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Abstract 
The price for solar cells is decreasing, more political support exists and the technology is simple 
compared to other renewable micro production. This indicates that a trend of solar energy is 
going on. The interest in renewable electricity has increased in recent years in the community, 
and not least in politics. The implementations of the two groups are different. In the community, 
they try to make environmentally conscious electricity users to be producers of electricity by 
having their own micro-production. The main thrust of the issue is energy policy instruments that 
provide economic incentives for own production arouses great interest. 
 

This examination paper compiles the requirements for power quality current connection of a 
micro-manufacturing plant to the power grid. For photovoltaic systems must be clear and visible, 
all existing photovoltaic plants in Gothenburg Energy put on the map of energy. There will be 
continued work on the map in the future. 
 

Gothenburg Energy Networks are using software to perform its calculations and projecting into 
the grid. The company wants to use the same software for managing micro production. This 
work examines the software's calculations by performing calculations both manually and by the 
software. It turned out that the software's calculations agree somewhat with the manually 
calculations according to the methods presented by “Svensk Energi”.
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Sammanfattning 

 
Solcellspriset är på väg ner, mer politiskt stöd till förekommer och tekniken är simpel jämfört 
med andra förnybara mikroproduktionsanläggningar. Detta tyder på att en trend med solenergi är 
på gång. Intresset för förnybar elenergi har ökat de senaste åren i samhället och inte minst inom 
politiken. I samhället försöker de miljömedvetna elanvändarna vara elproducenter genom att ha 
egna mikroproduktionsanläggningar. Den främsta drivkraften i frågan, och som väcker stor 
intresse är energipolitiska styrmedel som medför ekonomiska incitament för egna 
produktionsanläggningar. 

Detta examensarbete sammanställer kraven på elkvalitet vid anslutning av en 
mikroproduktionsanläggning till elnätet. För att solcellsanläggningar ska vara tydliga och synliga 
har alla befintliga solcellsanläggningar hos Göteborgs Energi lagts på energikartan. Det kommer 
att ske ett fortsatt arbete med kartan i framtiden.  

Göteborgs Energi Nät använder en programvara för att utföra sina beräkningar och projektering i 
elnätet. Företaget vill använda samma program för hantering av mikroproduktionsanläggningar. 
Detta arbete undersöker programvarans beräkningar genom att utföra elkvalitetsberäkningar både 
för hand och med programvaran. Det visade sig att programvarans beräkningar stämmer ganska 
bra med handberäkningar, som beräknas enligt metoder presenterade av Svensk Energi.  
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Förord  

Detta är ett examensarbete på 15hp inom energiteknik vid Högskoleingenjörsutbildningen vid 
Högskolan i Halmstad. Arbetet har gjorts i samarbete med Göteborgs Energi AB och har utförts 
under perioden 2015-01-19 - 2015-05-20. 

Jag skulle vilja tacka alla som har hjälpt mig i detta arbete. På Göteborgs Energi tackar jag den 
trevliga personalen som ställde upp när jag behövde hjälp, speciellt min handledare Magnus 
Wernér som jag diskuterade mina idéer och funderingar med.  

Jag riktar även ett stor tack till min handledare vid Högskolan i Halmstad, Jonny Hylander, som 
alltid har tagit sig tid att hjälpa mig och ge goda råd. 

Najat Benyahia 

Halmstad, Maj 2015 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Ett ökat intresse för energieffektivisering och miljöfrågor gör att fler i samhället vill 
medverka och bidra till en bättre miljö. Elektricitet används genomgående i dagens 
samhälle, dagen börjar med att trycka på strömbrytaren och slutar den med att släcka 
lampan! Ett sätt att öka produktionen av förnybar el är att öka antalet 
mikroproduktionsanläggningar. Att producera egen el med solceller var ovanligt i Sverige 
tidigare på grund av höga kostnader och inga statliga bidrag. Men den här typen av 
energiproduktion har börjat sprida sig de senaste åren, detta beror på att solcellstekniken 
har utvecklats och att intressen för förnybara energikällor har ökat, bidrag införts och 
solcellers pris sänkts. Satsningen på förnybar elproduktion har utvecklat för att nå 20-20-
20-målen som EU- länderna har bestämt, där en minskning av andelen fossila bränslen 
utgör en viktig del av målen (1). Solenergi har hittat sin plats i världen, men inte i Sverige 
än. Året 2013 installerades 36 GW i världen. Det går långsamt i Sverige, det som 
installerades här 2012 motsvarar vad som installeras i världen på 1,5 timme (2). I 
Tyskland sker utvecklingen av solenergi däremot snabbt. Fram till 2020 förväntas 
Tysklands elproduktion från solenergi uppnå 10 procent av hela Tyskland elproduktion 
(3). En ökning av solcellsanläggningar sker i Storbritannien som satsat på ca 80 000 nya 
solcellsanläggningar under 2014, och de har en plan att nå 30-40% elproduktion från 
solceller 2015 (4). I Sverige har antalet installerade solceller ökat från 8,3 MW 2012 till 
mer än 35 MW under 2013 (5) , Figur1 som används med godkännande från författaren, 
visar hur solenergin utvecklades i Sverige från 1992 till 2014. 

 

                         Figur 1 Installerad solenergi i Sverige fram till 2014 (5). 
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En betydande ökning av antalet mikroproduktionsanläggningar kommer definitivt 
påverka befintliga elnät, detta ställer nya krav på elkvaliten som kommer från privata 
produktionsanläggningar och utmanar Sveriges elnät att anpassa sig till en ökande 
produktion från mindre anläggningar (6). Ett antal lagar och standarder finns att följa när 
det gäller anslutning av mikroproduktionsanläggningar. Det har börjat bli enkelt för 
Sveriges invånare att producera sin el med mikroproduktionsanläggningar, och detta har 
många fördelar: konsumtion sker av den egna elproduktion, en ersättning ges på det 
överskott som går till nätet och från den 15 januari 2015, erhålls en skattreduktion på 
inmatad effekt (7).  

1.2 Problembeskrivning  
 
I dagsläget har inte GENAB (Göteborg Energi Nät AB) många mikroproducenter, men 
det kommer öka i framtiden. Intresset för solceller är växande då tekniken förbättras och 
priserna sjunker på solceller. Samtidigt finns statliga bidrag för investeringen. Göteborgs 
energi ser positivt på utvecklingen med en ökad andel mikrosolcellsanläggningar. Det 
finns dock en osäkerhet, eller kanske mer korrekt en inledande brist på erfarenhet av hur 
anslutningen av de små anläggningarna skall utföras till nätet för att undvika och minska 
störningar från produktionen.   
 
 

1.3 Frågeställning och mål 
 

• Kan GENAB utföra elkvalitetsberäkningar för mikroproduktionsanläggningar 
med DpPower programvaran? 

• Vilka krav ska företaget ställa för att undvika risker som kan förkomma?  
 

För att svara på frågorna det var viktigt att kartlägga alla mikroproduktionsanläggningar i 
Göteborgs energikarta och skapa enhetliga instruktioner för beräkning och 
dimensionering av anslutningen med hjälp av det nätberäkningsprogram som används, 
DpPower. 

Arbetsuppgifterna i detta projekt var därför att:  
 

1. Sammanställa gällande aktuella krav för nätanslutning av solcellsanläggningar.  
2. Sammanställa nätkvalitetskrav för drift av anläggningarna och hur det påverkar 

nätanslutningens krav.  
3. Kartlägga befintliga produktionsanläggningar inom Göteborgs Energi elnät. 
4. Specificera GENABs krav på kundens anläggning för att anslutning skall ske. 

Ta fram instruktioner och rutiner för driftpersonal. 
5. En modul för beräkning och anslutning i befintligt nätinformationssystem för 

elnätet skall användas, modulen som var ej driftsatt tidigare. Verifiera dessa 
beräkningar genom test mot andra metoder. 

6. Klargöra hur produktionsanläggningarna skall synas i befintligt kartsystem. 
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1.4 Metod 
 
Mikroproduktionsanläggningar beräknas och simuleras med datorprogrammet DpPower. 
Resultatet jämför med handberäkningar. För att utföra detta arbete användes ett antal 
rapporter, internetsidor. 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Arbetet lägger fokus på just solceller då Göteborgs Energi menar att det är solenergi som 
växer mest i dagens samhälle. Det som studeras och beräknas i detta arbete är påverkan 
på spänningen. Övertonstörningar försummas då de orsakar ett mindre problem för 
elnätet, enligt Svensk Energi och andra tidigare studier. 
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2 Bakomliggande teori  
 
GENAB, Göteborg Energi Nät AB är ett dotterbolag till Göteborg energi med ca 160 
arbetare. GENAB försörjer 253 000 kundanläggningar med el inom Göteborgs kommun. 
Avdelning nät har ansvar för planering av elnätet, kundanslutning av produktion och 
konsumtion. Elenergi som levereras ska vara av god kvalitet och uppfylla de miljökrav 
som företaget ställer (8).   

2.1 Mikroproduktion 
 
Egen elproduktion har ökat under de senaste åren, för att en anläggning ska kallas som 
mikroproduktionsanläggning ska säkringen vara maximalt 63 A och vilket ger maximal 
inmatad effekt till 43,5 kW och att uttag av energi från nätet får inte understiga 
inmatningen till nätet under ett år. Från 2015-01-01gäller nya gränser, 100 A maximalt i 
huvudsäkring och 69 kW som maximal inmatad effekt (9). De vanligaste typerna är 
solcellsanläggningar, vindkraftverk och små vattenkraftverk. I detta arbete studeras 
solcellsanläggningar. Figur 2 visar utvecklingen av mikroproduktionsanläggningar under 
de senaste åren i Göteborgs kommun. Det går långsamt men ökningen kan komma att ske 
i ett alltmer drastisk tempo. 

 

                                               Figur 2 Ökning av anslutna solcellsanläggningar i Göteborg Energi 2012-2015. 

2.1.1 Solceller 
 
En solcell är ett halvledarmaterial som omvandlar ljus till elektricitet utan att ha några 
rörliga delar. Verkningsgraden på solceller av kisel är 13-16 %, medan den teoriska ligger 
maximalt mellan 25-26%. Låg verkningsgrad kan förklaras med två faktorer, 
kiselsplattan absorberar inte våglängder som är högre än 1100 nm, därmed utnyttjas inte 
allt infallande solljus. Eftersom solceller genererar en relativt låg elektrisk spänning, 
kopplas flera solceller ihop till en större enhet för att uppnå den önskade effekt, enheten 
kallas för solcellpanel eller solcellmodul (10). Figur 3 visar en exempel på en 
solcellmodul som är ansluten tilletnätet. 
 
Hur mycket en solcellanläggning kan producera beror på placering och vädret. En 
solcellanläggning som är placerad rakt mot söder med en vinkel på 45 grader och har en 
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effekt på 1 kW producerar ca 950 kWh per år (11). Producerad effekt påverkas av 
ändring av solinstrålning. Hur mycket en solcellanläggning kommer producera beräknas 
med ekvation [a]. 
 

� � √3 � � � �    (kW) [a] 
 
 

 
                  Figur 3 Utbyggnad av en solcellsanläggning som är ansluten till elnätet (12). 

 
Figur 4 visar hur solenergi ändras under en sommardag mellan dag och natt, där den 
maximala produktionen sker i mitten av dagen. Figur 5 är ett exempel på en vinterdag då 
solinstrålningen varierar mycket under en kort period. Både figurer används efter 
författaren tillstånd. 

  
            Figur 4 Producerad solenergi en sommardag (13)              Figur 5 Producerad solenergi en vinterdag (13) 

En av GENABs personal har installerat en solcellanläggning som har en max effekt på 18 
kW, bilaga 1 visar hur produktion varierar under en vanlig vårdag.  
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2.1.2 Växelriktare 
 
För att ansluta en solcellsanläggning till nätet krävs en eller fler växelriktare som 
omvandlar likström till växelström och skicka den vidare till husets elcentral. Storlek på 
växelriktare väljs beroende på den producerade elenergin. Det är billigt med enfasig 
växelriktare, därför är det vanligt vid nätanslutning av solcellanläggningar, men de 
senaste åren har även trefasväxelriktaren börjat minska pris. I Sverige ska nätfrekvensen 
ligga på 50Hz med en variation kring medelvärdet.  Eftersom växelriktaren följer 
nätfrekvens ska frekvensen kunna ändras mellan 47 till 51 Hz. Avviker frekvensen från 
detta intervall måste anslutningen till nätet brytas (14). 

2.1.3 Timmätning 
 

Kunden har rätt att producera, konsumera samt att sälja överskottet av sin egen 
elproduktion. Kravet för att göra det är att det måste finnas en mätare vid 
anslutningspunkten till elnätet. Elbolaget står för elmätarens kostnad, den ingår i fasta 
avgiften som kunden betalar till elbolaget vid anslutning av anläggning. 

Timmätning ger kunden möjlighet att registrera sin elförbrukning och elproduktion med 
hjälp av elmätaren som samlar mätdata timvis från solcellsanläggningen. Detta ger 
möjlighet för kunden att hantera hur och när elen ska användas. En fördel är att 
nätbolaget får en rapport av alla timvärden, vilken kan användas till att optimera driften 
av elnät. Därefter skickas rapporten in till Svenska kraftnät (6).    

 

2.2 CE-märkning och EG-direktiv 
 
Alla enheter som användas i mikroproduktionsanläggningar och omfattas av EG-direktiv 
måste vara CE-märkta, för att informera kunden att denna produkt uppfyller kraven som 
finns i EG-direktiven (15). Produkter med CE-märkning är godkända i EES-området, 
detta betyder att produkterna är kontrollerad innan den säljs till kunden och att den 
uppfyller säkerhetskraven (16). 

2.3 EMC-krav  
 

EMC är en förkortning för Elektro Magnetic Compatibility och definieras som 
utrustnings och produktionsanläggningars förmåga att fungera tillsammans utan att 
oönskade elektromagnetiska störningar mellan apparaterna påverkar dem (17). I 
solcellsanläggningar är det växelriktaren som är en direkt orsak till elektriska störningar. 
Enligt Elsäkerhetsverket, som har deltagit i marknadskontrollprojekt inom EU under 
2014, visade det sig att det bara var en av tio växelriktare som klarade skyddskraven för 
elektromagnetisk kompatibilitet, dock var alla CE-märkta (18).  

2.4 Elkvalité 
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Elkvalitén beror på både produktionskällan, lastens och nätets elektriska egenskaper (15). 
Bra elkvalitet är ett önskemål för alla elbolag. Vid god elkvalitet måste bestämda krav 
uppfyllas som gäller både i Sveriges och i EU-länders standarder.  Dålig elkvalitet ger 
följder i elnätet, bland annat nackdelar i form av ökade elektriska förluster, 
driftstörningar, påverkan på känslig elektrisk utrustning och förkortad livslängd för 
apparater och maskiner (19). Det är oklart för GENAB hur en ökande andel anslutningar 
av mikroproduktionsanläggningar kommer påverka elkvalitén på nätet. GENAB har 
ansvar för överföring av god elkvalitet till sina kunder enligt Ellagen: 
           
          Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans 
          räkning. Överföringen av el skall vara av god kvalitet”. 3 kap, 9 § (2005:1 110) 

Elnätet är dimensionerat att mata ut elenergi till kunder,men med mikroproduktion blir 
det tvärtom, det vill säga att elenergi matas in i nätet. Föreliggande arbete undersöker 
påverkan på elkvalitet vid en ökning av andelen av mikroproduktionsanläggningar, bland 
annat i form av spänningsvariationer och osymmetrier har studerats. 

2.4.1 Nätstyrka, kortslutningseffekt 
 

Nätstyrka är en viktig parameter i elkvalitén, denna styrka beror på hur nätet är utbyggt, 
den kan definieras helt enkelt som nätet kapacitet att stå emot förändring som sker i last 
eller produktionskälla.  Nätstyrka är beroende av kortslutningseffekt eller nätimpedans, 
hög kortslutningseffekt och låg nätimpedans visar att det är ett starkt nät (13). För att 
beräkna nätstyrka används ekvation [b]. 

�	 � √
 � � � �  (VA) [b] 

  

Tabell 1 visar rekommenderade värden för spänningsändring vid in- och urkoppling (17). 

I anslutning mot kund                                                                                   5% 
I sammankopplingspunkt mot andra kunder                                                3% 
 
 

2.4.2 Spänningsvariation 
 
Spänningens effektvärde ändras med belastningsändring i nätet. Enligt SS-EN 50160 som 
beskriver spänningsgodhet, ska lågspänning under normala driftförhållanden ligga mellan 
207-253 V, det betyder ±10 av nominellt värde som är 230 V (15). När 
produktionsanläggningar matar in större effekt i anslutningspunkten än den effekt som 
förbrukas leder detta till spänningsökning i anslutningspunkten. Kravet på elnätet är att 
spänningen ska vara inom det bestämda intervallet oavsett om det är effektinmatning eller 
effektuttag (13). För att beräkna spänningsändringar används ekvation[c] och Figur 6. 

∆�

�
�

�.���.�

�� . 100%  (%) [c] 
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Där ∆U är skillnaden mellan spänningen före och efter in- eller urkoppling, U är 
huvudspänningen, P och Q är aktiv effekt respektive reaktiv effekt i ledningen, R är 
resistans i ledningen och X är reaktans i ledningen. 

 

            Figur 6 Enkel impedansmodell för beräkning av spänningsvariationer (17) 

 

En viktig faktor som påverkar spänningen är reaktiv effekt, spänningen ökar i noden när 
reaktiv effekt produceras och sjunker när den konsumeras. För att hålla spänningen på 
rätt nivå i solcellsanläggningen finns vissa modeller av växelriktare som har förmåga att 
konsumera eller producera reaktiv effekt med hjälp av variabel effektfaktor (13). Figur 7 
visar hur spänningen ändras med effektfaktorändring hos två olika nät. 

 

Figur 7 Spänningsvariation beroende på effektfaktor (20) . 

  

Långsamma spänningsändringar  
 
Långsamma spänningsändringar betyder att spännings effektivvärde sjunker eller ökar 
mer än 10 % vid anslutningspunkt från nominell spänning 230V under 10 minuters period 
(15). För att säkerställa elnätet ska nätägaren minska gränserna till +6/-10 % (15). I 
solcellsannläggningar inträffar långsamma spänningsändringar för att solinstrålningar är 
instabila. När en kund får elenergiöverskott beror det på att är låg belastning och hög 
produktion från produktionskälla, till exempel under en sommardag. Det andra 
extremfallet är vid hög belastning och låg eller ingen produktion, som kan förekomma en 
molnig dag. Svensk energi rekommenderar gränser för de två extrema fallen för att 
undvika störningar i nätet, skillnaden i spänning rekommenderas vara ±5 % i nätet (17). 
 

Snabba spänningsändringar 
 
Snabba spänningsändringar tillkommer när spännings effektivvärde ändras snabbare än 
0,5 procent per sekund (21). Snabba spänningsändringar i spänningen som levereras till 
elnätet, definieras som flimmer, eller flicker på engelska. Flimmer orsakas av ojämn 
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effektinmatning och uppfattas av människans öga i form av varierande och irriterande 
ljus från lampor (15). Bland mikroproduktionsanläggningar är vindkraften främsta orsak 
till flimmer i elnät vid anslutning till elnätet, dock är flickeremission försumbart hos 
solcellsanläggningar (22), (17).  
Tabell 2 visar rekommenderade maximalt tillåten flimmer gränser både för enfas och 
trefas nät. Pst är flimrets korttidsvärde mätt över en tiominutersperiod och Plt är flimrets 
långtidsvärde mätt över en tvåtimmarsperiod (17). 

 

 

 

 

Tabell 2 Rekommenderade maximalt tillåten flimmeremission (17). 

 Parameter Gränsvärde Impedans för 
referensnät 

Enfas 
Pst 0,35 

Zref=0,4+j0,25 Ohm 
Plt 0,25 

Trefas 
Pst 0,35 

Zref=0,24+j0,15 Ohm Plt 0,25 

 

  

2.4.3 Övertoner 
 
Grundfrekvensen i svenska elnätet är 50 Hz, men spänning och ström innehåller 
övertoner, med andra ord ger strömmen eller spänningen en icke-sinusformad kurva. Låg 
övertonshalt är acceptabelt, elnätet är dock känsligt för höga nivåer av övertoner som 
orsakar bland annat driftstörningar, brandfara och kommunikationsstörningar hos 
elmätaren (23). På grund av olika typer av växelriktarna fås inte alltid en sinusformad 
kurva från solcellsanläggningar (14).  
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Tabell 3 Nätspänningens övertonshalt i anslutningspunkt enligt SS-EN 50160. 

Udda övertoner Jämna övertoner 

Ickemultipler av 3 Multipler av 3   

Ordning 
h 

Relativ 
spänning 

Ordning 
h 

Relativ 
spänning Ordning h Relativ spänning 

5 6 % 2 2 

7 5 % 4 1 

11 3,5 % 6…24 0,5 

13 3 %   

17 2 %   

19 1,5 %   

23 1,5 %   

25 1,5 %   

 

2.4.4 Osymmetri 
 
I vanliga fall fördelas effekten symmetriskt i alla spänningsfaserna. Solcellsanläggningar 
med enfasanslutna växelriktare matar inte lika effekt till nätets tre faser. Detta är en direkt 
orsak till osymmetri, som är ett tillstånd där fasspänningarna och fasvinklarna inte är lika 
i närliggande faser (24). Hos solcellsanläggningar uppstår osymmetri i nätet när en hög 
andel enfasanläggningar ansluts till samma sammankopplingspunkt, eller om de ansluts 
till samma fas (25). 
 
Nackdelar med osymmetrisk spänning är stora värmeförluster och lägre livslängd för 
anslutna apparater (26). Enligt SS-EN-61000-2-2 ska spänningsosymmetrin aldrig 
överstiga 2 %, mer än 95 % av en veckas tid vid anslutna i det anslutna elnätet	(13). För 
att kunna beräkna osymmetrin används ekvation [d], U- är minusföljdkomponenter och 
U+ är plusföljdskomponenten. 

Osymmetri �
��

��
� 100 ( %) [d] 

 

Figur 8 obalansen mellan spännings faser (26) 

2.4.5 Enfasig eller trefasig produktion 
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För att undvika obalans i nätet bör alla produktionsanläggningar vara trefasiga, men i 
dagsläget finns det många enfasiga produktionsanläggningar.  Vid enfasiga anslutningar 
tillåter nätbolaget en utmatning på upp till 3 kW i en fas. För att minska risken vid 
anslutning av fler enfasiga produktionskällor till en anslutningspunkt är obalansskydd en 
bra lösning, den hindrar stora skillnader i utmatad effekt fasvis (13).  

 

2.5 Reläskyddskrav  
 

Reläskydd är en viktig komponent för att skydda både elnätet och 
mikroproduktionsanläggningen och undvika fel i spänning, frekvens och ström (17). 
Tabell 4 redovisar vilka värden för skyddsfunktioner som är obligatoriska för alla 
mikroproduktionsanläggningar med märkström upp till 16 A och som rekommenderas för 
mikroproduktionsanläggningar upp till 63 A (17). 

 

Tabell 4 Reläskyddsinställningar enligt SS-EN 50438. 

Parameter Funktionstid(s) Funktionsnivå  

Överspänning – steg 1 60 230 V + 11 % 

Överspänning – steg 2 0,2 230 V + 15 % 

Underspänning – steg 1 0.2 230 V – 10 % 

Underspänning – steg 2 0,2 230 V – 15 % 

Överfrekvens 0,5 51 Hz 

Underfrekvens 0,5 47 Hz 
Oönskad ö-drift 0,15  

 

2.5.1 Skydd för oönskad ödrift 
 

Ödrift uppstår när en del av en mikroproduktionsanläggning kopplas bort från nätet men 
den försätter vara spänningssatt, detta innebär att personer och utrustning kan skadas för 
att nätägaren förväntar sig spänningslöshet. Personsäkerheten är en viktig parameter för 
alla nätbolag.  En arbetare som arbetar i en bortkopplad del av nätet ska vara säker på att 
det är spänningslöst och att det inte är någon effekt som matas på nätet från kundens sida. 

För att undvika ödrift finns det ett skydd som reagerar när ödrift inträffar och som 
kopplar bort anläggningen från elnätet, samtidigt ska skyddet aldrig reagera när nätet är 
felfritt (27). Rekommenderade gränser är att frånkoppling sker efter 0,5 sekunder när 
frekvensen överstiger 0,5 Hz/s (28). 
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3 Elkvalitetsberäkningar  
 
För att kontrollera elkvalitetsparametrar, undersöks två fall: trefas och enfas ansluten 
solcellsanläggningen både för hand och med en enkel modell på Göteborgskartan. 
Beräkningsmetoder hämtas från Svensk Energis handbok ”Anslutning av mindre 
produktionsanläggningar till elnätet-AMP”.  

Beräkningar görs vid anslutningspunkt och sammankopplingspunkt mot andra kunder. 
Parametrarna som ska undersökas är: maximal spänning vid full produktion och ingen 
last, minimal spänning vid ingen produktion och full last en molnig dag, differens mellan 
maximal och minimal spänning, spänningsändring vid in- och urkoppling vid aktuell 
anslutningspunkt och spänningsändring vid in- och urkoppling vid närmsta 
sammankopplingspunkt mot andra kunder. Inga beräkningar utförs för övertoner eftersom 
risken är väldigt liten när nätet är starkt och andra elkvalitetskrav uppfylls (17).  

För att utföra enfasberäkningar används föreimpedanser och fasspänning, medan för 
trefasberäkningar används kortslutningsimpedanser och huvudspänning. Reaktansen i 
kabelimpedansen försummas Z=R, för att förenkla beräkningarna gjordes följande 
antaganden: 

 

• Kabelns längd från solcellsanläggningen till anslutningspunkten är 10 meter 
EKKJ 3X2,5/2,5 mm2 och R=7,32 Ω /km. 

• Kabeln från anslutningspunkten till kabelskåpet är 100 meter FKKJ 3X16/16 mm2 
och R=1,15 Ω/km. 

• Transformatorns impedans 13 mΩ (enligt SS-EN 4241426) och korslutningens 
resistans respektive reaktans är Rk=0,018 Ω och Xk=0,023 Ω.  

3.1 En ansluten solcellanläggning 
 

 

Figur 9 En solcellanläggning ansluten till kabelskåp. 

 

3.1.1 Trefasansluten produktionskälla 
 
Beräkningar av spänningsändringen vid mätaren 
 
Ekvation [c] används för att beräkna spänningsändringen vid anslutningspunkten 
(mätaren) där Q och X försummas. Spänningsändringen ska understiga 5 % för att den 
ska godkännas. 
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					∆U �
P. R

U� 		 .100%							 

Reaktansen i kabelimpedansen försummas Z=R. 

Z!"#$% � 13	mΩ	

Z(#)*+, 	� 7,32.0,01 � 73,2	mΩ	

Z(#)*+� � 1,15.0,1 � 115	mΩ	

Z12! �	Z(#)*+, +	Z(#)*+� + Z!"#$% � 201,2	mΩ	

Beräkningar görs med en antagande effekt P=8,8 kW och huvudspänning U=400 V. 

∆U �
0,201.8800

400�
. 100% � 1,106% 

I detta fall uppfyller anläggningen kraven för att spänningsändringen är under 5 %. 

Beräkning av nätstyrkan vid kabelskåpet 

 
Vid denna punkt möts alla kunder, anslutning accepteras när spänningsvariation ligger 
under 3 %. Ekvation [c] används för beräkningen: 

Korslutnings impedans är R( � Z( � 18	7Ω	värdet tas direkt från DpPower referenser. 

∆� �
0,018.8800

400�
. 100% � 0.099% 

Denna anläggning uppfyller elkvalitetskrav för att spänningsändring vid 
anslutningspunkten är mindre än 5 % och vid samkoplingspunkt mot andra kunder är 
mindre än 3 %. DpPower beräknar maximal spänning till 231 V och minimal spänning 
till 227 V, både värdarna ligger i intervalet 207 V och 253 V. Solcellanläggningen har 
obalansskydd som leder att osymmetrin blir 0 %. I tabell 5 jämförs handberäkningar med 
DpPowers beräkningar som presenteras i Bilaga 2. 

 

Tabell 5 Jämförelse mellan  handberäkningar och dpPower trefas anslutning  

Spänn.differens 
% 

Spänn.ändring vid 
anslutningspunkt 
% 

Spänn.ändring vid 
sammankopplingspunkt 
% 

Max 
Spänning 
V 

Min      
Spänning 
V 

Spännings 
obalans % 

DpPower Hand DpPower Hand DpPower Hand 
231 227 0 

1,76 1,76 1,132 1,106 0,097 0,099 
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3.1.2 Enfasansluten produktionskälla 
 
Beräkningar av spänningsändringen vid mätaren 

 
Förimpedansen fördubblas för att den har samma area i ledare och i PEN-ledaren (17). 
Kabelimpedansen antas Z=R som vid tidigare beräkningar. 
R9ö"* � 2. R( + R!"#$% � 2. (0,073 + 0,115) + 0,013 � 0,389	Ω 

Beräkningar görs med en effekt på P= 8,8 kW och fasspänning U=230 V 

∆� �
0,389.8800

230�
. 100% � 6,47% 

Spänningsändring som produktionskällan orsakar vid mätaren överstiger gränsen som är 
5 %. Denna anläggning kan inte anslutas för att den inte uppfyller en av elkvalitets krav. 

 

Beräkning av nätstyrka vid kabelskåp 

 

=> � ?> � 0,018Ω	

∆� �
0,018.8800

230�
. 100% � 0,299% 

Här är spänningsändringen vid sammankopplingspunkt under 3 %, spänningsändring vid 
anslutningspunkt är mer än normerna. Maximal spänning och minimal spänning ligger på 
243 V och 227 V och för att denna anläggning är enfas ansluten inträffar spännings 
obalans men den är också under 2 % som är gränsen. Bilaga 3 presenterar DpPowers 
beräkningar som visas tabell 6. 

Tabell 6 Jämförelse mellan  handberäkningar och dpPower enfas anslutning  

Spänn.differens 
% 

Spänn.ändring 
vid 
anslutningspunk
t % 

Spänn.ändring vid 
sammankopplingspunk
t 
% 

Max 
Spännin
g V 

Min      
Spännin
g V 

Spänning
s obalans 
% 

DpPowe
r 

Han
d 

DpPowe
r 

Han
d 

DpPower Hand 

243 227 0,981 
7,05 7,04 6,503 6,47 0,292 0,299 
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4 Resultat 

4.1 Beräkningsrutiner för personalen 
 

För att utföra beräkningar måste all information om anslutning av 
mikroproduktionsanläggningar dokumenteras efter att föranmälansblankett har lämnats 
in. Där finns den mesta informationen som behövs för att utföra beräkningar. För att 
kontrollera nätkvalitén måste beräkningar göras för varje ny anläggning. Ett av målen 
med föreliggande arbete är att ta fram rutiner för personalen om hur beräkningar på en 
mikroproduktionsanläggning sker i en modul som inte varit driftsatt tidigare. GENABs 
personal fick vid två tillfällen information om och förklaring på hur beräkningar sker, i 
Bilaga 4 presenteras instruktioner för beräkningar steg för steg.  

Om en enfas anläggning inte uppfyller elkvalitetskrav, det vill säga om till exempel 
spänningsändring överstiger gränserna, då ska enfas växelriktare bytas till trefas 
växelriktare. I värsta fall måste nätet förstärkas för att ansluta anläggningen. I tabell 7 
sammanfattas de rekommenderade elkvalitetskraven för att en solcellsanläggning ska 
kunna anslutas.  

Tabell 7 Rekommenderade elkvalitetskrav för anslutning av en solcellsanläggning 

Spänningsändring i mätaren vid in- och urkoppling 5 % 

Spänningsändring i kabelskåp vid in- och urkoppling 3 % 

Spänningobalans  2 % 

Spänningsvariationer  207-244V  

 

4.2 Kartläggning 
 

Göteborgs Energi ville att alla mikroproduktionsanläggningar skulle vara synliga på 
kartan. För att uppnå det användes DpPower, som är en programvara för kartläggning av 
cirka 80 solcellsproduktionsanläggningar och 6 vindkraftverk som är anslutna till elnätet i 
Göteborg. GENAB använder programmet för nätberäkning, dimensionering och 
projektering av elnätet och efter detta arbete kommer de även att använda DpPower för 
mikroproduktionsberäkningar och kartläggning. Information om kunder och befintliga 
anläggningar från 2012 till 2014 hämtades från Digpro.  
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Figur 10 Mikroproduktionsanläggningar i Göteborgs kommun. 
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4.3 Elproduktionsanmälan 
 
För att ansluta en mikroproduktionsanläggning måste anmälan i bilaga 5 i fyllas. 
Göteborgs Energi behöver information om anläggningen för att dokumentera varje ny 
anläggning, placera anläggningen på energikartan, utföra elkvalitetsberäkningar och 
framför allt för att vara säker att anläggningen uppfyller elkvalitetskraven. 
Anmälansblanketten har undersökts under detta examinationsarbete för att den ska 
stämma med det som Svensk Energi kräver. Nu har Göteborgs Energi börjat skicka ut 
blanketten till nya kunder. Anmälan ska lämnas in innan installationen påbörjas, alla 
utrustning som används i solcellanläggningen ska vara CE-märkta, installation ska utföras 
med en behörig elinstallatör som nätbolag kan kontakta för information om anläggningen 
och det viktigaste är att säkerhetsutrustning används vid installation och drift.  
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5 Slutsats och diskussion 
 
För att säkerställa att beräkningarna i DpPower stämmer utfördes handberäkningar med 
samma ekvationer ur AMP-handboken som programvaran använder. Beräkningsresultatet 
i DpPower stämmer ganska bra överens med de som är gjorda för hand. Avvikelser som 
finns kan bero på att beräkningar som sker för hand är mer förenklade medan DpPowers 
beräkningar är mer realistiska eftersom programvaran tar hänsyn till andra parametrar 
som påverkar beräkningar av elnätet, till exempel kabeltyp, avstånd till nätstation, 
påverkan av andra abonnenter och förluster.  
Som alla andra länder vill Sverige minska sitt beroende av fossila bränslen i framtiden. 
För att uppnå målet ska alla förnybara energikällor kombineras med varandra. 
Utvecklingen tyder på att solceller kommer ha en betydande plats i framtidens 
elförsörjning, men det behövs mer kunskap och forskning inom detta område för att 
säkerställa elnätets elkvalitet. 

En liten andel mikroproduktionsanläggningar påverkar inte elnätet men vid en viss gräns 
kommer det säkert störa elkvaliten på nätet. Det är därför viktigt att kartlägga och göra 
elkvalitetsberäkningar på varje ny mikroproduktionsanläggning för att vara kvalitén på 
den el som matas in till elnätet. För att möta framtidens utmaningar ska alla nätbolagen 
vara beredda på de höga kostnader som följer utvecklingen av 
mikroproduktionsanläggningar. De bör också förbereda sig med starka och flexibla elnät. 
Det ska finnas kommunikation mellan elbolag och privata producenter. Elanvändningen 
måste kontrolleras, det vill säga att elenergin ska förbrukas när det råder låg belastning 
och minskas när det är hög belastning.  Det är viktigt att elkvalitetsproblem tas upp nu i 
början av trenden för att mikroproducenter ska vara medvetna och försiktiga inom 
området. Elnätsbolag ska ha hårda krav på enfas växelriktare för att undvika obalans i 
nätet.  

Det fanns svårigheter att hitta bra information om solcellsanläggningars påverkan på 
elnätet till föreliggande studie. Detta beror på oklarheten som finns inom detta 
teknikområde, som är ganska nytt i Sverige. Det är därför viktigt att använda Tyskland 
och Danmark som referenser i denna bransch. 

Solcellanläggningen är en framtidstrend, det som behöv är att vara positiva och jobba 
vidare för att utveckla branschen. Kunden ska få information och förklaringar om 
elkvalitet störningar för att undvika elnäts problem i framtiden.  

Med hjälp av detta arbete kan Göteborgs Energi undersöka: 

• Hur kan kombination av mikroproduktion med elbilar minska 
elkvalitetstörningar? 

• Övertoners störningar ska undersökas i framtida studier för att även om en 
växelriktare är CE-märkt kommer den påverka nätet.   
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