

C   2 

D 8 1  

E 7 4  

F 5   

G  4  

H 8   
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Tabell 4.3.2 Bostäder anslutna till respektive sammankopplingspunkt. 

De totala belastningsströmmarna för varje sammankopplingspunkt tas 

sedan fram genom att strömmen för varje anslutningspunkt beräknas en-

skilt för att sedan adderas ihop. Detta görs för alla scenarier. 

4.3.3 Kablar 

Belastningsströmmarna för varje sammankopplingspunkt används se-

dan för att dimensionera kablarna hela vägen till nätstationen. Kabeln 

från en sammankopplingspunkt längst ut på en delsträcka, exempelvis 

kabeln från B till C i sträckan NS1-A-B-C dimensioneras efter den totala 

belastningsströmmen i sammankopplingspunkt C. Kabeln från A till B 

dimensioneras genom att den totala belastningsströmmen i samman-

kopplingspunkterna B och C adderas. Då kablarna dimensionernas för att 

klara överlastströmmar kontrolleras även att villkoren enligt ekvation 12 

och 13 i kapitel 2.5.3 uppfylls.  

4.4 Elkvalitet 

För att undersöka de långsamma spänningsvariationer som uppkommer 

vid de två extremfallen har sträckorna NS1-A-B-C samt NS1-D-E valts där 

variationerna kontrolleras i sammankopplingspunkterna samt för bosta-

den längst ut i varje punkt. Detta görs i Trimble NIS för alla scenarier.  

De snabba spänningsvariationerna som uppkommer vid anslutning av 

produktionsanläggningar beräknas med ekvation 15, vid anslutnings-

punkten längst ut vid varje sammankopplingspunkt samt vid samman-

kopplingspunkterna på samma sträckor som ovan. Beräkningen utförs 

utan inverkan från andra produktionskällor där antagandet kan göras att 

två oberoende produktionskällor inte kommer att kopplas in eller ur sam-

tidigt. 

4.5 Utlösningsvillkor 

Utlösningstiderna vid sammankopplingspunkterna beräknas automa-

tiskt vid elnätssimuleringen i programmet Trimble NIS där kontroll görs 

att gränsvärdet på fem sekunder inte överskrids. Utlösningsvillkoret i 

detta arbete innefattar inte anslutningspunkterna mot kund då dessa kon-

trolleras av elektriker på plats. 
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4.6 Selektivitet och säkringar 

Sträcka NS1-A-B-B_RH samt NS1-D-E-E_V används vid kontroll av se-

lektiviteten där B_RH och E_V är ett radhus och en villa anslutet vid sam-

mankopplingspunkt B respektive E. Ett standardvärde på 20 A har satts 

för säkringarna på radhus och villor samt till 35 A för servissäkringarna 

som sitter i sammankopplingspunkterna och går ut till anslutningspunk-

terna. Den mindre säkringens totala 𝐼2𝑡-värden i bilaga 2 måste vara 

mindre än smältvärdet för den närmaste säkringen uppströms. Detta görs 

sedan för alla delsträckor. 
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5 Resultat 

5.1 Mikroproduktion med solceller 

Medelvärdet av den procentuella ökningen av total installerad effekt i 

Sverige enligt avsnitt 4.1 har använts vid prognostiseringen av framtida 

effektvärden fram till år 2030, vilket illustreras i diagram 5.1.1.  

 
Diagram 5.1.1 Prognos för installerad effekt med solceller.  

 

Om medelvärdet på den procentuella ökningen av nätanslutna anlägg-

ningar i Sundsvalls kommun per år beräknas och antagandet görs att ök-

ningen fortsätter i samma takt så blir resultatet enligt diagram 5.1.2 att 

antalet nätanslutna anläggningar år 2030 kan ligga på nära 14 000.  
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Diagram 5.1.2. Prognos, installerade solcellsanläggningar i Sundsvall. 

 

Om prognosen istället baseras på att ökningen av solcellsanläggningar 

ökar med 5 anläggningar per år, kommer antalet installerade anlägg-

ningar år 2030 kan ligga på runt 800 vilken illustreras i diagram 5.1.3. 

 
Diagram 5.1.3. Prognos, installerade solcellsanläggningar i Sundsvall. 

 

5.2 Elbilar 

När ökningen av den svenska fordonsflottan enligt Trafikanalys samt sta-

tistiken på andelen laddbara elbilar från IEA appliceras lokalt för 
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Sundsvalls kommun, skulle antalet registrerade personbilar år 2030 ligga 

på runt 57 000 varav omkring 15 500 av dessa skulle vara laddbara elbilar, 

vilket motsvarar 27 procent. 

Enligt tabell 5.2 nedan visas andelen laddbara elbilar i Sundsvalls kom-

mun från 2014 till 2018 samt ökningen i antal bilar och i procent. 

År Laddbara elbilar Ökning (Antal) Ökning (%) 

2014 54   

2015 135 81 150 

2016 193 58 43 

2017 285 92 48 

2018 369 84 29 

Tabell 5.2. Ökning av antalet laddbara elbilar åren 2014–2018. 

Om medelvärdet av ökningen i procent mellan 2016 och 2018 används för 

att prognostisera den framtida ökningen av laddbara elbilar erhålls föl-

jande resultat som redovisas i diagram 5.2.1. 

 

 
Diagram 5.2.1. Prognos 1, Ökning av antalet laddbara elbilar till år 2030. 
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Om istället medelvärdet av ökningen av antalet laddbara elbilar per år 

används kommer prognosen fram till 2030 se ut enligt diagram 5.2.2. 

 

 
Diagram 5.2.2. Prognos 2, Ökning av antalet laddbara elbilar till år 2030. 

 

5.3 Elnätsdimensionering 

5.3.1 Nätstation 

Resultatet av dimensioneringen av nätstationerna, tabell 5.3.1, visar att 

den totala effektförbrukningen ökar vid S50v och S75v vilket i sin tur le-

der till att större transformatorer krävs. Vid SA var transformatorstorle-

ken 500 kVA tillräcklig medan vid de övriga scenarierna krävdes en 

transformator på 800 kVA.  

Scenario Effektförbrukning (kW) Transformatorstorlek (kVA) 

 A-E F-H A-E F-H 

SA 246 223 500 500 

S50v 363 306 800 800 

S75v 396 335 800 800 

Tabell 5.3.1. Val av transformatorer. 
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5.3.2 Kabelskåp 

Som ett resultat av att effektförbrukningarna är högre i S50v och S75v 

ökar även de totala belastningsströmmarna i varje sammankopplings-

punkt. Detta illustreras nedan i tabell 5.3.2. 

Sammankopplingspunkt Belastningsström (A) 

 SA S50v S75v 

A 61 89 96 

B 41 59 64 

C 85 133 148 

D 51 73 78 

E 76 106 113 

F 26 37 40 

G 41 54 57 

H 41 59 64 

Tabell 5.3.2. Belastningsströmmar för sammankopplingspunkter. 

5.3.3 Kablar 

I tabell 5.3.3 visas resultatet av dimensioneringsberäkningarna mellan 

sammankopplingspunkter, från sammankopplingspunkterna till nätstat-

ionerna samt från de anslutningspunkter som ansluts direkt till nätstat-

ionerna där sammanlagringsfaktor tagits i beaktande. Därefter har kablar 

valts enligt tabell 2.5.3. Belastningsströmmarna för exempelvis delsträcka 

B-C ökar med över det dubbla vid jämförelse mellan SA och S75 vilket 

resulterar i att en kabel med över fyra gånger så stor area måste väljas.  

Delsträcka Belastningsström (A) Kabelarea (mm2) 

 SA S50 S75 SA S50 S75 

B-C 85 133 148 50 240 240 

A-B 126 192 212 150 240 2x150 

NS1-A 187 281 308 240 2x150 2x240 

D-E 76 106 113 50 95 95 

NS1-D 127 179 191 150 240 240 

NS1-FB1 43 67 92 50 50 95 

G-H 41 59 64 50 50 50 

F-G 82 113 121 50 95 95 

NS2-F 108 150 161 95 150 150 

NS2-FB2 170 266 295 95 150 150 

NS2-FSK 102 102 102 240 2x150 2x240 

Tabell 5.3.3. Kabeldimensionering för delsträckor, beräknade värden. 
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Värdena jämförs sedan med de simulerade värdena för Sträcka NS1-A-B-

C och NS1-D-E, enligt tabell 5.3.4. Värt att notera är att sammanlagrings-

faktor inte är medräknat i Trimble NIS där värdena på SA och S50v i det 

fallet skulle vara likvärdiga med de uträknade. Detta medför att kablar 

med grövre kabelarea måste användas på vissa delsträckor. 

Delsträcka Belastningsström (A) Kabelarea 

 SA S50v S75v SA S50v S75v 

B-C 122 156 156 240 240 240 

A-B 179 224 230 2x150 2x150 2x150 

NS1-A 264 322 292 2x240 2x240 2x240 

D-E 96 115 121 150 150 150 

NS1-D 164 195 206 240 240 240 

NS1-FB1 58 79 109 95 95 95 

Tabell 5.3.4. Kabeldimensionering för delsträckor, simulerade värden. 

I tabell 5.3.5 nedan kontrolleras så att villkor 12 i kapitel 2.5.3 uppfylls där 

värdena från simuleringen används. Resultatet visar att villkoren upp-

fylls i alla delsträckor där delsträckan NS1-D har en relativ liten marginal 

mellan säkringens märkström och kabelns belastningsström. Där hade 

man kunnat optimera dimensioneringen genom att exempelvis gå ner i 

säkringsstorlek för SA eller ändra kablarna till 2x95 så belastningsström-

men istället hamnar på runt 300 A istället för 253 A för alla scenarierna. 

Delsträcka 𝑰𝒃 ≤ 𝑰𝒏 ≤ 𝑰𝒛 

 SA S50v S75v SA S50v S75v SA S50v S75v 

B-C 122 156 156 200 200 200 253 253 253 

A-B 179 224 230 2x160 2x160 2x160 2x197 2x197 2x197 

NS1-A 264 322 292 2x200 2x200 2x200 2x253 2x253 2x253 

D-E 96 115 121 125 125 125 197 197 197 

NS1-D 164 195 206 250 250 250 253 253 253 

NS1-FB1 58 79 109 100 100 100 154 154 154 

Tabell 5.3.5. Villkor 1 för överlastströmmar.  

Resultatet av villkor 13, redovisas nedan i tabell 5.3.6 där villkoret inte 

uppfylls för sträcka NS1-D. Detta beror på att kabelns belastningsström 

ligger för nära säkringens märkström vilket måste åtgärdas för att kabeln 

ska klara överlastströmmarna.  
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Delsträcka 𝟏, 𝟒𝟓 × 𝑰𝒛 ≥ 𝑰𝒏 × 𝟏, 𝟔 

 SA S50v S75v SA S50v S75v 

B-C 367 367 367 320 320 320 

A-B 571 571 571 512 512 512 

NS1-A 734 734 734 640 640 640 

D-E 286 286 286 200 200 200 

NS1-D 367 367 367 400 400 400 

NS1-FB1 224 224 224 160 160 160 

Tabell 5.3.6. Villkor 2 för överlastströmmar. 

5.4 Elkvalitet 

Resultatet av de snabba spänningsvariationerna vid in- och urkoppling 

av solcellsanläggningar beräknades manuellt där fallet med maximal pro-

duktion och minimal konsumtion användes. Vid långsamma spännings-

variatoner kontrollerades alla scenarier i de två extremfallen där Trimble 

NIS användes vid framtagandet av data. 

5.4.1 Snabba spänningsvariationer 

Resultatet av de snabba spänningshöjningarna, i diagram 5.4.1, som upp-

kommer vid in- och urkoppling av produktionsanläggningar visar att vid 

sammankopplingspunkt C, där anslutningspunkten är ett flerbostadshus 

med en solcellsanläggning på 80 kW, har de högsta spänningshöjning-

arna där gränsvärdena på tre procent vid sammankopplingspunkten och 

fem procent vid anslutningspunkten överskrids. En lösning på detta kan 

vara att dimensionerna med grövre kabelareor så att impedansen i kabeln 

minskar och på så sätt leder till lägre spänningsvariatoner 
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Diagram 5.4.1. Snabba spänningshöjningar vid in- och urkoppling av 

produktionsenheter. 

 

5.4.2 Långsamma spänningsvariationer 

När det gäller spänningsfall i sammankopplingspunkterna så visar resul-

tatet i diagram 5.4.1 nedan att vid extremfallet med maximal konsumtion 

och ingen produktion ökar spänningsfallet med högre toppeffekter. Vid 

sammankopplingspunkt B och C ligger gränsvärdet över det rekommen-

derade värdet på 3 procent för S50v och S75v. Även SA ligger över gräns-

värdet vid sammankopplingspunkt C vilket tyder på att något kan be-

höva göras annorlunda vid dimensioneringen, som exempelvis kablar 

med grövre ledarareor vilket sänker den totala impedansen för att få ner 

spänningsfallet. 
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Diagram 5.4.1. Spänningssänkning vid sammankopplingspunkt. 

 

Vid anslutningspunkterna längst ut vid sammankopplingspunkterna 

enligt diagram 5.4.2 nedan, visar resultatet att alla värden ligger under 

det rekommenderade gränsvärdet på 5 procent.  

  

 
Diagram 5.4.2. Spänningssänkning vid anslutningspunkt längt ut vid varje 

sammankopplingspunkt. 

 

För det andra extremfallet med minimal konsumtion och maximal pro-

duktion ser resultatet för sammankopplingspunkterna ut enligt diagram 

5.4.2 nedan, där den högsta spänningshöjningen ligger under 1,5 procent 

vilket är med marginal under gränsvärdet tre procent. 
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Diagram 5.4.2. Spänningshöjning vid sammankopplingspunkt. 

 

Kontrolleras resultatet istället för de anslutningspunkter som sitter 

längst ut vid varje sammankopplingspunkt, enligt diagram 5.4.3 nedan, 

ligger även där den högsta spänningshöjningen under det 

rekommenderade värdet på fem procent. 

 

 
Diagram 5.4.3. Spänningshöjning vid anslutningspunkt längst ut vid varje 

sammankopplingspunkt. 
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5.5 Utlösningsvillkor 

Vid kontroll av utlösningsvillkoret i Trimble NIS visar resultatet att alla 

punkter som kontrollerades vid de olika extremfall samt scenarier detta 

arbete tar upp hamnar på samma värden samt att de ligger under gräns-

värdet på fem sekunder. Resultatet visas nedan i tabell 5.5. De värden 

som sticker ut men ändå ligger med marginal under fem sekunder är mel-

lan sammankopplingspunkt A och B. 

Sammankopplingspunkt Utlösningstid (s) 

Från Till SA S50v S75v 

NS1 A 0,0 0,0 0,0 

NS1 A 0,0 0,0 0,0 

A B 1,5 1,5 1,5 

A B 1,7 1,7 1,7 

B C 0,0 0,0 0,0 

NS1 D 0,0 0,0 0,0 

D E 0,0 0,0 0,0 

Tabell 5.3.4. Utlösningstider för olika delsträckor, simulerade värden. 

Vid beräkning av samma värden som gav utslag på utlösningstiderna er-

hölls en jordslutningsström på runt 1,3 kA per kabel vilket löser ut den 

aktuella säkringen 160 A på 0,6 sekunder. 

5.6 Selektivitet och säkringar 

Säkringarna var fullt selektiva för alla delsträckor utom mellan säkring-

arna 160 och 200 A i NS1 respektive sammankopplingspunkt A där den 

låg på full selektivitet upp till 500 V. Detta visas nedan i tabell 5.6. 

Stäcka och säkringarnas märkström (A) Selektivitetsnivå 

NS1-A-B-B_RH NS1-D-E-E_V NS1-A-B-B_RH NS1-D-E-E_V 

160–200 125–250 Upp till 500 V Fullt 

35–160 35–125 Fullt Fullt 

20–35 20–35 Fullt Fullt 

Tabell 5.6. Delsträckor och Säkringar. 
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6 Diskussion 

6.1 Mikroproduktion med solceller 

Framtagandet av hur mikroproduktion med solceller kan komma att se 

ut i Sundsvall i framtiden var svår då det inte fanns så mycket statistik att 

gå på.  

Den första prognosen visade på att nästan 14 000 hushåll kan ha nätan-

slutna solcellsanläggningar år 2030 i Sundsvall, vilket spontat känns lite i 

överkant då det totala antalet småhus i Sundsvall kommun år 2012 låg på 

omkring 19 000 [28], vilket skulle betyda att runt 74 procent av alla hus 

har installerade solcellsanläggningar. Däremot så går ju utvecklingen av 

tekniken i snabb takt vilket gör att priserna sjunker så det finns nog en 

möjlighet att antalet solcellsanläggningar kan ligga på ett högt antal vilket 

just resulterar i att det är denna prognos som känns mest tillförlitlig 

Går man istället på den andra prognosen att ökningen av solcellsanlägg-

ningar istället ökar varje år så blev resultatet runt 800 anläggningar vilket 

istället känns som ett lågt resultat.  

6.2 Elbilar 

När det gäller laddbara elfordon så togs även där två olika prognoser 

fram där den första prognosen känns rimligare och den matchar även rätt 

bra med rapporten från IEA [22]. Även här var det svårt att göra en vettig 

prognos då statistiken på antalet elbilar i Sundsvall bara funnits i fem år. 

Här finns det dock de ekonomiska aspekterna att diskutera då elpriset 

spelar en stor roll vid just laddningen av elbilarna. Skulle elpriset stiga 

drastiskt kommer inte samma drivkraft att köpa elbilar finnas kvar i 

samma utsträckning längre då många väljer att skaffa elfordon av just 

den anledningen. 

6.3 Elnätsdimensionering 

Resultatet vid dimensioneringen av elnätet blev ungefär som förväntat 

när det gäller ökningen av effektuttaget vid de olika scenarierna, vilket 

då resulterade i att nätet var tvungen att dimensioneras med större trans-

formatorer samt med grövre kablar. Angående den delsträcka där villkor 

2 ej var uppfyllt angående överlastströmmar, är parallella kablar eller en 
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kabel med grövre area en lösnings då ledarens belastningsförmåga ökar 

vilken resulterar i att villkoret uppfylls 

När det gäller resultatet av dimensioneringen av kablar användes samma 

kabelarea på samma delsträckor vid samma scenario 

Dimensioneringen efter maxproduktionen med solceller innehöll många 

antaganden om toppeffekter för de olika hushållen vilket gör att värdena 

kan avvika för verkligheten. 

6.4 Elkvalitet 

6.4.1 Snabba spänningsvariationer 

Vid de snabba spänningsvariationerna vid in- och urkoppling av pro-

duktionsanläggningar blev resultatet ungefär som förväntat där gräns-

värdet överskreds vid någon punkt med några procentenheter.  

Här skulle värdena kunna förbättras om beräkningarna sker på att flera 

anläggningar kan kopplas in och ur samtidigt. Detta på grund av att det 

är så pass många procent av hushållen i de scenarier som simulerades 

som har solceller. 

Det som även hade kunnat leda till en bättre helhetsbild är att utföra 

dessa variationsberäkningar på flera delområden i nätet. 

6.4.2 Långsamma spänningsvariationer 

Resultatet gällande långsamma spänningsvariation gjorde på hela elnätet 

anslutet till NS1 och visar även där ett förväntat resultat när det gäller 

spänningsfallen. Vid de långsamma spänningshöjningarna vid fallet med 

minimal konsumtion och maximal produktion var det förväntade resul-

tatet att värdena skulle ligga på några procentenheter högre, men det är 

ingenting som sticker ut nämnvärt.  

6.5 Utlösningsvillkor och selektivitet 

Resultatet av utlösningsvillkoret var också förväntat och innehöll inga 

större ögonbrynshöjare. Det beräknade resultatet på den delsträcka där 

utlösningstiderna låg på 1,5 och 1,7 sekunder visade sig ligga en bit under 

det simulerade värdet med en liten marginal, vilket kan bero på de para-

metrar simuleringen är inställda med. 
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När det gäller säkringarna så var de fullt selektiva med spänningar upp 

till 500 V så där var resultatet bra för de delområden som testades. Detta 

betyder att endast säkringen närmast felet löser ut vid en spänningsnivå 

på det nämnda värdet.  

6.6 Samhälleliga aspekter 

De samhälleliga aspekterna i detta är främst när det gäller ökningen av 

mikroproduktion i våra hushåll i framtiden där allt fler kunder produce-

rar sin el själv och på så sätt blir mindre beroende av elen som elbolagen 

tillhandahåller. Detta förutsätter dock att energilagringsteknikerna är 

mer utvecklade så den producerade elen inte används direkt utan kan 

lagras till perioder där den behövs mer, exempelvis på vintern.  

När det gäller elbilar har arbetet tidigare varit inne på att prognoserna 

visar att procentandelen gentemot den totala fordonsflottan ökar för varje 

år och att utvecklingen av elbilar ständigt går framåt. Skulle däremot el-

priserna skjuta i höjden så finns det nog en möjlighet att fler och fler väljer 

att avstå från inskaffandet av just elbil. 

Då ökningen av elbilar och solceller leder till att dimensioneringen i nya 

bostadsområden måste anpassas till högre belastningsströmmar innebär 

det även att komponenter som transformatorer och kablar i nuvarande 

bostadsområden i vissa fall måste bytas ut, vilket leder till ökade kostna-

der. 

6.7 Etiska aspekter 

När det gäller de etiska aspekterna kan ett framtida scenario vara att 

många hushåll sköter sin elförsörjning helt på egen hand, vilket kan leda 

till att elbolagen tjänar mindre pengar då förbrukningen minskar. Detta 

kan i sin tur leda till att elbolagen inför högre avgifter gällande egenpro-

ducerad el vilket gör det mindre lönsamt för kunder att producera elen 

själv. 
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7 Slutsats 
Med ökningen av mikroproduktion och elbilsladdning har detta arbete 

visat att med en ökning i samma takt kommer elnätsdimensioneringen 

behöva modifieras så den passar till framtidens olika effektuttag, där det 

främst är den ökade effekten till följd utav elbilsladdning som är den bi-

dragande faktorn.  

Vid dimensioneringen av nätstationerna blev resultatet att toppeffekten 

ökade med mellan 50 – 60 procent beroende på scenario vilket i sin tur 

ledde till att storleken på transformatorn och/eller antalet transformatorer 

i nätstationerna måste ökas. Det är dock inte bara transformatorerna som 

berörs när det gäller det ökade effektuttaget i nätet utan även andra delar 

måste anpassas till den höga strömmen. Kablar måste exempelvis di-

mensionernas med grövre ledarareor eller med parallella ledare för att 

klara av den ökade belastningsströmmen samt att större servissäkringar 

kan behöva användas. 

Gällande elkvalitén är slutsatsen i detta arbete att de snabba spännings-

variationerna vid in- och urkoppling av produktionsanläggningar i vissa 

fall låg över de rekommenderade gränsvärdena med någon procentenhet. 

De långsamma spänningsvariationerna skiljde sig inte alls mycket från de 

värden som erhölls vid dimensionering utan hänsyn till mikroproduktion 

och elbilsladdare, utan låg alla under gränsvärdena.  

Utlösningsvillkoret uppfylldes och selektiviteten var god i de delområ-

den som testades.  

7.1 Framtida arbete 

Hade mer tid funnits kunde en större del av arbetet ägnats åt att ta fram 

mer tillförlitliga prognoser gällande den framtida ökningen av mikropro-

duktion och elbilar.  

Gällande elnätsdimensioneringen hade fler scenarier kunnat testats där 

exempelvis olika hushåll med olika typer och storlek på produktionsan-

läggningar och elbilsladdare anslutna för att få ett mer tillförlitligt resul-

tat. 
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Detta arbete tar upp snabba och långsamma spänningsvariationer gäl-

lande elkvalitén och här finns det ytterligare saker att titta vidare på. Oba-

lans vid inkoppling av många enfasiga elbilsladdare eller produktionsan-

läggningar är ett exempel. 

Angående selektiviteten så finns det mycket annat som kunde ha stude-

rats i detta ämne. Exempelvis att den ökade mikroproduktionen i distri-

butionsnätet bidrar till att högre strömmar går i motsatt riktning vilket 

kan göra att felströmmarna ”upptäcks” av flera säkringar i olika delar av 

nätet samtidigt, vilket kan resultera i att flera säkringar löser ut eller inte 

löser ut beroende på olika fall som kan uppkomma.  

Kontroll angående om man behöver säkra upp mer i nätet i framtiden än 

man gör idag. I dag är det matningsändarna på serviser och kablar som 

säkras upp men i framtiden kanske även likadant måste göras på mot-

satta ändar. Hur dessa säkringar ska dimensioneras är även en fråga som 

kommer upp. 

Gällande elbilsladdning så behöver en grundläggande studie göras angå-

ende om det behövs schemalagd laddning då elnätet kan bli överbelastat 

vid laddning av ett flertal elbilar samtidigt, vilket Y. Wang och J.S. 

Thompson [3] skriver om.  
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Bilaga 1 

 Tid-Strömkurvor för säkringar upp till 100 A 
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 Tid-Strömkurvor för säkringar upp till 800 A 
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Bilaga 2 

 Smält- och 𝑰𝟐𝒕-värden för säkringar upp till 100 A 
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 Smält- och 𝑰𝟐𝒕-värden för säkringar upp till 800 A 

 

 

 

 


