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Påverkan på elkvaliteten i Lidköpings distributionsnät 
vid ökad mikroproduktion 

Sammanfattning 

Inom Lidköpings kommun har ett intresse för mikroproduktion i form av 
solcellsanläggningar ökat. Privatpersoner har börjat installera solcellsanläggningar och 
kommunen har börjat lägga fram förslag till kommunala mål för en ökad elproduktion från 

solenergi. En studie ska utföras för att undersöka hur en ökad mikroproduktion kan komma 
att påverka elnätets elkvalitet och hur detta kan förebyggas. Undersökningen består av 
elkvalitetsmätningar, simuleringar och beräkningar. Då spänningsvariationer förväntas 

uppkomma från den ökade mikroproduktionen undersöks en vald komponent med 
automatisk spänningsreglering för att förebygga otillåtna spänningsnivåer. 

Elkvalitetsmätningarna utförs under november månad på två mätobjekt med installerade 

solcellsanläggningar, en tätortsvilla och en landsbygdsgård. Mätningarna används till att 
granska elkvaliteten. Rapporter genereras även för jämförelse med gränsvärden från 
tillgänglig europeisk standard.  

Simuleringarna utförs efter befintliga nätstrukturer under Lidköping elnäts 
områdeskoncession. I ett enstaka fall skapas ett fiktivt nät för simulering. Behandlade 
spänningsnivåer är lågspännings- och mellanspänningsnät. Till grund för simuleringarnas 

konsumtions- och produktionseffekter används data från befintliga solcellsanläggningar, 
Lidköping elnäts dokumentation och material med generella värden. 

Beräkningar utförs efter simulerade resultat för att räkna ut de totala spänningsvariationerna. 

Ytterligare beräkningar utförs på hur en integration av regleringskomponenten kan påverka 
dessa totala spänningsvariationer. Dessa jämförs sedan med gränsvärden från EI och 
Energiföretagen Sverige. 

Mätningarna påvisar en viss ökning i fasspänningarnas övertonshalt samt en ökning i 
fasspänningarnas effektivvärde under produktion. De genererade rapporterna resulterar inte 
i några otillåtna värden enligt europeisk standard. Simuleringarnas beräknade resultat 

överstiger inte Energimarknadsinspektionens tillåtna gränser. Däremot överstiger det svagare 
nätet på landsbygd Energiföretagen Sveriges rekommenderade gränsvärden om 
mellanspännings-nätets spänningsvariationer bedöms vara små. Efter beräkningar med en 

integrerad spänningsregleringskomponent överskrider inte spänningsnivån dessa 
rekommenderade gränsvärden. Därför är inte Lidköping elnät skyldiga till att åtgärda 
spänningsvariationerna men bör göra det enligt rekommendation om spänningsvariationerna 

i mellanspännings-nätet bedöms vara små. 
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BACHELOR’S THESIS 
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Impact on power quality in Lidköpings distribution 
network from increased micro production 

Summary 

The community of Lidköping have gained an increased interest for micro production in the 
form of solar energy. Citizens have started to install photovoltaic plants in their homes and 
the community has proposed goals towards an increased solar production of electricity. A 

study is demanded to investigate how an increased micro production can affect the power 
quality and how this can be prevented. The study includes measurements of the power 
quality, simulations and calculations. Due to the expected voltage fluctuations the increased 

micro production will contribute, a component of automatic voltage regulation is studied in 
order to prevent illicit levels of voltage. 

The power quality measurements are performed during November on two measuring objects 

with installed photovoltaic plants, one urban household and one rural farm. The 
measurements are used to study the power quality. Reports are also generated for comparison 
of the limits found in an available European standard.  

The simulations are based on the existing structures of the power grid within the concession 
of Lidköping elnät. In a single case a fictitious grid is made for simulation. Treated voltage 
levels are low voltage and medium voltage. The values of production and consumption are 

based on data acquired from the existing photovoltaic plants, documentation from 
Lidköping elnät and material consisting general values. 

Calculations are based on the result of the simulations in order to calculate the total voltage 

fluctuations. Additional calculations are made to study how the integration of a regulating 
component can affect these total voltage fluctuations. 

The measurements shows increased levels of harmonics and RMS-values in the voltage 

during production. The generated reports shows no illicit values of power quality according 
to European standard. The calculated result of the simulations do not exceed the allowed 
values of Swedish Energy Markets Inspectorate. However does the rural grid exceed 

recommended values of Swedenergy if the voltage fluctuations are deemed small. The result 
of the calculations including an integrated component of voltage regulation don´t exceed 
these recommended values. Therefor isn´t Lidköping elnät obliged to regulate the voltage 

fluctuations but should if the voltage fluctuation of the medium voltage grid is deemed small. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Allt mer mikroproduktion har börjat installeras i elnätet under Lidköping elnäts 

områdeskoncession. Privatpersoner såväl som kommunen har börjat installera 
solcellsanläggningar runtom i lågspänningsnätet.  

Lidköping kommun strävar efter att gynna förnyelsebar energiproduktion i bästa mån. Detta 

genom att bland annat installera fler solceller på kommunens fastigheter. Aktuella förslag om 
kommunala mål angående solenergi är att inom Lidköping kommuns gräns ska år 2020 total 
solenergiproduktion vara minst 1000 MWh. I förslaget ska även Lidköping kommun äga 

anläggningar med minst 600 MWh solenergiproduktion. [1] 

Enligt en rapport av Elforsk bidrar solkraftsanläggningar till spänningsvariationer och även 
variationer i producerad aktiv- och reaktiv effekt beroende på väder. Detta leder till att 

spänningsvariationer förväntas.[2]  

Lidköping Elnät vill nu utföra en studie på hur en ökad mikroproduktion kan påverka 
elnätets elkvalitet. Då spänningsvariationer förväntas inkluderar detta att undersöka om en 

lösning i form av en spänningsreglerare är aktuell. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta fram ett underlag åt Lidköping elnät för planering 

av hanteringen av en framtida större mängd integrerad mikroproduktion. 

1.3 Problembeskrivning 
Vid en ökad mikroproduktion måste elkvaliteten hållas inom tillåtna gränsvärden. I detta fall 
förväntas spänningsvariationen ha den största påverkan men annan elkvalitet som övertoner 

behöver även undersökas. Elkvaliteten kommer att jämföras med gränsvärden som erhålls 
från Energiföretagen Sveriges rapport MIKRO [3], Energimarknads-inspektionens (EI:s) 
föreskrifter i EIFS 2013:1 [4] samt standarden SS-EN 50160 [5]. Skulle elkvaliteten 

överskrida dessa gränsvärden kommer en åtgärd att behövas. I detta arbete kommer åtgärd 
genom spänningsreglering att undersökas, vilket leder till att beräkningar på inverkan och 
kostnader kommer att behövas. 

Problembeskrivningen kan beskrivas med följande frågeställningar: 

• Hur påverkas elnätet av en ökad mikroproduktion? 

• Kommer en ökning av integrerad mikroproduktion att behöva åtgärdas? 

• Kan det åtgärdas genom spänningsreglering? 

• Vad kostar integration av spänningsreglering? 
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1.4 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att undersöka hur det befintliga lågspänningsnätet kan påverkas av ett 
antal intilliggande simulerade mikroproduktioner. Förekommande elkvalitetsmätningar 

avgränsas till två fall. Den första mätningen utförs med två elkvalitetsmätare i en villa med 
solpaneler på taket parallellt med en överliggande nätstation. Den andra mätningen utförs 
med en elkvalitetsmätare på en gård med solpaneler. Gränsvärden för kontroll av 

elkvalitetsmätningar erhålls från standard SS-EN 50160[5] då programvara som används 
utgår från denna standard och inte de något hårdare kraven i EIFS 2013:1[4]. Detta medför 
att endast elkvalitet som inkluderas av denna standard och programvaran undersöks. 

Beräkningars och simuleringars resultat utgår ifrån gränsvärdena i EIFS 2013:1. 
Rekommenderade värden för spänningsvariationer hämtas från Energiföretagen Sveriges 
rapport MIKRO [3]. I denna rapport undersöks endast spänningens övertoner då det är dessa 

övertoner SS-EN50160 och EIFS 2013:1 behandlar.  

Simuleringarna begränsas till två fall: en tätortssimulering samt en landsbygdssimulering. 
Detta för att det är de vanligaste miljöerna under Lidköping elnäts koncession. 

Simuleringarna utförs i stationärt tillstånd i programvaran Power World Simulator (PWS) [6] 
då programvara för dynamiska simuleringar inte finns tillhanda. Arbetet utförs med 
effektfaktor cos(φ)=1 då reaktiv effekt sällan förekommer vid solcellsanläggningar [7].  

Undersökningen av åtgärd mot spänningsvariationer avgränsas till en komponent för 
spänningsreglering på grund av tidsramen för detta arbete. Kostnadskalkyler för detta arbete 
utförs med Energiföretagen Sveriges kostnadskatalog EBR [8], vars avsnitt 

projekteringskatalog P2 används. Även kontakt med försäljare för budgetpris utförs. P2 och 
försäljarkontakt anses vara tillräckligt för att få en tillförlitlig kostnadskalkyl. 

  



Påverkan på elkvaliteten i Lidköpings distributionsnät vid ökad mikroproduktion 

 3 

2 Allmänt om elkvalitet i distributionsnät 
Distributionsnäten i Sverige innefattar lågspänningsnät, mellanspänningsnät och 

högspänningsnät. I lågspänningsnäten förekommer installationer med mikroproduktion som 
bland annat kan bestå av solcellsanläggningar. Då mikroproduktionen genererar effekt kan 
elkvaliteten påverkas. Ett exempel på detta är spänningsvariationer, vilken kan motverkas 

genom spänningsreglering. Om en komponent för denna spänningsreglering är aktuell kan 
ett prisförslag göras med hjälp Energiföretagen Sveriges kostnadskatalog: EBR-katalogen. 

2.1 Distributionsnät 
Det svenska elnätet består av distributionsnät, regionala elnät samt stamnät. 

Distributionsnäten, även kallade lokalnäten, är anslutna till regionala elnät som i sin tur är 
anslutna till det svenska stamnätet. De spänningsnivåer enligt svensk standard som detta 
arbete behandlar är lågspänning vilket omfattar nominella spänningar upp t.o.m. 1 kV, 

mellanspänning vilket omfattar nominella spänningar från 1 kV t.o.m. 36 kV samt 
högspänning vilket omfattar nominella spänningar från 36 kV t.o.m. 150 kV. 
Distributionsnätet under Lidköping elnäts områdeskoncession består av lågspänningsnät 

med en nominell spänningsnivå på 400 V huvudspänning, mellanspänningsnät med en 
nominell spänningsnivå på 10,6 kV huvudspänning samt högspänningsnät med en nominell 
spänningsnivå på 42,2 kV huvudspänning. [9], [5] 

En illustrationsfigur av distributionsnätets nivåer där �+ är nominell spänningsnivå redovisas 
i Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Förenklad illustrationsfigur av distributionsnätets nivåer enligt SS-EN 50160 [5]. 

2.1.1 Transformatorer 

Trefastransformatorn består av två lindningar med olika antal varv placerade runt en 
laminerad järnkärna, vilket ger upphov till en sekundärsida och en primärsida. Sekundärsidan 

har vanligen en nertransformerad spänningsnivå i anslutning till ett matat nät och 
primärsidan en vanligtvis högre spänningsnivå i anslutning till ett matande nät. I detta arbete 
anses spänningsfall i transformatorer vara försumbara och därför används sambandet för en 

transformators omsättningsfaktor �: 

34

35
6

14

15
6 �  (2.1) 

Där ��=lindningvarvtal på primärsidan, ��=lindningsvarvtal på sekundärsidan, ��= 
primärsidans märkspänning och ��= sekundärsidans märkspänning. [10] 
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I detta arbete behandlas en befintlig 20 MVA transformator vars märkskylt anvisar 
märkspänningarna 45±8*1,67%/11,5 kV som matar distributionstransformatorer i 
tätortsnätet. Samt en 10 MVA transformator vars märkskylt anvisar märkspänningarna 

45±8*1,67%/11,5 kV som matar distributionstransformatorer i landsbygdsnätet. Som 
märkspänningarna anvisar har dessa två matande transformatorer installerade 
lindningskopplare. Distributionstransformatorer som förekommer i detta arbete är 800 kVA 

med märkspänningarna 10,5±2*2,5%/0,4 kV i tätort, samt 200 kVA med märkspänningarna 
11±2*2,5%/0,42 kV på landsbygd. Dessa två sorters distributionstransformatorer har 
installerade omsättningskopplare.  

2.1.2 Spänningsreglering 

När laster långt ut i nätet matas via långa ledningar eller kablar kommer dessa att ge upphov 
till ett spänningsfall p.g.a. impedanserna i dessa. För att förhindra denna påverkan finns 
omsättnings- och lindningskopplare installerade i nätets transformatorer, oftast på 

transformatorers primärsida. Omsättningskopplaren används på distributions-
transformatorer ute i nätet för att reglera transformatorernas lindningsomsättningar efter 
rådande spänningsnivå och därmed ändra sekundärsidans spänningsnivå ut till förbrukare. 

Omsättningskopplare är manuellt reglerbara vilka inte kan manövreras under drift. 
Transformatorer som används för att mata mellanspänningsnäten ut till t.ex. 
distributionstransformatorer har lindningskopplare. Lindningskopplaren ändrar 

omsättningen under drift för att motverka det tidigare nämnda spänningsfallet. 
Lindningskopplare i detta arbete styrs av automatik och omsättningen ändras då 
spänningsnivån överskrider bestämda värden, de yttre och inre dödbanden. Vanligtvis väljs 

det yttre dödbandet till ca 120 % av storleken på kopplingssteget i lindningskopplaren medan 
det inre dödbandet vanligen väljs till ett lite mindre värde. När spänningsnivån överstiger 
eller understiger något av de yttre dödbanden startas en timer. Om inte spänningsnivån tar 

sig innanför det inre dödbandet inom inställd tid utför lindningskopplaren ett steg åt den 
riktning som för spänningsnivån mot önskat värde. Skulle spänningsnivån passera det inre 
dödbandet efter en steginitiering innan timern nått inställt värde återgår timern och inget 

lindningskopplarsteg utförs, se figur 2-2. [10], [11], [12] 
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Figur 2-2. Illustrationsbild av lindningskopplarsteget där x-axeln är tid och y-axeln är spänningens effektivvärde. 

Dödbandet � beräknas enligt 

� 6
7�%∗�,�

�  (2.2) 

där "% är den aktuella transformatorns lindningskopplarsteg i procent av märkspänningen 
och säkerhetsfaktorn 1,2 används för att förhindra kontinuerlig reglering. [12] 

2.1.3 Slingmatat distributionsnät 

Med slingmatat nät menas att nätets matande kablar kopplas i en slinga ansluten mellan två 
olika nätstationer eller till en enskild nätstation. Detta möjliggör sektionering av matningen 
och att elleveransen kan vid fel återställas manuellt i kabelskåp med hjälp av 

kopplingskomponenter eller säkringar [9]. Se figur 2-3. 
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Figur 2-3. Illustrationsfigur av ett slingmatat distributionsnät. 

2.1.4 Radiellt distributionsnät 

Radiella nät går inte i slingor utan avgrenas ut till förbrukarna från en enskild nätstation via 
matarkablar och kabelskåp utan möjligheten att sektionera matningen [9]. Se figur 2-4. 

 

Figur 2-4. Illustrationsfigur av ett radiellt distributionsnät. 

2.1.5 Sammanlagring 

För att beräkna hur de olika delbelastningarna sammanlagras i en överliggande matande kabel 
eller ledning kan ett uppskattat värde på den maximala effekt som uppstår beräknas med en 

sammanlagringsfaktor. Detta är ett förhållande mellan vilken effekt som går att överföra och 
summan av dess mottagares maximalbehov i ett system. [13] [14] 
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2.2 Mikroproduktion med solcellsanläggningar 
Definitionen för mikroproduktion är produktionsanläggningar vars maxeffekt är 43,5 kW 
som ansluts till en konsumtionsanläggning med maximalt 63 A effektivvärde ström och 

230/400 V effektivvärde spänning. I kundens elanläggning ansluts dessa 
produktionsanläggningar och elnätsägaren måste besluta vilka förstärkningsinsatser som är 
nödvändiga. Mikroproduktion kan förekomma i olika former av anläggningar till exempel 

vindkraftverk, kraftvärmeanläggningar, solceller och även vattenkraftverk. I denna rapport 
undersöks mikroproduktioner i form av solcellsanläggningar inkopplade i distributionsnätets 
lågspänning. [3] 

Denna rapport behandlar endast nätanslutna solcellsanläggningar. De kommersiella 
solcellerna består av en film eller tunn skiva i halvledarmaterial och omfattar en 
verkningsgrad mellan 7-8 % och 17-18 %, beroende på vilken teknologi som tillämpas. 

Materialet har en sådan struktur att när solen lyser på det erhålls en spänning mellan den 
belysta framsidan och den skuggade baksidan. [15], [16] 

2.2.1 Solcellsteknologier 

Kommersiella solceller kan förekomma i antingen kristallina kiselceller eller i tunnfilm av 

olika material. Seriekopplade kristallina kiselceller omsluts av ett laminat följt av en ram för 
att skydda dessa från mekaniska påfrestningar och fuktskador. Resultatet av detta blir en 
solcellsmodul vars framsida består av vanligtvis glas eller något annat transparent material. 

Baksidan består vanligtvis av teflonduk eller glas. Istället för en solcellsmodul i form av en 
skiva består solceller av tunnfilm i ett antal tunna skikt som placeras på ett underlag. 
Underlaget kan bestå av bland annat rostfritt stål eller glas. Skikten i tunnfilmen består av ett 

aktivt material mellan en framsideskontakt och en baksideskontakt. Exempel på aktiva 
material är amorft kisel, kadmiumtellurid samt koppar-indium-gallium- diselenid. [15], [16] 

2.2.2 Allmän konfiguration 

Solcellerna seriekopplas för att uppnå användbara spänningar. Dessa seriekopplingar av 

solceller benämns som strängar. Solcellerna genererar likström som sedan måste omvandlas 
till växelström för att kunna levereras ut på nätet. Denna omvandling görs med en 
växelriktare. Mellan solcellssträngarna och växelriktaren installeras en kopplingslåda och en 

DC-brytare in seriellt. Kopplingslådan kopplar samman strängarna parallellt och DC-
brytaren möjliggör frånskiljning mellan solcellsmodulerna och växelriktaren. Mellan 
växelriktaren och byggnadens elcentral, vilken är kopplad till elnätet och byggnadens 

elsystem, kopplas en AC-brytare och elmätare in seriellt. AC-brytaren möjliggör frånskiljning 
av solcellssystemet mellan växelriktaren och elcentralen. Elmätaren bidrar med en 
kontrollfunktion över elproduktionen i systemet. Se figur 2-5. [15], [16]  
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Figur 2-5. Illustrationsfigur över allmän konfiguration för en solcellsanläggning. 

2.2.3 Växelriktare 

Växelriktaren är en typ av omriktare vars funktion är att omvandla likspänning och likström 
till växelspänning och växelström. Eftersom produktion av reaktiv effekt är ovanligt bland 

solcellsanläggningar installerade i dagens läge antas en generering med effektfaktor cos(φ)=1 
i denna studie. [17], [7] 

Växelriktare som förekommer i detta arbete är samtliga från SMA Solar Technology AG [18]. 

De består av den enfasigt anslutna typen SMA Sunny Boy 1300TL-10 och de trefasigt 
anslutna typerna SMA Sunny Tripower 17000TL, -15000TL och -12000TL.  

SMA Sunny Boy 1300TL-10 har en maximal verkningsgrad på 96 % som vid en effektfaktor 

cos(φ)=1 maximalt omvandlar 1,4 kW likspänd aktiv effekt till maximalt 1,3 kVA växelspänd 
skenbar effekt med frekvensen 50 Hz. Då cos(φ)=1 blir detta en växelspänd aktiv effekt på 
1,3 kW. Vid en omvandling till spänningsnivån 400 V uppkommer en nominell enfasig ström 

på 5,7 A. [19] 

SMA Sunny Tripower 12000TL har en maximal verkningsgrad på 98,1 % som vid 
effektfaktor cos(φ)=1 maximalt omvandlar 12,25 kW likspänd aktiv effekt till maximalt 12 

kVA växelspänd skenbar effekt med frekvensen 50 Hz. Då cos(φ)=1 blir detta 12 kW 
växelspänd aktiv effekt. Vid en omvandling till spänningsnivån 400 V uppkommer en 
nominell ström på 17,4 A. [20] 

SMA Sunny Tripower 15000TL har en maximal verkningsgrad på 98,2 % som vid 
effektfaktor cos(φ)=1 maximalt omvandlar 15,34 kW likspänd aktiv effekt till 15 kVA 
växelspänd skenbar effekt med frekvens 50 Hz. Då cos(φ)=1 blir detta 15 kW växelspänd 

aktiv effekt. Vid en omvandling till spänningsnivån 400 V uppkommer en nominell ström på 
21,7 A. [20] 

SMA Sunny Tripower 17000TL har en maximal verkningsgrad på 98,2 % som vid 

effektfaktor cos(φ)=1 maximalt omvandlar 17,41 kW likspänd aktiv effekt till 17 kVA 
växelspänd skenbar effekt med frekvensen 50 Hz. Då cos(φ)=1 blir detta 17 kW växelspänd 
aktiv effekt. Vid en omvandling till spänningsnivån 400 V uppkommer en nominell ström på 

24,6 A. [20] 
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2.3 Elkvalitet 
Begreppet elkvalitet används för att kunna bedöma en elleverans kvalitet. Idealtillståndet för 
elkvalitet är en sinusformad och kontinuerlig spänning vars amplitud och frekvens är 

konstant. Då spänningen avviker från detta ideala tillstånd kan det betraktas som en störning. 
Olika typer av störningar detta arbete behandlar är:  

• Spänningsvariationer 

• Övertoner 

• Flimmer 

• Osymmetri 

[13], [21] 

2.3.1 Långsamma spänningsvariationer 

Beroende på hur mycket last som är inkopplat i elnätet uppkommer variationer i spänningen. 
Då många laster är frånkopplade erhålls en högre spänning. Stiger denna högre spänning 

minst 10 % av den nominella spänningsnivån kallas denna höjning för överspänning. Skulle 
spänningsnivån sjunka till maximalt 90 % av den nominella spänningsnivån kallas denna 
sänkning för underspänning. Över- och underspänningar kan uppstå beroende på lasters in- 

och urkopplingar i elnätet [13].  

Spänningsvariationen för en mikroproduktion kan beräknas enligt [3] 

;1
1<=>

= �∗?@A∗B
1<=>5

∙ 100% (2.3) b 

där elnätets impedanser är E och F, vilka vid enfasig produktion är nätets förimpedans och 
vid trefasig produktion är nätets kortslutningsimpedans. � och G är den aktiva och reaktiva 
effekten produktionskällan genererar. 2� är spänningsändringens storlek och �H%$ är 

spänningen innan spänningsändringen sker. För att få ut en vald mätpunkts 
spänningsvariation är det de impedanser som befinner sig mellan mätpunkten och matande 

distributionstransformator som används. Då cos(φ)=1 och kablars impedanser domineras av 
den resistiva delen kan ekvationen förenklas till 

;1
1<=>

= ?∗�
1<=>5

∙ 100% (2.4) 

Enligt standard SS-EN 50160 bör spänningsvariationerna inte överskrida den nominella 
spänningsnivån med ±10 % vid normala driftförhållanden. Vid avlägsna områden bör dock 

inte spänningsvariationerna överskrida den nominella spänningsnivån med +10 % eller -15 
% vid normala driftförhållanden. Dessa gränser gäller även för mellanspänningsnätet. Vid 
lågspänningsmätningar ska 95 % av en veckas alla 10-minuters medelvärden av effektivvärdet 

vara inom nämnda gränser. [5] 

Enligt EIFS 2013:1 ska inga 10-minuters medelvärden av spänningens effektivvärde 
överskrida ±10 % av den nominella spänningen under en vecka. [4] 
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Energiföretagen Sveriges rapport MIKRO rekommenderar att vid extremfallen  

• Ingen produktion - Maximal belastning  

• Full produktion - Minimal belastning  

bör distributionsnätets spänningsvariationer inte överskrida ±5 % mellan dessa två 
extremfall. I de fall mellanspänningsnätets spänningsvariationer inkluderas och anses vara 
små bör spänningsvariationerna mellan de två extremfallen inte överskrida ±8 %. Värdena 

från rapporten MIKRO är erfarenhetsbaserade. [3]  

2.3.2 Övertoner 

Då belastningar och komponenter i nätet är olinjära kan övertoner uppstå. Teoretiskt sett 
kan elnätets strömmar och spänningar beskrivas som summan av ett antal sinusformade 

förlopp av olika amplituder, faslägen och frekvenser. Med övertoner avses de förlopp som 
förekommer utöver grundtonsförloppet med grundfrekvensen 50 Hz, varav de vanligaste är 
heltalsmultiplar av grundfrekvensen. De övertoner som är dominerande är av 

grundtonsfrekvensens udda multiplar. D.v.s. 3:e övertonen med frekvensen 150 Hz, 5.e 
övertonen med frekvensen 250 Hz, etc. Jämna heltalsmultiplar av grundtonsfrekvensen 
förekommer nästan inte alls. Vissa typer av elektriska drivsystem kan även orsaka 

mellantoner, vilka detta arbete inte behandlar. Udda multiplar av den 3:e övertonen d.v.s. 3:e, 
9:e, etc. har egenskapen att de ligger i fas i ett trefassystems neutralledare. Alltså ger dessa 
ändå upphov till en ström i neutralledaren vid symmetrisk last. Denna ström kan i värsta fall 

orsaka överhettning av neutralledaren. Andra problem övertoner kan ge upphov till är 
överhettade transformatorer, högre ledningsförluster och vagabonderande strömmar. Ett 
mått på övertonsinnehållet är distorsionsfaktorn Total Harmonic Distortion (THD), även 

kallat total övertonshalt. Spänningens totala övertonshalt /0�1 definieras enligt  

/0�1 = I∑ 1�5K�L5
1M  (2.5) 

där � den aktuella övertonsmultipeln, N är antalet övertonsmultiplar som den totala 

övertonshalten innefattar, �O är den n:e övertonsmultipelns effektivvärde och �P är 
grundtonens effektivvärde. Samtliga övertonsmultipar i detta arbete är heltalsmultiplar. [21] 

Övertoner i spänningen orsakas till följd av strömmar av icke sinusformad karaktär som 

uppkommer i nätet. Detta på grund av att alla nätkomponenter har en viss impedans, alltså 
orsakar en icke sinusformad ström ett visst spänningsfall när den överförs i ett nät. Med 
andra ord är övertoner i spänningen en följd av övertoner i strömmen. [11] 

Godkända gränser för spänningens udda övertonsmultiplar i lågspänningsnät enligt SS-EN 
50160 redovisas i Tabell 2.1. 
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Tabell 2.1 Godkända gränsvärden för respektive udda övertonsmultipel enligt SS-EN 50160 [5]. �P  är 

grundtonens effektivvärde och �O är den n:e övertonsmultipelns effektivvärde. 

Övertonsmultipel � Procentuellt gränsvärde för 
1�
1M  

3 5,0 % 

5 6,0 % 

7 5,0 % 

9 1,5 % 

11 3,5 % 

13 3,0 % 

15 0,5 % 

17 2,0 % 

19 1,5 % 

21 0,5 % 

23, 25 1,5 % 

 

De godkända gränserna för de jämna övertonsmultiplarna enligt SS-EN 50160 redovisas i 
tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Godkända gränsvärden för respektive jämn övertonsmultipel enligt SS-EN 50160 [5]. �P  är 

grundtonens effektivvärde och �O är den n:e övertonsmultipelns effektivvärde. 

Övertonsmultipel � Procentuellt gränsvärde för 
1�
1M  

2 2,0 % 

4 1,0 % 

6 … 24 0,5 % 

 

Enligt SS-EN 50160 får inte heller THD-värdet överskrida 8 % i matningsspänningen. Dessa 
gränser gäller för både lågspännings- och mellanspänningsnät. För lågspänningsnätets 

övertoner som undersöks och mäts i detta arbete får inte under 95 % av en veckas alla 10-
minuters medelvärden för spänningens effektivvärde överstiga värdena i tabellerna 2.1 och 
2.2. Detta gäller varje enskild övertonsmultipel. [5] 



Påverkan på elkvaliteten i Lidköpings distributionsnät vid ökad mikroproduktion 

 12 

2.3.3 Flimmer 

Till följd av variationer i elproduktioner, lastinkopplingar och driftåtgärder som installerade 
lindningskopplare kan snabba spänningsvariationer uppstå. Vilka i sin tur kan orsaka 
fenomenet flimmer. Flimmer är lågfrekventa spänningsstörningar som kan uppfattas 

störande av människor då de kan orsaka variationer i glödlampors ljusintensitet. Storheterna 
för flimrets intensitet är ett långtidsvärde (���) och ett korttidsvärde (� �). Korttidsvärdet kan 
uppmätas i en tiominutersperiod och används för att räkna ut långtidsvärdet. Långtidsvärdet 

beräknas från de 12 � �-värden som förekommer under ett intervall om två timmar enligt 

��� = I∑ ?Q
R
��

��ST�
R

 (2.6) 

där � �
  är det !:e korttidsvärdet under de två timmar långtidsvärdet mäts. Enligt standard 

SS-EN 50160 bör ���-värdet orsakat av spänningsvariationer under normala 
driftförhållanden inte överstiga värdet 1 under en tidsperiod av en vecka. [21], [5] 

2.3.4 Osymmetri 

Snedbelastning, d.v.s. över faserna osymmetrisk fördelade enfasiga laster, bidrar till 

fenomenet osymmetri. Detta bidrar till ojämna spänningsfall över impedanserna i nätet, 
vilket leder till spänningsskillnader mellan faserna hos förbrukare. Enfasiga laster påverkas 
inte av detta bara spänningsnivån i den enskilda fasen är inom godkänd nivå. Det är trefasiga 

laster och neutralledaren som påverkas av osymmetrin i spänningen. Trefasiga laster kan t.ex. 
få ökade effektförluster. Neutralledaren påverkas genom att osymmetrin orsakar strömmar i 
denna och orsakar spänningsfall över densamma. I de fall dessa spänningar samt strömmar 

förekommer i osymmetriska trefasstorheter kan respektive storhet delas upp i tre olika 
symmetriska storheter, vars benämning är symmetriska komponenter. Komponenterna är en 
plusföljdsstorhet, en minusföljdsstorhet och en nollföljdsstorhet. Vid beräkningar av 

trefasiga fall av osymmetri kan varje symmetriskt delsystem beräknas enskilt för att sedan via 
superposition ge ett slutresultat. [22], [11] 

Enligt SS-EN 50160 får inte den matande spänningens minusföljdskomponent vara utanför 

området 0-2 % av den matande spänningens plusföljdskomponent under 95 % av en veckas 
alla 10-minuters medelvärde för effektivvärdet. [5] 
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3 Metod för elkvalitetsmätning och beräkning av 
påverkan från mikroproduktion 

3.1 Elkvalitetsmätning av nätpåverkan från mikroproduktion 
För att undersöka hur elkvaliteten kan komma att påverkas av ökad mikroproduktion utförs 
elkvalitetsmätningar på två befintliga mikroproduktioner. Dessa utförs i en villa som befinner 

sig i tätort och på en lantbruksgård som befinner sig på landsbygd. 

Mätningarna utförs med två elkvalitetsmätare av typen Powervisa dranetz [23]. RMS-värden 
på ström och spänning mäts upp i enminuters medelvärden av effektivvärdet. Detta används 

för att undersöka spänningars och strömmars nivåer vid produktion. Även spänningars 
övertonshalter och respektive övertonsmultiplar mäts upp för att undersöka hur mycket 
spänningens övertoner påverkas under produktion. Analys och tolkning av insamlade 

mätvärden utförs i en dator med programvaran Dran-View 7.3.06 (64-bit) [23].  

Vid analys och tolkning granskas fasspänningars och strömmars uppmätta effektivvärden. 
Rapporter genereras även för att undersöka om elkvaliteten håller sig inom SS-EN 50160:s 

gränsvärden, då rapporter kunde göras efter denna standard och inte EI:s föreskrifter i EIFS 
2013:1. För att identifiera solcellsanläggningarnas produktion i insamlad mätdata söks en 
kombination av ökade spänningsnivåer och sänkta strömnivåer. Detta p.g.a. att vid 

produktion genererar solcellerna en effekt som försörjer byggnaden, vilket leder till en sänkt 
strömnivå i inkommande kablar. I spänningsnivån söks ökningar då denna påverkas av 
genereringen enligt avsnitt 2.3.1 samt av den sänkta strömnivån. Denna kombination söks 

bland de insamlade mätvärdena från dagar då soligt väder observerats. Dagar med molnigt 
väder används även för jämförelse. 

 

3.1.1 Mätobjekt: villa i tätort 

Denna mätning utförs i ett slingmatat tätortsnät där en villa mäts parallellt med dess matande 
nätstation. Då solcellsanläggningens växelriktare består av två SMA Sunny Boy 1300TL-10 
klarar dessa av att omvandla totalt 2,6 kW ut på elnätet och detta anses därför vara den 

maximala momentana produktionen, vilket också har uppmätts av Lidköping elnät. 

Från Lidköping elnäts dokumentation hämtades mätdata för denna solcellsanläggnings 
produktion under ett år. Producerad energi per dag redovisas i figur 3-1. Den största energin 

som producerats under en timme redovisas per dygn i figur 3-2.  

Då dokumentationen för abonnentens årliga konsumtion inte finns i mindre intervaller än 
månadsvis redovisas denna inte i detta arbete. 
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Figur 3-1. Producerad energi per dygn under ett år i tätortsvillas solcellsanläggning, hämtat från Lidköping elnäts 
dokumentation. 

 

Figur 3-2. Maximalt timvärde på producerad energi per dygn i tätortsvillas solcellsanläggning under ett år, hämtat 
från Lidköping elnäts dokumentation. 
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3.1.2 Elkvalitetsmätning av villa i tätort 

Elkvalitetsmätarna kopplas in i villans elcentral samt på matande nätstations 
lågspänningssida. Solcellsanläggningen består av två enfasigt inkopplade solceller. Vilka faser 
som solcellsanläggningarna är kopplade till är okänt. Vid installation utförs kopplingar till alla 

tre faser enligt tillverkarens hänvisningar angivna i elkvalitetsmätarnas displayer.  

Elkvalitetsmätningen i villan sker med gängade provningsprober som används för att koppla 
på strömtänger och koppla i kablar för spänningsmätning. De gängade provningsproberna 

installeras på elcentralens inkommande skena genom att ta säkringshuvarnas plats med 
säkringarna överflyttade till proberna. 

I nätstationens lågspänningssida installeras mätutrustningens strömtänger i kablage 

monterade efter strömtransformatorer monterade på lågspänningsskenorna. Fasspänningar 
mäts med penetrerande klämmor installerade på kablage kopplade till respektive 
lågspänningsskena. En bild på installation av denna mätning redovisas i figur 3-3. 

 

Figur 3-3. Installation av elkvalitetsmätare i tätortsvillas matande nätstation. 

 Mätningarna utförs under fyra dagar (måndag 2016-11-28 till torsdag 2016-12-1) och 

uppsamlade mätvärden förs därefter över till en dator för tolkning och analys. Resultatet av 
dessa mätningar redovisas i avsnitt 4.1.1. 

Det ska även tilläggas att det finns ytterligare en solcellsproduktion under samma 

lågspänningsgrupp som solcellsanläggningen denna studie undersöker.  
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3.1.3 Mätobjekt: gård på landsbygd 

Denna mätning utförs i ett radiellt näts abonnentskåp, vilket matar en gård på landsbygd med 
en trefasig solcellsanläggning installerad. Den högsta konsumtionsenergin som denna 
anläggning förbrukat är 89,2 kWh under en timme enligt Lidköping elnäts dokumentation. 

Solcellsanläggningens växelriktare består av två SMA Sunny Tripower 17000TL, två SMA 
Sunny Tripower 15000TL och en SMA Sunny Tripower 12000TL. Dessa klarar av att 
omvandla totalt 76 kW ut på elnätet och detta anses därför vara den maximala momentana 

produktionen, vilket också har uppmäts av Lidköping elnät. Alltså är inte detta en 
mikroproduktionsanläggning per definition men då den är ansluten till lågspänningsnätet 
undersöks denna produktionsanläggning i detta arbete ändå. 

Från Lidköping elnäts dokumentation hämtades mätdata för denna solcellsanläggnings 
produktion under ett år. Producerad energi per dygn redovisas i figur 3-4. Den största energin 
som producerats under en timme redovisas per dygn i figur 3-5. Data hämtades även för 

abonnentens konsumtion per dygn under ett år, se figur 3-6. 

 

Figur 3-4. Producerad energi per dygn under ett år på landsbygdgård, hämtat från Lidköping elnäts dokumentation. 
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Figur 3-5. Maximalt timvärde på producerad energi i landsbygdsgårds solcellsanläggning under ett år, hämtat från 
Lidköping elnäts dokumentation. 

 

Figur 3-6. Konsumerad energi per dygn under ett år på landsbygdsgård, hämtat från Lidköping elnäts dokumentation. 
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3.1.4 Elkvalitetsmätning av gård på landsbygd 

I denna mätning används endast en av elkvalitetsmätarna då aktuellt abonnentskåp är placerat 
nära den matande stolpstationen. Skillnaden mellan mätpunkterna abonnentskåpet och 
stolpstationen anses vara försumbar.  

Mätningsutrustningen installeras trefasigt i gårdens abonnentskåp. Ström mäts upp med 
strömtänger kopplade runt de tre fasledare i elnätets matande kabel. Spänningen mäts med 
penetrerande klämmor installerade på elmätarens kablage för spänningsmätning, vilket är 

kopplat till abonnentskåpets tre fasskenor. Mätningen utförs under fyra dagar (torsdag 2016-
11-17 till tisdag 2016-11-22) och uppsamlade värden förs därefter över till en dator för analys 
och tolkning. Resultatet av denna mätning redovisas i avsnitt 4.1.2. 

3.2 Simulering av spänningsvariationer vid varierande 
produktion 

Simuleringar utfördes i en dator med programvaran PowerWorld Simulator 16 Educational 
(PWS) [6]. Med simuleringarna undersöks vilka spänningsvariationer näten kan komma att 

utsättas för vid olika mängd installerade solcellsanläggningar. Simuleringarna utgår efter en 
höstperiod omkring augusti-september. Detta för att som visat i avsnitt 3.1 har 
solcellsanläggningarna fortfarande en stor del av sin produktion under denna period och bör 

därför ha en stor påverkan då. Vidare visas i avsnitt 3.1 att gårdar på landsbygd har en aktiv 
verksamhet under denna period, varav gårdar simuleras efter full momentan konsumtion. 
Även villorna antas ha en högre konsumtion då temperaturen är lägre relativt med 

sommaren. På grund av detta antas spänningsvariationerna vara stora denna tid på året. 
Mikroproduktionerna simuleras längst ut på linjen därför att de förväntas ha störst påverkan 
på spänningsvariationerna där.  

Då data om den uppmätta villans momentana konsumtionseffekter inte finns tillgängligt 
söktes generella konsumtionsvärden upp för en villa i Energiföretagen Sveriges rapport: 
Belastningsberäkning med typkurvor [24]. Där hämtas konsumtionseffekter samt 

sammanlagringsfaktorer för småhus med värmepump. Värden för kontorsbyggnader samt 
olika slag av lantbruksverksamhet hämtas även till simuleringarna. Samtliga värden hämtas 
för en eftermiddag under årsperioden vår/höst.  Hämtade värden redovisas i tabell 3.1.  
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Tabell 3.1. Effektvärden för konsumenter hämtade ur Belastningsberäkning med typkurvor [24]. 

Konsumentkategori Konsumtion 
låglast (kW) 

Konsumtion 
höglast (kW) 

Sammanlagringsfaktor 

Småhus med värmepump, frånluft 1,0 1,0 0,75 

Lantbruk, spannmålsproduktion 1,2 9,3 0,55 

Lantbruk, blandad produktion 1,1 22,6 0,55 

Lantbruk, mjölkproduktion 1,5 14,1 0,58 

Lantbruk, köttproduktion 1,0 11,0 0,77 

Kontorsbyggnader 1,5 1,5 0,82 

 

Vid större lantbruksanläggningar med säkringsstorlekar >63A ansågs dessa värden olämpliga 
och maximal effekt för en sådan anläggning räknades ut och ansattes efter den maximala 

ström säkringarna löser vid för att få ett värstafallscenario. 

Till grund för produktionsvärden i simuleringarna används växelriktarnas maximala 
produktionsvärden från avsnitt 2.2.3, för att få ett värstafallscenario. Då den befintliga 

solcellsanläggningen i villan har två enfasiga växelriktare installerade utförs simuleringarna 
efter att ytterligare en enfasig växelriktare av SMA Sunny Boy 1300TL-10 är installerad. Detta 
för att simulera en trefasig produktion. Därav ansätts den totala momentana produktionen 

vara 3,9 kW för villors solcellsanläggningar i samtliga simuleringar. Den uppmätta 
solcellsanläggningen i landsbygdsnätet är stor relativt till de övriga gårdarna på 
landsbygdsnätet. Därför ansätts mindre solcellsanläggningar godtyckligt med 10 kW 

momentan produktionseffekt på de gårdar som simuleras i genererande tillstånd. 

Simuleringar av lågspänningsnäten baseras på befintliga nät och utförs med en nominell 
spänningsnivå på 400 V. Dessa simuleringar utförs efter två extremfall: 

• Ingen produktion – Full konsumtion 

• Full produktion – Minimal konsumtion 

Med minimal konsumtion anses respektive abonnents konsumtion försumbar. 

Simuleringar utförs även av de befintliga mellanspänningsnät som respektive aktuellt 
lågspänningsnät är kopplat till. Data för dessa befintliga nät hämtas från Lidköping elnäts 
dokumentation. Där hämtas vilka kabeltyper som är belagda i de aktuella näten, samt aktuella 

kabeltypers elektriska data och längder. Detta för att undersöka påverkan av storskaligt ökade 
mängder solcellsanläggningar. Dessa simuleringar är utförda med en nominell spänningsnivå 
på 10,6 kV där alla konsumtionseffekter sammanlagras utefter befintligt näts uppbyggnad 

med tidigare nämnda sammanlagringsfaktorer i tabell 3.1. Produktionseffekter sammanlagras 
inte då alla solcellsanläggningar ansätts producera samtidigt. 
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Resultaten för spänningsvariationerna i mellanspännings- och lågspänningssimuleringarna 
används sedan för att beräkna de totala spänningsvariationerna. För att undersöka 
värstafallscenarion delas simuleringarna upp efter produktion och konsumtion. 

Simuleringsresultaten i de fallen utan produktion räknas samman medan 
simuleringsresultaten i de fallen med produktion räknas samman. Lågspänningsnäten ansätts 
då vara inkopplade i mellanspänningsnätens yttersta nätstationer. Lågspänningsnätens 

matningsspänningar från de yttersta nätstationerna ansätts efter de spänningsvariationer som 
simulerats i mellanspänningsnäten. Med hjälp av omsättningstalet för respektive aktuell 
distributionstransformator räknas sekundärsidans matningsspänningar ut. Från den nya 

matningsspänningen läggs spänningsvariationerna från lågspänningssimuleringarna på för att 
få det totala spänningsfallet till de olika fallens yttersta abonnenter. Detta görs för att ta 
hänsyn till påverkan från både mellanspännings- och lågspänningsnätens 

spänningsvariationer. En illustrationsfigur över hur simuleringarnas resultat används för att 
få de totala spänningsvariationerna redovisas i figur 3-7. 

 

Figur 3-7. Illustrationsfigur över hur simuleringars resultat används för att få fram totala spänningsvariationer.  

3.2.1 Power World Simulator 16 Educational 

Simuleringarna är utförda med ett enlinjeschema av trefasig karaktär. I simuleringarna 
används PWS-programmets symboler för de olika komponenter som detta arbetets 
simulerade nät byggs upp av.  

Elnätets anslutningspunkter som till exempel olika komponenters skenor simuleras av noder 
i form av tjockare linjer som generatorer, laster och överföringslinjer kan kopplas in mot. 
Dessa noder döps till aktuell komponent i det simulerade elnätet och visar även den 

simulerade spänningsnivån som erhålls i noden under simuleringarna. Olika noder 
sammankopplas med överföringslinjer som symboliseras av gröna streck. Dessa är 
simulerade kablar och ledningar. Vid simuleringar av större effektöverföring visas pilar i 

överföringslinjerna som visar överföringsriktning. Pilarnas storlek ökar med 
effektöverföringens storlek. Vid vissa simuleringar med mindre effektöverföring blir dessa 
pilar små och syns inte. I överföringslinjerna matas aktuella kabel-/ledningsdata in för att 

simulera aktuell kabel-/ledningstyp. I figur 3-8 redovisas ett exempel på en nod som är 
inkopplad med flera överföringslinjer, i detta fall simulerad som ett kabelskåp. [25] 
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Figur 3-8. Ett simulerat kabelskåp med spänningsnivån 382 kV och som är kopplat med fem överföringslinjer. 
Exempel taget från bilaga O. 

Simulerade generatorer symboliseras av en cirkel som innehåller ett så kallat ”hundben” 
enligt figur 3-9. 

 

Figur 3-9. En generator som genererar 76 kW och är kopplad till noden "Gård med mikroproduktion". Exempel 
taget från bilaga P. 

I varje fall består den överliggande transformatorn av en så kallat slack-generator som har 
beteckningen ”slack” i generatorsymbolen. Det måste alltid finnas en slack-generator i PWS-

simuleringarna. I detta arbete används denna för simulering av matande nätstation för att 
indikera in- och uteffekt i det simulerade systemet. Negativa effektvärden är simulerad effekt 
som matas ut på nätet från solcellsanläggningarna. Positiva effektvärden är simulerad effekt 

som matas in från nätet till konsumenterna. [25] 
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Simulerade konsumenter i detta arbete simuleras som laster, vilka symboliseras av en 
relativt stor pil, se figur 3-10. 

 

Figur 3-10. En last som konsumerar 111 kW och är kopplad till noden "Gård med mikroproduktion". Exempel 
taget från bilaga O. 

I de fall där skarvning mellan två olika kablar förekommer simuleras detta av en mindre nod 
benämnd ”skarv” för att kunna mata in de olika överföringslinjernas olika kabeldata. [25] 

3.2.2 Simuleringar av lågspänningsnät i tätort 

Simuleringen av ett lågspänningsnät i tätort utförs efter befintlig lågspänningsgrupps 
uppbyggnad och koppling där den uppmätta solcellsanläggningen är inkopplad. Kabeldata 
för aktuella kablar hämtas ur Lidköping elnäts dokumentation. I dessa simuleringar används 

ingen sammanlagring då det endast är en lågspänningsgrupp som simuleras. 

3.2.3 Simuleringar av lågspänningsnät i landsbygd 

Då solcellsanläggningen är placerad enskilt och nära den matande stolpstationen simuleras 
en ökad mikroproduktion i ett fiktivt lågspänningsnät, vilket inkluderar den uppmätta gården. 

Det fiktiva lågspänningsnätet som simuleras består av en nätstation som matar ett kabelskåp. 
Kabelskåpet matar därefter en intilliggande gård, ett fåtal intilliggande villor och en 
förhållandevis lång ALUS-matning till en enskild villa. Kabel- och ledningstyper väljs 

godtyckligt efter hur befintligt nät på landsbygd kan vara. Aktuell kabel- och ledningsdata 
hämtas ur Lidköping elnäts dokumentation. Längderna till dessa kablar och ledningar 
bestäms efter kriterium att spänningsfallet vid abonnenterna ska vara ca 5 % av den 

nominella spänningsnivån 400V. Detta för att simulera ett landsbygdsscenario med ett 
svagare nät till utspridda abonnenter. Detta utförs med hjälp av programvaran EL-VIS 16 
[26]. I denna simulering användes ingen sammanlagring då det är ett litet lågspänningsnät 

som simuleras för två värstafallscenarion.  

  



Påverkan på elkvaliteten i Lidköpings distributionsnät vid ökad mikroproduktion 

 23 

3.2.4 Simuleringar av mellanspänningsnät i tätort 

Denna simulering utförs efter befintlig struktur och koppling i mellanspänningsnätet där det 
tidigare nämnda lågspänningsnätet i tätort är inkopplat.  

Kabeldata för aktuella kablar hämtas ur Lidköping elnäts dokumentation.  Sammanlagring 

används i denna simulering då det är en mellanspänningslinje vars nätstationer har flera 
lågspänningsgrupper. Sammanlagringen utförs genom att addera alla abonnenter i respektive 
lågspänningsgrupp för att sedan multipliceras med sammanlagringsfaktorn. 

Lågspänningsgrupperna summerades sedan för att få vardera nätstationens totala 
sammanlagrade effekt. De olika konsumentkategorierna sammanlagras enskilt. 

3.2.5 Simuleringar av mellanspänningsnät i landsbygd 

Denna simulering utförs efter befintlig struktur och koppling i mellanspänningsnätet där det 

tidigare nämnda lågspänningsnätet i landsbygd är inkopplat. 

I landsbygdsfallet är mellanspänningsnätet till största del bestående av en luftledningsstam 
med flera avsticksledningar. Dessa avstick ritas endast som ekvivalenta generatorer eller laster 

vars effekter simulerar den totala effekten som produceras eller konsumeras i avstickaren. I 
varje station längs respektive avsticksledning summeras abonnenterna under vardera 
utgående gruppen. Varje lågspänningsgrupps summerade effekt multipliceras med 

sammanlagringsfaktorn för att sedan adderas ihop till stationens totala sammanlagrade effekt. 
Därefter summeras alla stationers totala sammanlagrade effekter under respektive 
avsticksledning för att få dess totala effekt. 

3.3 Integration av regleringskomponent i distributionsnätet 

3.3.1 Typ av komponent 

Den valda regleringskomponenten i detta arbete är en Smart-R-Trafo från ABB [27]. Smart-
R-Trafo är en distributionstransformator med automatisk spänningsreglering i form av en 

lindningskopplare. Enligt ABB har lindningskopplaren lika lång livslängd som 
transformatorn och arbetar med vakuumteknik vilket gör kontakterna underhållsfria. 
Lindningskopplare finns i 5, 7 eller 9 lägen med lindningskopplarsteg på 2,5 % som utförs 

automatiskt med last på. Smart-R-Trafo har kommunikationsmöjligheter via externa 
SCADA-system, vilket gör den kompatibel med Lidköping elnäts SCADA-system. De olika 
manövreringslägena är fjärrkontroll, manuell och automatisk. Distributionstransformatorns 

utformning möjliggör placering i befintliga mindre stationer. Storlekarna för 
distributionstransformatorerna i detta arbete är 200 kVA och 800 kVA och har 
märkspänningarna 11/0,42 kV. [28], [29] 

I detta arbete undersöks integrationen av denna komponent i en nätstation som matar de 
simulerade lågspänningsnäten. 
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3.3.2 Beräkningar med komponent 

Beräkningarna utförs med hjälp av transformatorns märkspänningar samt 
lindningskopplarens steg och dödband. Lindningskopplarsteget beräknas i procent av 
primärsidans märkspänning som sedan räknas om till andra spänningsnivåer med hjälp av 

omsättningstalen för aktuella transformatorer. Dödbandet räknas ut med hjälp av ekvation 
2.2 i avsnitt 2.1.2. Dessa beräkningar tillämpas sedan med simuleringarnas 
spänningsvariationer för att undersöka hur mycket steg lindningskopplaren utför och hur 

denna komponent påverkar spänningsvariationerna hos de yttersta abonnenterna. 

3.4 Beräkningar av kostnader för regleringskomponent 
Kostnadsberäkningar utfördes efter Energiföretagen Sveriges kostnadskatalog [8] samt efter 

budgetkostnader för regleringskomponenten utgivna av B. Silversten på ABB [29]. I 
Energiföretagen Sveriges kostnadskatalog användes projekteringskatalogen P2. Kostnader i 
P2 beräknas och sammanställs med hjälp av programvaran Kramp 2.1 [30].  

Kostnadsberäkningarna utgår från att transformatorstorlekarna är 200 kVA för 
landsbygdsnät och 800 kVA för tätortsnät. 200 kVA valdes därför att det är den största 
storleken på stolpstationer vilket är vanligt i landsbygdsnätet och den bedöms klara av lasten 

i det fiktiva landsbygdsnätet. 800 kVA valdes till tätort därför att det är den befintliga 
storleken som klarar av den befintliga lasten simuleringen utgår efter. Kostnadskalkylen i 
detta arbete utgår efter två fall: att det endast behöver bytas en transformator i befintlig 

nätstation eller att det behöver anläggas en ny nätstation.  

Kostnaden för anläggning av en ny nätstation kostar olika från fall till fall då det är olika antal 
anslutna mellanspännings- och lågspänningskablar. I detta arbete utgår kostnadskalkylen från 

en ny nätstation med godtyckligt valda antal kablar. Det ansätts fyra lågspänningskablar varav 
tre med arean 4x25 mm2 och en med arean 4x240 mm2. Två mellanspänningskablar ansätts 
med ledararean 3x150 mm2 i PEX-utförande. Dessa ansatta kablar är valda för att 

representera ett godtyckligt valt exempel av lågspänningsnät på landsbygd. En 
mellanspänningskabel ansätts vara kopplad till en intilliggande matande luftledning, därav 
tillkommer nedledningssats och ventilavledare. Den andra ansätts vara kopplad till en annan 

nätstation vars kabelkostnad utesluts ur denna detta arbete. 

I samtliga kostnadsberäkningar ansätts en kostnad på en ny RTU-enhet som är uppskattad 
efter erfarenhet.  
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4 Resultat 

4.1 Elkvalitetsmätningar på produktionsanläggningar 
Elkvalitetsmätningarnas resultat redovisas i denna rapports bilagor. Bilagorna innehåller 

uppmätta spänningars och strömmars effektivvärden i form av diagram. Resultaten 
innehåller även uppmätta spänningars övertonsvärden samt rapporter genererade för att 
kontrollera huruvida elkvaliteten möter gränsvärdena i europeisk standard. 

4.1.1 Elkvalitetsmätning av villa i tätort 

I denna mätning observerades soligt väder under tisdag och molnigt väder under onsdag. 
Därefter uppskattas en relativt större produktion ha inträffat under tisdagen än onsdagen 
och dessa dagar jämförs därför.  

Fasernas uppmätta spänningar och strömmar under tisdagen redovisas med blåmarkerat 
intervall i bilaga A. Fasernas uppmätta spänningar och strömmar under onsdagen redovisas 
med likartat blåmarkerat intervall för jämförelse i bilaga B. Av denna mätning uppskattas fas 

A samt fas B vara faserna som de två solcellsanläggningarna är inkopplade i. Detta för att 
strömmarna i dessa sjunker under det intervall som produktion antas inträffa. I dessa bilagors 
diagram förekommer plötsliga sänkningar och stigningar i spänningsnivån. Dessa är 

lindningskopplarens steg på ca 4 V. Detta bevisas då befintligt tätortsnäts 
distributionstransformator och dess matande transformator med data enligt avsnitt 2.1.1 och 
Ekvation 2.1 har omsättningsfaktorerna ���/��,� 6	3,91 (20 MVA transformator) respektive 

���/�,� 6	26,2 (800 kVA transformator). 

Ett steg i den matande transformatorns lindningskopplare är 1,67 % av primärsidans 
märkspänning 40 kV. Detta räknas då om till ett steg i lågspänningen genom division med 

de båda transformatorernas omsättningsfaktorer enligt ovan, vilket ger 
lindningskopplarstegets storlek i lågspänningsnätet � �%&'�

6	7,32 V. Detta motsvarar ett 

steg på 4,2 V fasspänning i lågspänningsnätet. 

Den matande nätstationens spänningar och strömmar i de faser som uppmätts redovisas med 
tidigare nämnt blåmarkerat intervall i bilaga F. Nätstationens spänningar och strömmar i de 
faser som uppmätts under onsdagens timmar redovisas med likartat blåmarkerat intervall för 

jämförelse i bilaga G. Även här förekommer de tidigare nämnda lindningskopplarstegen. 

I bilaga C redovisas ett diagram över fasspänningarnas THD-värden samt respektive 
övertonsmultipels procentuella värde vid ett tillfälle under tisdagen då produktionen antas 

varit som störst. I bilaga D redovisas ett diagram över fasspänningarnas THD-värde samt 
respektive övertonsmultipels procentuella värde under ett tillfälle samma dag då solen gått 
ner. Det senare tillfället väljs inom ett intervall då strömmarna är relativt stadiga och har låga 

nivåer. Detta för att THD-värdet ska ha minimal påverkan av hushållsapparater. Jämförelsen 
utförs mellan två tillfällen samma dag för att få så lika omständigheter som möjligt.  
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En rapport genererades i programvaran Dran-View 7 för att undersöka om elkvaliteten 
överskrider standarden SS-EN 50160:s gränsvärden. Då mätningen var kortare än en vecka 
valdes intervallet till det dygn med soligt väder. Då SS-EN 50160 går efter 95 % av alla 

tiominuters-effektivvärden under en vecka bör 95 % av all tiominuters-effektivvärden under 
ett dygn ge en mindre felmarginal. I den genererade rapporten blev osymmetrin underkänd 
men efter vidare undersökning var osymmetrin underkänd under ett intervall på dagen såväl 

som kvällen samma dag. Detta gör att osymmetrin inte kan påvisas orsakas av 
solcellsanläggningen, se bilaga E. Eftersom denna solcellsanläggning var godkänd enligt 
standard SS-EN 50160 genererades ingen rapport på överliggande station. 

4.1.2 Elkvalitetsmätning av gård i landsbygd 

I denna mätning observerades soligt väder under dagarna lördag och söndag. Molnigt väder 
observerades under fredagen. Uppmätta värden från fredag och söndag jämförs då det anses 
vara tillräckligt med en solig dag i jämförelse med en molnig dag.  

Fasernas uppmätta spänningar och strömmar under söndagen redovisas med tidigare nämnt 
blåmarkerat intervall i bilaga H. Fasernas uppmätta spänningar och strömmar under fredagen 
redovisas med likartat blåmarkerat intervall för jämförelse i bilaga I. 

I bilaga J redovisas ett diagram över fasspänningarnas THD-värden samt respektive 
övertonsmultipels procentuella värde vid ett tillfälle under söndagen då produktionen antas 
ha varit som störst. I bilaga K redovisas ett diagram över fasspänningarnas THD-värden 

samt respektive övertonsmultipels procentuella värde under ett tillfälle samma dag då solen 
gått ner. Det senare tillfället väljs inom ett intervall då strömmarna är relativt stadiga och har 
låga nivåer. Detta för att THD-värdet ska ha minimal påverkan av apparater på gården. 

Jämförelsen utförs mellan två tillfällen samma dag för att få så lika omständigheter som 
möjligt. 

En rapport genererades i programvaran Dran-View 7 för att undersöka om elkvaliteten 

överskrider standarden SS-EN 50160:s gränsvärden. Då mätningen var kortare än en vecka 
valdes intervallet till det dygn med soligt väder. Då SS-EN 50160 går efter 95 % av alla 
uppmätta tiominuters-värden under en vecka bör 95 % av alla tiominuters-värden under ett 

dygn ge en mindre felmarginal, se bilaga L. 
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4.2 Resultat från simuleringar 

4.2.1 Simuleringar av lågspänningsnät i tätort 

Simulering av befintligt lågspänningsnät i tätort med full konsumtion under höstperioden 
augusti-september och utan producerande solcellsanläggningar redovisas i bilaga M. 

Simulering av befintligt lågspänningsnät i tätort där alla abonnenter under matande nätstation 
installerat solcellsanläggningar med full produktion redovisas i bilaga N. 

I dessa simuleringar räknade inte programmet med några ledningsförluster. 

De största spänningsvariationerna utifrån nominell spänningsnivå 400 V erhölls hos 
lågspänningsnätets yttersta abonnenter. En sammanställning av dessa spänningsvariationer 
redovisas i tabell 4.1. 

Tabell 4.1. Sammanställning av simulerade spänningsvariationer i tätorts lågspänningsnät. 

 Ingen produktion Full produktion 

Största spänningsvariation hos 
yttersta villa 

-2 V +6 V 

4.2.2 Simuleringar av lågspänningsnät i landsbygd 

Simulering av fiktivt lågspänningsnät på landsbygd med full konsumtion under höglast och 
utan producerande solcellsanläggningar redovisas i bilaga O. 

Simulering av fiktivt lågspänningsnät på landsbygd där alla abonnenter under matande 
nätstation installerat solcellsanläggningar med full produktion under låglast redovisas i bilaga 
P.  

I dessa simuleringar räknade inte programmet med några ledningsförluster. 

De största spänningsvariationerna bland villorna utifrån nominell spänningsnivå 400 V 
erhölls hos lågspänningsnätets yttersta villa. Gården visade ännu större spänningsvariationer. 

Eftersom det är två olika typer av konsumenter redovisas en sammanställning av 
spänningsvariationerna på gården och i den yttersta villan i tabell 4.2. 

Tabell 4.2. Sammanställning av simulerade spänningsvariationer i landsbygds lågspänningsnät. 

 Ingen produktion Full produktion 

Spänningsvariation för gård -23 V +17 V 

Största spänningsvariation för villa -18 V +16 V 
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4.2.3 Simuleringar av mellanspänningsnät i tätort 

Simulering av befintligt mellanspänningsnät i tätort med full konsumtion under höstperioden 
augusti-september och utan producerande solcellsanläggningar redovisas i bilaga Q. 

I dessa simuleringar räknade programmet inte med några ledningsförluster. 

Simuleringar av befintligt mellanspänningsnät i tätort med olika godtyckligt valda ökningar 
av solcellsanläggningar redovisas i bilagorna R, S och T. 

En sammanställning av de största spänningsvariationerna som förekommer vid yttersta 

nätstationen redovisas i tabell 4.3. 

Tabell 4.3. Sammanställning av simulerade spänningsvariationer i tätorts mellanspänningsnät. 

 Ingen 

produktion 

148 kW 

produktion 

476 kW 

produktion 

956 kW 

produktion 

Största 
spänningsvariation 

-0,01 kV +0,00 kV +0,02 kV +0,04 kV 

Vid omräkning till spänningsvariationerna i lågspänning med omsättningsfaktorn från 
Ekvation 2.1 för en 800 kVA transformator (10/0,4 kV) erhålls mellanspänningsnätets 
bidragande spänningsvariationer som matas ut i lågspänningsnätet från dess nätstation. Detta 

genom att dividera den yttersta nätstationens spänningsnivå för respektive fall med tidigare 
nämnd omsättningsfaktor. Av dessa beräkningar erhålls spänningsvariationer i lågspännings-
nätet som redovisas i tabell 4.4. 

Tabell 4.4 Erhållna spänningsvariationer i lågspänningsnätet vid olika mängd mikroproduktion. 

Total produktion i mellanspänningsnätet Erhållen spänningsvariation i lågspännings-
nätet 

0 kW 403 V 

148 kW 403 V 

476 kW 405 V 

956 kW 405 V 
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4.2.4 Totala spänningsvariationer i tätort 

Läggs spänningsvariationerna i mellanspänningsnätet från avsnitt 4.2.3 ihop med de i 
lågspänningsnätet från avsnitt 4.2.1 erhålls de totala spänningsvariationerna hos den yttersta 
villan från både mellanspänningsnätet och lågspänningsnätet, vilket redovisas i tabell 4.5. 

Tabell 4.5 Erhållna spänningsvariationer i lågspänningsnätets yttersta villa vid olika mängd mikroproduktion. 

Total produktion i mellanspänningsnätet Erhållen spänningsvariation i lågspännings-
nätets yttersta villa 

0 kW 401 V 

148 kW 409 V 

476 kW 411 V 

956 kW 411 V 

4.2.5 Simuleringar av mellanspänningsnät i landsbygd 

Det befintliga mellanspänningsnätets kabeltyper och dess längder redovisas i en egen bilaga, 
se bilaga U. 

Simulering av befintligt mellanspänningsnät på landsbygd med full konsumtion under höglast 

och utan producerande solcellsanläggningar redovisas i bilaga V. 

Simuleringar av befintligt mellanspänningsnät på landsbygd med olika godtyckligt valda 
ökningar av solcellsanläggningar under låglast redovisas i bilagorna W, X och Y. 

En sammanställning av de största spänningsvariationerna som förekommer vid yttersta 
nätstationen redovisas i tabell 4.6. 

Tabell 4.6. Sammanställning av simulerade spänningsvariationer i landsbygds mellanspänningsnät. 

 Ingen 

produktion 
(höglast) 

218 kW 

produktion 
(låglast) 

451 kW 

produktion 
(låglast) 

664 kW 

produktion 
(låglast) 

Största 

spänningsvariation 

-0,32 kV +0,02 kV +0,10 kV +0,17 kV 

 

Vid omräkning till spänningsvariationerna i lågspänning med omsättningsfaktorn från 
Ekvation 2.1 för en 200 kVA transformator (11/0,42 kV) erhålls mellanspänningsnätets 

bidragande spänningsvariationer som matas ut i lågspänningsnätet från dess nätstation. Detta 
genom att dividera den yttersta nätstationens spänningsnivå för respektive fall med tidigare 
nämnd omsättningsfaktor. Av dessa beräkningar erhålls spänningsvariationer i lågspännings-

nätet som redovisas i tabell 4.7. 
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Tabell 4.7 Erhållna spänningsvariationer i lågspänningsnätet vid olika mängd mikroproduktion. 

Total produktion i mellanspänningsnätet Erhållen spänningsvariation i lågspännings-
nätet 

0 kW 393 V 

218 kW 405 V 

451 kW 409 V 

664 kW 411 V 

 

4.2.6 Totala spänningsvariationer i landsbygd 

Läggs spänningsvariationerna i mellanspänningsnätet från avsnitt 4.2.5 ihop med de i 
lågspänningsnätet från avsnitt 4.2.2 erhålls de totala spänningsvariationerna hos den yttersta 

villan från både mellanspänningsnätet och lågspänningsnätet. Detta redovisas för 
landsbygdsgården i tabell 4.8 och för den yttersta villan i tabell 4.9 

Tabell 4.8 Erhållna spänningsvariationer i lågspänningsnätets landsbygdsgård vid olika mängd mikroproduktion. 

Total produktion i mellanspänningsnätet Erhållen spänningsvariation i lågspännings-
nätets landsbygdsgård 

0 kW 370 V 

218 kW 422 V 

451 kW 426 V 

664 kW 428 V 

 

Tabell 4.9 Erhållna spänningsvariationer i lågspänningsnätets yttersta villa vid olika mängd mikroproduktion. 

Total produktion i mellanspänningsnätet Erhållen spänningsvariation i lågspännings-
nätets yttersta villa 

0 kW 375 V 

218 kW 421 V 

451 kW 425 V 

664 kW 427 V 
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4.3 Integration av regleringskomponent 
Med omsättningsfaktorn för Smart-R-Trafo:s inkluderade distributionstransformator som 
beräknas enligt Ekvation 2.1 för en Smart-R-Trafo (11/0,42 kV) kan lindningskopplarens 

steg och dödband räknas ut på lågspänningsnätet. Genom att multiplicera 
lindningskopplarens procentuella steg med transformatorns primärspänning erhålls steget 
�����	
�ä	

6 275	X. Detta divideras med aktuell omsättningsfaktor för att erhålla steget 

���������ä	
6 10,5	X på sekundärsidan. Med hjälp av Ekvation 2.2 erhålls dödbandet 

���� 6 1,5	% vilket genom multiplikation med primärspänningen ger dödbandet 
�����	
�ä	

6 165	X på primärsidan. Genom division med aktuell omsättningsfaktor erhålls 

dödbandet ���������ä	
6 6,3	X på sekundärsidan. 

Ur en utgångspunkt med sekundärsidans spänningsnivå 400 V krävs en spänningsvariation 
på ±6,3 V för att nå det yttre dödbandet, vilket gör att lindningskopplaren initierar ett första 

stegutförande. För ytterligare initieringar av stegutföranden kommer det att behövas ca 10,5 
V likartad variation per steg för att nå samma dödband. Dessa värden jämförs med 
simulerade spänningsvariationer som matas ut i lågspänningsnätet från aktuell nätstation i 

avsnitten 4.2.3 och 4.2.5. I tätorten kommer därför ingen omkoppling att ske på grund av 
spänningsvariationerna. I landsbygdsnätet däremot kommer det utföras ett kopplingssteg för 
att öka sekundärspänningen vid höglastskonsumtion och ett kopplingssteg för att sänka 

sekundärspänningen vid mikroproduktion som omfattar 451 kW samt 664 kW.  

I fallet med endast konsumtion under höglast ökar då sekundärspänningen med 10,5 V. 
Detta leder till en spänningsnivå på ca 380,5 V till gården och ca 385,5 V till yttersta villan.  

I fallet med 451 kW sänks sekundärspänningen med 10,5 V. Detta leder till en spänningsnivå 
på ca 415,5 V till gården och 414,5 V till yttersta villan.  

I fallet med 664 kW mikroproduktion sänks sekundärspänningen med 10,5 V. Detta leder 

till en spänningsnivå på ca 417,5 V till gården och 416,5 till yttersta villan. 
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4.4 Resultat av kostnadsberäkning 
Kostnadsberäkningar för integrering av regleringskomponenten Smart-R-Trafo (se avsnitt 
3.3.1) utfördes efter Lidköping elnäts rutinpåslag på 10 % för materialkostnader. 

Kostnadsberäkning för integrering av Smart-R-Trafo genom transformatorbyte i befintlig 
nätstation redovisas i bilaga Z. Kostnadsberäkning för integrering av Smart-R-Trafo med ny 
nätstation redovisas i bilaga Å. Kostnaden för ett transformatorbyte beräknades till ca 35 kkr 

och kostnaden för nyanläggning av nätstation beräknades till ca 140 kkr. Dessa exkluderar 
själva komponenten vars budgetkostnader är 200 kkr per styck för storleken 200 kVA och 
280 kkr per styck för storleken 800 kVA, enligt säljare på ABB [29]. Kostnaden för ett 

transformatorbyte beräknades till ca 35 kkr och kostnaden för nyanläggning av nätstation 
beräknades till ca 140 kkr. Totala kostnader som erhålls genom addition av aktuella arbeten 
med aktuella transformatorstorlekar redovisas i tabell 4.10. 

Tabell 4.10 Totala kostnader erhållna från aktuella arbeten och transformatorstorlekar. 

Aktuellt arbete Aktuell 
transformatorstorlek 

Totalkostnad 

Transformatorbyte, ~35 kkr 800 kVA, 280 kkr ~315 kkr 

Nyanläggning av nätstation, ~140 kkr 800 kVA, 280 kkr ~420 kkr 

Transformatorbyte, ~35 kkr 200 kVA, 200 kkr ~235 kkr 

Nyanläggning av nätstation, ~140 kkr 200 kVA, 200 kkr ~340 kkr 
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5 Analys av mätningar och simuleringar 

5.1 Analys av elkvalitetsmätningar 
Elkvalitetsmätningarna utfördes under november månad då solen skiner kortare tider på 
dygnet och håller sig relativt lågt på himlen. Detta medför att produktionen antas ha varit 
relativt mindre jämfört med den produktion som kan uppstå under sommaren. Villor har en 

generellt sett högre konsumtion under vinterårstiden då utrustning som värmepumpar är i 
gång och höjer strömnivåerna. Detta medför att mer effekt behöver genereras för att matas 
ut på nätet. Mätningarna skulle troligtvis ha blivit mer givande om de hade utförts under en 

sommar med mer soltimmar på dygnet. Troligtvis skulle effekt genererats ut på nätet vid 
mätningarna då. I detta arbete genererades endast effekt till aktuell byggnad och inte vidare 
ut på nätet, vilket ledde till lägre positivt uppmätta strömnivåer. Detta bidrog troligtvis i sin 

tur till att spänningsnivåerna ökade under produktion.  

Gränsvärden för detta arbetes mätningar hämtades ur SS-EN 50160 då programvaran för 
granskning av elkvalitetsmätningarna utgick efter denna. Nyare gränsvärden förekommer i 

EI:s föreskrifter EIFS 2013:1 där gränsvärdena är något hårdare. Den stora skillnaden för de 
aktuella gränsvärdena av elkvaliteten i detta arbete är att i EIFS 2013:1 ska samtliga 
tiominuters medelvärden under en vecka vara inom gränsvärdena. Medan liknande 

gränsvärden i SS-EN 50160 inte ska överträdas 95 % av en veckas samtliga tiominuters 
medelvärden. Andra skillnader är att i EIFS 2013:1 tas ingen hänsyn till särskilt avlägsna 
områden utan matningsspänningen ska vara ±10 % överallt. EIFS 2013:1 nämner inget om 

flimmervärden därför anses SS-EN 50160:s värden gälla. Förutom detta är gränsvärdena för 
EIFS 2013:1 och SS-EN 50160 lika för detta arbetets aktuella parametrar. 

5.1.1 Mätning av villa i tätort 

Elkvalitetsmätningen som utfördes i tätortsvillan gav ett mindre resultat än vad som hade 

förväntats då endast en genereringsorsakad spänningshöjning under 20 minuter av dagen 
hittades i uppmätt data. I Fas A sänks strömmen ca 2,5 A vilket vid en fasspänning på 230 V 
ger en aktiv effekt på ca 0,6 kW enfasigt medan den maximala produktionen är 1,3 kW 

enfasigt, alltså produceras strax under 50 % av maximal produktion. Elkvalitetsmätningen 
som gjordes i den matande nätstationen mätte strömmar i kablage efter ström-
transformatorer vilket leder till en viss nivå av onogrannhet. 

Vid jämförelse mellan en solig dag och en molnig dag i bilagorna A och B syns en skillnad i 
fasernas spänningar och strömmar under det blåmarkerade intervallet. Under den soliga 
dagen stiger spänningen i faserna samtidigt som strömmarna i faserna A och B visar 

sänkningar. P.g.a. detta misstänks enfasproduktionerna vara inkopplade i faserna A och B. 
Under den molniga dagen erhålls en relativt konstant nivå på fasernas spänningar och 
strömmar under liknande tider. 
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Vid jämförelse av spänningens övertonsmätningar blev det några mindre skillnader mellan 
ett tillfälle under produktion på dagen och ett tillfälle med lägre konsumtion då solen gått 
ner.  En bidragande orsak till att det inte blev större skillnader kan vara att det inte blev någon 

större effekt producerad. THD-värdet på samtliga faser är lite högre under tillfället med 
produktion, som högst ca 0,1 %. Även den femte övertonsmultipeln är en aning större under 
produktionen. De övriga övertonsmultiplarna håller sig relativt lika. På vissa skiljer sig någon 

enstaka fas, vilket kan bero på annan apparatur i villan. Då är det okänt vad för apparater 
som är i drift i villan kan inte solcellsanläggningen påvisas vara den enda orsaken till 
spänningens övertonsskillnaderna. För att undersöka enbart solcellsanläggningens bidrag 

skulle strömmens övertoner behöva mätas i en uppkoppling på växelriktarens 
växelströmssida. Detta för att övrig apparatur kan ha en bidragande roll då mätning utförs 
på inkommande säkringar. Inga större ökningar i de faserna som misstänks vara kopplade till 

enfasiga växelriktarna erhölls. 

Den genererade rapporten påvisar att samtliga fasspänningar håller sig inom tillåtna värden 
enligt SS-EN 50160. Dock gäller gränsvärdena i SS-EN 50160 för en vecka och denna 

rapport är skapad efter mätvärden inom ett dygn. Med andra ord är 95 % av alla tiominuters-
effektivvärden under dygnet med sol inom godkända gränser. Skulle det vara sju liknande 
dagar i sträck håller sig denna anläggning inom godkända gränser enligt tidigare nämnd 

standard.  

Diagrammen från den matande nätstationen i bilagorna F och G visar att spänningen ökar 
även i lågspänningsskenorna i överliggande nätstation under produktion. Som nämnt tidigare 

befinner sig två solcellsanläggningar på samma grupp i denna nätstation. Dessa ger då båda 
bidrag till spänningsökningen i nätstationen. Fler mikroproduktioner skulle även kunna 
finnas på de andra lågspänningsgrupperna, vilket skulle gett ytterligare bidrag.  I detta fall 

matar inte solcellsanläggningen i den uppmätta villan ut någon effekt på nätet, utan matar 
endast en del av villans konsumtion. Troligtvis gäller detta andra förekommande 
solcellsanläggningar också. Detta leder till att spänningsökningen i nätstationen uppstår på 

grund av den sänkta strömnivån solcellsanläggningarna bidrar till. Om däremot 
solcellsanläggningarna skulle vara tillräckligt många med tillräckligt stor produktion skulle 
nätstationen mata ut effekt på mellanspänningsnätet, vilket skulle leda till ytterligare 

spänningsökning. 

Vad som skulle kunna gjorts bättre i denna mätning är att den skulle kunna ha gjorts under 
en solig vecka på sommaren då produktionen är som störst. Detta för att undersöka om 

denna produktionsrika period håller sig inom SS-EN 50160:s tillåtna gränsvärden. Om 
solcellsanläggningarna matar ut effekt på nätet skulle elkvalitetsmätarna mäta upp negativa 
strömmar, samtidigt som ytterligare ökad spänning skulle erhållas. En mätning på sommaren 

skulle även kunna leda till ett annorlunda övertonsresultat då utrustning som värmepumpar 
används mindre under denna årstid. Vid val av mätobjekt kunde en villa som är ensam 
innehavare av solcellsanläggning sökts för mätning. Detta skulle leda till att en enskild 

solcellsanläggnings påverkan på lågspänningsnätets spänning undersökts.  
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5.1.2 Mätning av gård i landsbygd 

Elkvalitetsmätningen som utfördes vid landsbygdsgården gav ett tydligare resultat än 
tätortsmätningen då det var en högre genererad effekt under en längre tid. Strömsänkningen 
är ca 50 A vilket ger en trefas aktiv effekt på ca 35 kW. Med tanke på att växelriktarna klarar 

av maximalt 76 kW gick alltså växelriktarna på ca 50 % av maximal produktion. 

Jämförelse mellan en solig dag och en molnig dag erhölls i bilagorna H och I. Under den 
soliga dagen syns spänningsökningar på samtliga faser i det blåmarkerade intervallet samtidigt 

som strömmarna sjunker. Under den molniga dagen är det stabilare nivåer men viss 
produktion tycks ha skett under dagen kring det blåmarkerade intervallet, dock inte lika 
kraftigt utan där sjunker strömmen ca 25 A vilket ger en produktion på ca 17 kW större delen 

av produktionen för att i senare sjunka ca 50 A, likvärdigt med den soliga dagen. Alltså bör 
molnen ha försvunnit senare på dagen vid den uppmätta gården.   

Vid jämförelse av övertonsmätningen blev det skillnader mellan ett tillfälle under produktion 

på dagen och ett tillfälle med lägre konsumtion då solen gått ner. THD-värdena har en 
skillnad på ca 0,15 %. Bland de udda heltalsmultiplarna av grundtonen erhålls några relativt 
större ökningar under tillfället med produktion. Den femte och den elfte övertonsmultipeln 

påvisar en ökning under tillfället med produktion.  Vid vissa övertonsmultiplar finns det 
skiljaktigheter i enstaka faser, vilket troligtvis beror på annan apparatur på gården då 
solcellsanläggningen är trefasigt inkopplad. Det är osäkert vad innehavaren av gården har för 

maskiner och utrustning i bruk vid de olika tillfällena. Detta bidrar till att ökningarna i 
spänningens övertonsmultiplar och THD-värdet inte kan påvisas vara orsakade av enbart 
solcellsanläggningen. För att undersöka enbart solcellsanläggningens bidrag till övertoner 

skulle strömmens övertoner behöva mätas i en uppkoppling på växelriktarens 
växelströmssida. Detta för att övrig apparatur kan ha en bidragande roll då en mätning utförs 
i abonnentskåpets inkommande skenor. 

Den genererade rapporten påvisar att samtliga fasspänningar håller sig inom tillåtna värden 
enligt SS-EN 50160. Dock gäller gränsvärdena i SS-EN 50160 för en vecka och denna 
rapport är skapad efter mätvärden inom ett dygn. Med andra ord är 95 % av alla tiominuters-

effektivvärden under dygnet med sol inom godkända gränser. Skulle det vara sju liknande 
dagar i sträck håller sig denna anläggning inom godkända gränser enligt tidigare nämnd 
standard.  

 Denna mätning skulle kunna ha gjorts bättre genom att utföra den under en vecka på 
sommaren vilket är en produktionsrikare period och undersöka om dess elkvalitet 
överskrider SS-EN 50160:s godkända gränser. Troligtvis skulle mätningen mätt upp negativa 

strömmar då solcellsanläggningen genererat effekt ut på nätet, vilket skulle kunna leda till en 
ytterligare ökad spänning. Övertonsresultatet skulle kunna bli tydligare efter en dialog med 
innehavaren av gården för att få reda på om några större maskiner eller annan utrustning 

varit i drift under mätperioden.  
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5.2 Analys av simuleringsresultat 
Simuleringarna påvisar att spänningsvariationer uppkommer vid en ökad integrering av 
mikroproduktion. Allt eftersom mer mikroproduktion simulerades längst ut i näten ökade 

spänningsnivån.  

Något som skulle kunna gjorts annorlunda kring simuleringarna är att ha testat en annan 
programvara. En programvara med dynamisk simulering skulle kunna gett en simulering som 

inkluderar mer än de statiska spänningsvariationerna. Simuleringar skulle kunna ha utförts 
efter hur ännu fler mikroproduktioner påverkar nätet. Ett sådant scenario skulle troligtvis 
utspela sig långt fram i tiden och då kanske nya komponenter och andra innovationer finns 

tillgängliga. Lagar och regler kan även de ha förändrats. Hur snabbt en sådan här ökning kan 
inträffa är svårt att uppskatta i dagsläget då endast förslag till mål om en ökad 
mikroproduktion hittats på Lidköping kommuns hemsida. 

5.2.1 Analys av lågspänningssimuleringar i tätort 

 Tätortsnätets lågspänningssimulering utan produktion och med full konsumtion påvisar att 
största spänningsfall i detta nät erhålls hos villorna längst ut ifrån nätstationen. Detta leder 
till en spänningsnivå på 398 V huvudspänning, vilket ger ett spänningsfall på ca -0,5 % av 

den nominella spänningen 400 V.  

Tätortsnätets lågspänningssimulering med full produktion och minimal konsumtion påvisar 
att största ökningen av spänningen erhålls även här hos villorna längst ut ifrån nätstationen. 

Spänningsnivån ökar till 406 V, vilket ger en ökning på 1,5 % av den nominella spänningen 
400 V. Dessa spänningsvariationer håller sig inom både gränsvärdena i EIFS 2013:1 på ±10,0 
% och rapporten MIKRO:s rekommenderade gränsvärden på ±5,0 %.  

Varför spänningsvariationerna klarar sig väl under gränsvärdena är beror troligtvis på att 
tätortsnätet är ett starkare elnät som är väldimensionerat. 
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5.2.2 Analys av lågspänningssimuleringar i landsbygd 

Det fiktiva landsbygdsnätets lågspänningssimulering utan produktion och med 
höglastskonsumtion gav olika spänningsfall till villorna och gården. Gårdens spänningsnivå 
sjönk till 377 V, vilket ger ett spänningsfall på ca -5,8 % av nominell spänningsnivå 400 V. I 

samma fall sjönk samtliga villors spänningsnivåer till 382 V, vilket ger ett spänningsfall på ca 
4,5 % från nominell spänningsnivå 400 V.  

I samma näts lågspänningssimulering med full produktion och minimal konsumtion ökade 

spänningsnivån olika i villorna och på gården. Gårdens spänningsnivå ökade till 417 V, vilket 
ger en spänningsökning på ca 4,3 % av den nominella spänningsnivån 400 V. Villan med 
störst spänningsökning fick en spänningsnivå på 416 V, vilket ger en ökning på 4,0 % av den 

nominella spänningsnivån 400 V. Samtliga spänningsvariationer håller sig inom gränsvärdena 
i EIFS 2013:1 på ±10 %. Villornas spänningsvariationer håller sig inom rapporten MIKRO:s 
rekommenderade gränsvärden på ±5 %. Det gör inte gårdens spänningsvariationer då dess 

spänningsfall överskrider gränsen. 

5.2.3 Analys av mellanspänningssimuleringar i tätort 

I tätortsnätets mellanspänningssimulering utan produktion och med full konsumtion sjönk 
den yttersta nätstationens spänningsnivå till 10,59 kV. Detta ger en spänningssänkning på ca 

0,1 % från den nominella spänningsnivån 10,60 kV.  

I tätortsnätets mellanspänningssimulering med 148 kW produktion längst ut i nätet steg 
spänningsnivån till ca nominell spänningsnivå.  

Med en ytterligare ökad mikroproduktion till 476 kW erhålls 10,62 kV i den yttersta 
nätstationen. Detta ger en spänningsökning på 0,2 % från den nominella spänningsnivån 
10,60 kV.  

Med en ytterligare ökad mikroproduktion till 956 kW erhålls spänningen 10,64 kV i den 
yttersta nätstationen. Detta ger en spänningsökning på ca 0,4 % från den nominella 
spänningen på 10,60 kV. 

Dessa simuleringar ger värden som anses rimliga. Den sistnämnda simuleringen med en 
ökning på 956 kW mikroproduktion förväntades bidra till en högre spänningsvariation än 
simuleringen med 476 kW ökad mikroproduktion. Detta kan troligtvis bero på att det är 

starkare nät närmare den matande stationen för att klara av den totala effekten som överförs 
i nätet. 
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5.2.4 Analys av totala spänningsvariationer i tätort 

För att beräkna totala spänningsvariationer ansattes aktuella lågspänningsnät vara inkopplade 
i respektive mellanspänningsnäts yttersta nätstation. På detta sätt kunde påverkan från både 
mellanspännings- och lågspänningsnät i respektive fall beräknas vilket gav de totala 

spänningsvariationerna hos de yttersta abonnenterna. Dessa totala spänningsvariationer kan 
nu jämföras med nominell spänningsnivå 400 V. 

I simuleringarna utan någon produktion erhölls en spänningsnivå på 401 V, vilket efter 

spänningsfallet ger en ökning på ca +0,03 % av nominell spänningsnivå. Att det blir en 
ökning beror på att den nominella spänningsnivån 10,60 kV ger med omsättningsfaktorn en 
matning på ca 404 V i lågspänningsnätet. Då 400 V är vald som nominell spänningsnivå ger 

därför lågspänningsnätet ett spänningsfall som resulterar i en spänningsnivå högre än 
nominell spänningsnivå. 

Vid en simulerad ökning av mikroproduktionen med 148 kW ökade spänningsnivån till 409 

V i den yttersta villan, vilket ger en spänningsökning på 2,3 % av den nominella 
spänningsnivån.  

Vid ytterligare simulerad ökning av mikroproduktionen till totalt 476 kW ökade 

spänningsnivån till 411 V, vilket ger en spänningsökning på ca 2,8 % av den nominella 
spänningsnivån. 

Vid ytterligare simulerad ökning av mikroproduktionen till totalt 956 kW ökade inte 

spänningsnivån märkbart utan spänningsnivå förblev på ca 411 V, vilket ger en 
spänningsökning på ca 2,8 % av den nominella spänningen.  

En sammanställning av nämnda totala spänningsvariationer redovisas i tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Sammanställning av de totala spänningsvariationerna i tätortsnät. 

Total ökning 
mikroproduktion 

Total 
spänningsvariation i 

yttersta villa 

0 kW +0,03 % 

148 kW +2,3 % 

476 kW +2,8 % 

956 kW +2,8 % 

Dessa totala spänningsvariationer överstiger inte gränsvärdena i varken EIFS 2013:1 på ±10 
% eller rapporten MIKRO på ±5 %. 
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5.2.5 Analys av mellanspänningssimuleringar i landsbygd 

I landsbygdsnätets mellanspänningssimulering utan produktion och med höglasts-
konsumtion sjönk spänningsnivån till 10,28 kV i den yttersta stationen. Detta ger ett 
spänningsfall på ca -3,0 % av den nominella spänningsnivån 10,60 kV.  

Vid en ökad mikroproduktion till 218 kW längst ut i nätet erhålls en spänningsnivå på 10,62 
kV under låglast i yttersta stationen. Detta ger en spänningsökning på ca +0,2 % av den 
nominella spänningsnivån 10,60 kV.  

Vid en ytterligare ökning av mikroproduktionen till 451 kW längst ut i nätet erhålls en 
spänningsnivå på 10,70 kV under låglast i yttersta stationen. Detta ger en spänningsökning 
på ca +0,9 % av den nominella spänningsnivån 10,60 kV.  

Vid en ytterligare ökning av mikroproduktionen till 664 kW längst ut i nätet erhålls en 
spänningsnivå på 10,77 kV under låglast i yttersta stationen. Detta ger en spänningsökning 
på ca +1,6 % av nominell spänningsnivå 10,60 kV. 

Dessa värden håller sig inom gränsvärdena i EIFS 2013:1 på ±10 %. 

Vid lägre effekter har ett fåtal avgreningar vissa tvivelaktiga simuleringsresultat av 
spänningsnivån inträffat. Detta i form av att spänningsnivåerna höjts en aning där 

spänningsfallet bör sänka spänningsnivåerna. Då dessa inträffat närmare den matande 
fördelningsstationen och spänningsnivåerna har fått trovärdigare värden i efterliggande 
avgreningar/nätstationer antas de tvivelaktiga simuleringarna inte ha någon större inverkan 

på de yttersta nätstationernas resultat.  

5.2.6 Analys av totala spänningsvariationer i landsbygd 

För att beräkna totala spänningsvariationer ansattes aktuella lågspänningsnät vara inkopplade 
i respektive mellanspänningsnäts yttersta nätstation. På detta sätt kunde påverkan från både 

mellanspännings- och lågspänningsnät i respektive fall beräknas vilket gav de totala 
spänningsvariationerna hos de yttersta abonnenterna. Dessa totala spänningsvariationer kan 
nu jämföras med nominell spänningsnivå 400 V. 

I simuleringarna utan produktion och med höglastskonsumtion erhölls spänningsnivån 375 
V i den yttersta villan.  Detta ger ett totalt spänningsfall på ca -6,3 % av den nominella 
spänningsnivån. Under samma simuleringar erhölls en spänningsnivå på 370 V på gården 

vilket ger ett totalt spänningsfall på ca -7,5 % av den nominella spänningsnivån.  

Vid en simulerad ökning av mikroproduktionen med totalt 218 kW under låglast ökade 
spänningsnivån till 421 V i den yttersta villan. Detta ger en total spänningsökning på ca +5,3 

% av den nominella spänningsnivån. Under samma simuleringar erhölls en ökad 
spänningsnivå på 422 V på gården, vilket ger en total spänningsökning på +5,5 % av den 
nominella spänningsnivån.  

Vid en ytterligare ökning av mikroproduktionen till totalt 451 kW under låglast ökade 
spänningsnivån till 425 V i den yttersta villan. Detta ger en total spänningsökning på ca +6,3 



Påverkan på elkvaliteten i Lidköpings distributionsnät vid ökad mikroproduktion 

 40 

% av den nominella spänningsnivån. Under samma simuleringar erhölls en ökad 
spänningsnivå på 426 V på gården, vilket ger en total spänningsökning på +6,5 % av den 
nominella spänningsnivån. 

Vid en ytterligare ökning av mikroproduktionen till totalt 664 kW under låglast ökade 
spänningsnivån till 427 V i den yttersta villan. Detta ger en total spänningsökning på ca +6,8 
% av den nominella spänningsnivån. Under samma simuleringar erhölls en ökad 

spänningsnivå på 428 V på gården, vilket ger en total spänningsökning på +7,0 %. 

En sammanställning av nämnda totala spänningsvariationer redovisas i tabell 5.2. 

Tabell 5.2. Sammanställning av de totala spänningsvariationerna i landsbygdsnät. 

Total ökning 
mikroproduktion 

Total spänningsvariation på 
gård 

Total spänningsvariation 
i yttersta villa 

0 kW -7,5 % -6,3 % 

218 kW +5,3 % +5,5 % 

451 kW +6,5 % +6,3 % 

664 kW +7,0 % +6,8 % 

Dessa totala spänningsvariationer överstiger inte gränsvärdena i EIFS 2013:1 på ±10 %. Om 

spänningsvariationerna i mellanspänningsnätet bedöms vara små överskrider ingen av dessa 
simuleringar rapporten MIKRO:s rekommenderade gränsvärden på ±8 %. Om de inte 
bedöms små leder detta till att samtliga totala spänningsvariationer överskrider rapporten 

MIKRO:s rekommenderade gränsvärden på ±5 %. 

5.3 Analys av integrering med regleringskomponent 
Vid utgångspunkt efter nominell spänningsnivå 10,6 kV erhölls inga lindningskopplarsteg 
från en Smart-R-Trafo i tätortsnätet. Detta beror troligtvis på att det är ett starkt tätortsnät 

som är väldimensionerat. I landsbygdsnätet däremot erhölls lindningskopplingssteg för att 
sänka och höja sekundärspänningen vid de tre fallen: ingen produktion, 451 kW produktion 
och 664 kW produktion.  

I fallet utan produktion utförs ett lindningskopplarsteg för att motverka spänningsfallet 
lasterna bidrar till. Lindningskopplarsteget resulterar i att lågspänningsnätets yttersta villa 
erhåller en spänningsnivå på 385,5 V, vilket skiljer ca -3,6 % från den nominella spänningen 

400 V. I samma fall resulterar spänningshöjningen i att gården i lågspänningsnätet erhåller 
en spänningsnivå på 380,5 V, vilket skiljer ca -4,9 % från den nominella spänningen 400 V.  

I fallet med 451 kW mikroproduktion utförs ett lindningskopplarsteg för att motverka den 

ökade spänningsnivån mikroproduktionen bidrar till. Lindningskopplarsteget resulterar i att 
lågspänningsnätets yttersta villa erhåller en spänningsnivå på 414,5 V, vilket skiljer ca +3,6 
% från nominell spänningsnivå. I samma fall resulterar lindningskopplarsteget i att gården 
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erhåller en total spänningsökning på 415,5 V, vilket skiljer ca +3,9 % av nominell 
spänningsnivå. 

I fallet med 664 kW mikroproduktion utförs ett lindningskopplarsteg likaså. 

Lindningskopplarsteget resulterar i att lågspänningsnätets yttersta villa erhåller en 
spänningsnivå på 416,5 V, vilket skiljer ca +4,1 % från den nominella spänningen 400 V. I 
samma fall resulterar lindningskopplarsteget i att gården i lågspänningsnätet erhåller en 

spänningsnivå på 417,5 V, vilket skiljer ca 4,4 % från den nominella spänningsnivån 400 V.  

En sammanställning av spänningsvariationerna på gården och den yttersta villan med och 
utan Smart-R-Trafo i lågspänningsnätets nätstation redovisas i tabellerna 5.3 och 5.4. 

Tabell 5.3. Sammanställning av spänningsvariationer på gården med och utan Smart-R-Trafo. Värdena är färgade 
efter rapporten MIKRO:s gränsvärden ±5 % på så sätt att röda värden är överskridande och gröna värda är 
godkända. 

Total ökning av 

mikroproduktion 

Spänningsvariation utan 

Smart-R-Trafo 

Spänningsvariation med 

Smart-R-Trafo 

0 kW -7,5 % -4,9 % 

451 kW +6,5 % +3,9 % 

664 kW +7,0 % +4,4 % 

 

Tabell 5.4. Sammanställning av spänningsvariationer i yttersta villan med och utan Smart-R-Trafo. Värdena är 
färgade efter rapporten MIKRO:s gränsvärden ±5 % på så sätt att röda värden är överskridande och gröna värda 
är godkända. 

Total ökning av 
mikroproduktion 

Spänningsvariation utan 
Smart-R-Trafo 

Spänningsvariation med 
Smart-R-Trafo 

0 kW -6,3 % -3,6 % 

451 kW +6,3 % +3,6 % 

664 kW +6,8 % +4,1 % 

 

Detta betyder att de värden som inte höll sig inom rapporten MIKRO:s gränsvärden ±5 % 

hamnar inom dessa efter integrering av en Smart-R-Trafo. Dock är det svårt att avgöra hur 
mycket spänningsnivån hinner att variera efter en överträdelse av dödbandets yttre gräns. 
D.v.s. från det att lindningskopplarens steg initieras tills det att steget utförs. Behovet av en 

komponent som denna bör undersökas från fall till fall. Om en villa längre ut i ett 
lågspänningsnät har dålig spänningsnivå kanske övriga villor i samma nät har en god 
spänningsnivå. Då kan spänningsregleringen från denna komponent bidra till en försämrad 

spänningsnivå i de villor som redan hade en god spänningsnivå.  
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Då lågspänningsnätet i landsbygd har full produktion erhålls en spänningsvariation på +14 
V i de övriga villorna enligt bilaga P. Detta ger en spänningsökning på ca 3,5 % av nominell 
spänningsnivå. Tillsammans med mellanspänningsnätets bidrag vid 451 kW 

mikroproduktion från avsnitt 4.2.5 erhålls en total spänningsökning på 423 V till dessa villor. 
Detta är alltså en ökning på ca 5,8 % av nominell spänningsnivå. På samma sätt erhålls en 
total spänningsökning på 425 V vid 664 kW mikroproduktion. Detta ger en spänningsökning 

på ca 6,3 % av nominell spänningsnivå. I båda fallen överstiger värdena rapporten MIKRO:s 
rekommenderade gränsvärden på ±5 %. 

Då lindningskopplarsteget är på 10,5 V erhålls ett steg på ca 2,6 % av den nominella 

spänningen. Detta leder till att vid 451 kW mikroproduktion erhålls en spänningsökning på 
ca 3,2 % av nominell spänningsnivå efter integration av Smart-R-Trafo. Vid 664 kW 
mikroproduktion erhålls då en spänningsökning på ca 3,6 % av den nominella 

spänningsnivån efter integration av Smart-R-Trafo. Vid full konsumtion i detta 
lågspänningsnät erhölls samma spänningsfall över samtliga villor. Därför påverkas alla lika 
av Smart-R-Trafo:s reglering, vilket är positivt som tidigare visat. I detta fall har alltså 

integreringen av Smart-R-Trafo en positiv inverkan på de övriga villorna. 

Priset för denna komponent är svårt att uppskatta om det är relativt dyrt eller inte då detta 
arbete inte behandlat andra lösningar och regleringskomponenter. I de fall 

spänningsvariationer överstiger rapporten MIKRO:s rekommenderade gränser bör en 
integration övervägas. I vissa fall t.ex. då en ny nätstation måste anläggas kan det finnas mer 
ekonomiska lösningar. T.ex. kablifiering av ALUS-ledningar och mindre 

regleringskomponenter till enskilda villor kan vara bättre lösningar i vissa fall. Kablifiering 
kan leda till en ökad ledararea vilket ger ett starkare nät ut till abonnenten. Denna lösning 
kan dock bli problematisk om det är svårgrävd mark som t.ex. berg. En mindre enskild 

komponent skulle också kunna vara billigare. Men det skulle även kunna medföra mer 
arbetskostnader gentemot Smart-R-Trafos transformatorbyte vid befintlig nätstation. En 
mindre komponent kan också medföra ytterligare tid av beräkningar för optimal placering. 

Undersökningar bör göras från fall till fall för att hitta den optimala lösningen. 
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6 Slutsatser och fortsatta arbeten 
I tätortsnätet håller sig spänningsvariationerna vid olika stora ökningar av mikroproduktion 

inom rekommenderade och tillåtna gränsvärden. Landsbygdsnätets spänningsvariationer 
blev större än tätortsnätets. I samtliga fall överskrider dessa erfarenhetsbaserade 
rekommenderade gränsvärden så länge spänningsvariationerna i mellanspänningsnätet inte 

bedöms vara små. Dock håller sig dessa värden inom svensk standards gränsvärden. Alltså 
har inte distributionsföretaget någon skyldighet att åtgärda detta men bör göra det enligt 
rekommendation. Att mikroproduktion skulle vara orsaken till att elkvaliteten utöver 

spänningsvariationer överskrider otillåtna gränsvärden kunde inte påvisas i detta arbete.  

Regleringskomponenten Smart-R-Trafo kan åtgärda spänningsvariationen i fallet med ingen 
produktion under höglast och fallen av 461 kW och 664 kW produktion. I dessa fall regleras 

spänningsnivån till godkända gränser. Alltså kan en regleringskomponent som denna åtgärda 
spänningsvariationerna vid en större integration av mikroproduktion. Den bör även finnas i 
åtanke för att klara av spänningsfallet som uppstår vid höglast. 

Kostnaden för komponenten Smart-R-Trafo ligger från ca 315 000 SEK till ca 420 000 SEK 
beroende på aktuell stationstyp och transformatorstorlek. Dessa kostnader i detta arbete 
gäller storlekarna 200 kVA och 800 kVA. 

Med detta arbete har nu Lidköping elnät en studie som visar hur en ökad mikroproduktion 
kan komma att påverka elnätet och hur en integration av spänningsreglering kan åtgärda 
tillkommande spänningsvariationer.  

Fortsatta studier utgående från detta arbete kan vara att undersöka hur mycket 
strömövertoner produktionsanläggningarna ger ut under maximal produktion. Detta skulle 
då göras med en elkvalitetsmätning kopplad mot växelriktarens växelsida. Ytterligare arbeten 

är jämförelse mellan olika komponenter och andra lösningar som kablifiering till enskilda 
kunder skulle kunna leda till en ännu mer optimal lösning ur en teknisk-ekonomisk synvinkel. 
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Bilaga A:1 

A: Elkvalitetsmätning av tätortsvillas fasspänningar och 
strömmar under en solig dag 

 

Blåmarkerat område är det 
intervall då störst produktion 
antas ha inträffat under dagen. 
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Bilaga B:1 

B: Elkvalitetsmätning av tätortsvillas fasspänningar och 
strömmar under en molnig dag 

 

Blåmarkerat område är med för 
jämförelse av det intervall då 
störst produktion antas ha 
inträffat under en solig dag. 



Påverkan på elkvaliteten i Lidköpings distributionsnät vid ökad mikroproduktion 

Bilaga C:1 

C: Fasspänningarnas THD-värden samt deras 
övertonsmultiplars procentuella värde under 
produktionstillfälle i tätortsvilla 
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Bilaga D:1 

D: Fasspänningarnas THD-värden samt deras 
övertonsmultiplars procentuella värde efter solnedgång i 
tätortsvilla  
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Bilaga E:1 

E: Genererad rapport för tätortsvilla från Dran-View 7 enligt SS-
EN 50160 
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Bilaga F:1 

F: Elkvalitetsmätning av fasspänningar och strömmar i 
tätortsvillas matande nätstation under solig en dag 

 

Blåmarkerat område är det 
intervall då störst produktion 
antas ha inträffat under dagen. 
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Bilaga G:1 

G: Elkvalitetsmätning av fasspänningar och strömmar i 
tätortsvillas matande nätstation under en molnig dag 

 

Blåmarkerat område är med för 
jämförelse av det intervall då 
störst produktion antas ha 
inträffat under en solig dag. 



Påverkan på elkvaliteten i Lidköpings distributionsnät vid ökad mikroproduktion 

Bilaga H:1 

H: Elkvalitetsmätning av fasspänningar och strömmar vid 
landsbygdsgård under en solig dag 

 

Blåmarkerat område är det 
intervall då störst produktion 
antas ha inträffat under dagen. 
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Bilaga I:1 

I: Elkvalitetsmätning av fasspänningar och strömmar vid 
landsbygdsgård under en molnig dag 

 

Blåmarkerat område är med för 
jämförelse av det intervall då 
störst produktion antas ha 
inträffat under en solig dag. 
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Bilaga J:1 

J: Fasspänningarnas THD-värden samt deras 
övertonsmultiplars procentuella värde under 
produktionstillfälle vid landsbygdsgård 
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Bilaga K:1 

K: Fasspänningarnas THD-värden samt deras 
övertonsmultiplars procentuella värde efter solnedgång vid 
landsbygdsgård 
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Bilaga L:1 

L: Genererad rapport för landsbygdsgård från Dran-View 7 
enligt SS-EN 50160 
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Bilaga M:1 

M: Lågspänningssimulering: Ingen produktion i tätortsnät 
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Bilaga N:1 

N: Lågspänningssimulering: Full produktion i tätortsnät 
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Bilaga O:1 

O: Lågspänningssimulering: Ingen produktion i landsbygdsnät 
under höglast 
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Bilaga P:1 

P: Lågspänningssimulering: Full produktion i landsbygdsnät 
under låglast 



Påverkan på elkvaliteten i Lidköpings distributionsnät vid ökad mikroproduktion 

Bilaga Q:1 

Q: Mellanspänningssimulering: Ingen produktion i tätortsnät 
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Bilaga R:1 

R: Mellanspänningssimulering: 148 kW produktion i tätortsnät 
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Bilaga S:1 

S: Mellanspänningssimulering: 476 kW produktion i tätortsnät 
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Bilaga T:1 

T: Mellanspänningssimulering: 956 kW produktion i tätortsnät 
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Bilaga U:1 

U: Kabeltyper och längder för landsbygdsnätets 
mellanspänningssimuleringar 

Simulerad kabel Kabeltyp 
 

Längd 
(m) Från nod: Till nod: 

Matande förd.-station Avgrening 1 FeAl 157 1013 
Avgrening 1 Avgrening 2 FeAl 157 1518 
Avgrening 2 Nätstation 1 FeAl 157 1732 
Nätstation 1 Avgrening 3 FeAl 157 811 
Avgrening 3 Nätstation 2 FeAl 157 293 
Nätstation 2 Avgrening 4 FeAl 157 723 
Avgrening 4 Avgrening 5 FeAl 157 42 
Avgrening 5 Nätstation 3 FeAl 157 308 
Nätstation 3 Avgrening 6 FeAl 157 428 
Avgrening 6 Avgrening 7 FeAl 157 730 
Avgrening 7 Avgrening 8 FeAl 157 164 
Avgrening 8 Avgrening 9 FeAl 157 244 
Avgrening 9 Avgrening 10 FeAl 157 333 
Avgrening 10 Avgrening 11 AXCEL 3x150 1094 
Avgrening 11 Avgrening 12 FeAl 99 314 
Avgrening 12 Nätstation 4 FeAl 157 1189 
Nätstation 4 Avgrening 13 FeAl 157 459 
Avgrening 13 Avgrening 14 FeAl 157 1002 
Avgrening 14 Nätstation 5 FeAl 157 132 
Nätstation 5 Avgrening 15 FeAl 157 152 
Avgrening 15 Avgrening 16 FeAl 99 614 
Avgrening 16 Avgrening 17 FeAl 99 320 
Avgrening 17 Avgrening 18 FeAl 99 334 
Avgrening 18 Nätstation 6 FeAl 99 99 
Nätstation 6 Avgrening 19 FeAl 99 312 
Avgrening 19 Avgrening 20 FeAl 99 892 
Avgrening 20 Avgrening 21 FeAl 99 704 
Avgrening 21 Avgrening 22 FeAl 99 84 
Avgrening 22 Nätstation 7 FeAl 99 524 
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Bilaga V:1 

V: Mellanspänningssimulering: Ingen produktion i 
landsbygdsnät under höglast 
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Bilaga W:1 

W: Mellanspänningssimulering: 218 kW produktion i 
landsbygdsnät under låglast 
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Bilaga X:1 

X: Mellanspänningssimulering: 451 kW produktion i 
landsbygdsnät under låglast 
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Bilaga Y:1 

Y: Mellanspänningssimulering: 664 kW produktion i 
landsbygdsnät under låglast  
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Bilaga Z:1 

Z: Kostnadskalkyl för integrering av Smart-R-Trafo genom 
transformatorbyte 
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Bilaga Å:1 

Å: Kostnadskalkyl av integrering av Smart-R-Trafo genom 
anläggning av ny nätstation 
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Bilaga Å:2 

 


