
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Energiingenjör- Förnybar energi 180 hp

Elnätets kapacitet för framtida belastningar från
elbilar

En känslighetsanalys på ett av Halmstads lokalnät

Bafrin Hussein Nizarki och Sebastian Cederholm

Energiteknik 15 hp

Halmstad 2016-06-03



Förord 
Den här rapporten genomfördes under vårterminen 2016 av Bafrin Hussein Nizarki 

och Sebastian Cederholm som ett examensarbete inom energiteknik vid Högskolan i 

Halmstad. Examensarbetet ingår som ett avslutande moment på programmet för 

Energiingenjör- förnybar energi och innefattar 15 hp.  

 

Vi vill börja med att tacka personalavdelningen på Halmstads Energi & Miljö Nät AB 

för det intresse som de har visat för vårt examensarbete. Ett stort tack skulle vi även 

vilja rikta mot vår handledare på HEM, Erik Gustavsson, som har varit en ständig 

kunskapskälla. Vi vill också rikta ett stort tack till Göran Sidén, vår handledare på 

högskolan, som har hjälpt oss längs vägen med material och tankar.  

 

Slutligen vill vi tacka våra underbara familjer som har varit ett tryggt och stadigt stöd 

under dessa år.  

 

Halmstad, 2016

Bafrin Hussein Nizarki Sebastian Cederholm 



 

Sammanfattning 
Regeringen har en vision att till 2050 ska Sverige uppnå en fordonsflotta som är 

fossilfri och för att uppnå den visionen ska el som drivmedel spela en avgörande roll 

på marknaden. HEM Nät AB är därmed intresserade av hur deras lokalnät i ett valt 

område kan påverkas när en större andel av hushållen införskaffar elbilar. Längs 

områdets högspänningsslinga finns nio nätstationer som matar ut effekt till 815 

kunder. En känslighetsanalys genomfördes kring det valda lokalnätet med avseende 

till dess kapacitet idag till framtida belastningar från elbilar. Analysen baserades på 

fyra olika nätparametrar som möjligen kan riskeras med avseende till elbilars 

laddsystem: spänningsfall, transformatorbelastning, övertoner och osymmetri. Olika 

laddeffekter och kopplingssätt har även jämförts bland nätparametrarna för att visa 

vilken roll de kan ha i framtiden. Spänningsfallet samt transformatorbelastning för de 

båda effekterna 3,7 kW och 11 kW uppgick mot de satta nätkraven när 40 % 

respektive 20 % belastning sker i området. Två vetenskapliga metoder användes för 

att uppskatta övertonerna där ena tog hänsyn till en reduktion av sammanlagrade 

övertoner och den andra metoden använde en aritmetisk summering av 

strömövertonerna. Resultatet visade att med varken en inkluderad reduktion eller med 

den aritmetiska summeringen kommer övertonerna bli ett problem. Med simuleringen 

av osymmetri nåddes nätkravet när 7 % mer belastning skedde under en och samma 

fas. Slutligen kom studien fram till att lokalnätet är relativt starkt och kan klara av 322 

elbilar vid 3,7 kW och 161 elbilar vid 11 kW.  
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Abstract 
The Swedish government have a vision that up untill 2050 Sweden’s transport system 

is going to be free of fossil fuels and to achieve this vision, electricity is going to be 

the main fuel and will play a decisive role in the future transportional market. As a 

result of this, HEM Nät AB is now interested in knowing how their local electrical 

grid will be affected by a larger amount of electric vehicles, EVs, charged through 

households. Along the local grid’s high voltage line there are nine substations, which 

provide power to 815 customers. A sensitivity analysis was conducted on the local 

grid to appreciate the available capacity for the future load of EVs. The analysis was 

based on four different gridparameters, which possibly can affect the set conditions of 

an electrical grid when an EV is being charged: voltage drop, transformer load, 

harmonics and dissymmetry. Different chargepowers and wirings have also been 

compared to see what roles they will have in the future. After the simulations and 

hand calculations all of the gridparameters exceeded the set conditions. This 

happened at different percentages of the households, which were charging their 

vehicles. The voltage drop and transformer load for both of the powers, 3,7 kW and 

11 kW exceeded the limitations when 40 % respectively 20 % of the studied are was 

being loaded. Two scientific methods were used to appreciate the added current 

harmonics, where the first one regarded a reduction of the summarized value of the 

current harmonics, where the second did not. The results showed, that either of the 

methods would indicate a problem on the grid. The simulation of the dissymmetry, 

the limitation was met after 7 % more load was done under one and the same of the 

phases. Finally, the study concluded that the local grid is relatively strong and can 

hold 332 EVs with 3,7 kW and 161 EVs with 11 kW. 
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1. Inledning  
Under avsnittet ska läsaren få förståelse bakom rapportens bakgrund, till vilket syfte 

den utförs och slutligen de mål som förväntas att uppnås. Även ska de ramar och 

avgränsningar som rapporten ska hållas inom presenteras.  

1.1 Bakgrund 

Under avsnittet ska bakgrunden till rapporten presenteras. Läsaren ska få en bild till 

varför rapportens senare syfte och frågeställningar är av intresse. Först ska den 

nuvarande situationen bakom den Svenska fordonsflottan beskrivas och vad som 

planeras för framtiden. Vidare ska uppdragsgivaren till rapporten presenteras samt 

vad de har för framtida mål.  

1.1.1 Svenska fordonsflottan 
I en av Naturvårdsverkets rapporter för 2014 svarade personbilar för cirka 10, 6 

miljoner ton utsläppt CO2 vilket motsvarar 20 % av de totala utsläppen i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2015). Utsläppen har minskat sedan 2008 genom satsningar på 

biodrivmedel och energieffektiviseringar. Trots det har minskningen saktats ner under 

de senare åren varav en orsak kan vara ett ökat antal fordon i trafiken som därmed 

skapat en moteffekt. 

 

Regeringen har en vision att till 2050 ska Sverige uppnå en fordonsflotta som är 

fossilfri och ett steg på vägen är att till 2030 ska fordonsflottan vara oberoende av 

fossila bränslen. Istället ska el huvudsakligen användas som ett av de bränslena för att 

uppnå visionen. (Svenska Regeringen, 2016) Idag1 finns det över 19 000 laddbara 

bilar i Sverige och för att öka antalet ytterligare bör en anpassad laddinfrastruktur 

byggas. Med en anpassad laddinfrastruktur innebär en tillgänglighet som ska finnas 

för laddning vid vägar, offentliga platser samt privatbruk. 

 

1.1.2 Halmstads Energi och Miljö, HEM 
Halmstads Energi och Miljö AB är en affärsdrivande koncern ägd av kommunen som 

bedriver tjänster inom avfallshantering, energieffektivisering och produktion av 
                                                
1 2016-05-14 
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fjärrvärme och el. I samband med ellagen, 1997, ska distributionen av el skötas av ett 

separat nätbolag vilket främst i Halmstad är HEM Nät AB. Verksamheten i helhet 

består av cirka 240 anställda med varierande yrkesroller.  

 

Förnyelsebar energiproduktion är en satsning som HEM gör i sitt energisystem och 

med sol i tanken har de nyligen installerat en av Sveriges största solcellsanläggningar. 

Anläggningen ska kunna årligen förse upp till 250 elbilar. (HEM, 2015) Intresset för 

laddbara fordon finns på HEM och har redan satsat på ett flertal publika laddstationer 

i Halmstadsområdet. 

 

I samband med att laddningen för hemmabruk kan antas öka i framtiden är nu HEM 

Nät AB även intresserade av hur deras lokalnät påverkas när en större andel av 

hushållen införskaffar elbilar. Ett område som är lämpligt att börja analysera är det 

elnät som sträcker sig genom Söndrum till Tylösand. Idag uppskattas nätet vara 

relativt svagt och förväntas även i framtiden få en större andel ny bebyggelse av 

hushåll. I samband med bebyggelsen är det här området HEM anser att elbilar kan bli 

först aktuellt för.  

1.2 Syfte 

För att kunna planera eventuella byggnationer av elnätet i samband med utökade 

belastningar i området är det önskvärt att veta hur starkt elnätet är. Syftet med arbetet 

är därmed att kunna se en helhetsbild över ett av HEM:s lokalnät och dess kapacitet 

idag med avseende till framtida belastning från elbilar.  

1.3 Frågeställning 

• Hur kan en ökad andel elbilar i områdets hushåll komma att riskera nätkraven?  

 

• Hur väl dimensionerat är HEM:s lokalnät i Tylösand/Söndrum-området och 

hur bör det utrustas för framtiden?  
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1.4 Avgränsningar 

Området som ska behandlas i arbetet sträcker sig från fördelningsstationen Hovgård i 

Söndrum till Tylösand. Lokalnätet ägs av HEM Nät AB där hänsyn ska tas till både 

högspänning- och lågspänningssidan.  

 

Arbetet ska enbart undersöka nätet med avseende till framtida belastningar från elbilar 

för normalladdning. Två laddeffekter har valts till 3,7 kW med enfasanslutning och 11 

kW med trefasanslutning då de ska studeras i en jämförande studie. 

Enfasanslutningen med 3,7 kW laddeffekt är den vanligaste idag och i framtiden antas 

11 kW med trefas bli den vanligaste.  

 

Det antas att alla inom det behandlade området laddar sina bilar vid samma tidpunkt. 

Detta leder till att ingen specifik sammanlagringsfaktor kommer utarbetas i rapporten 

och kommer därmed att vara lika med ett.   

 

Systemavgränsningen sätts med avseende till hur elbilen påverkar elnätet där 

laddsystemet förväntas att ha en betydande inverkan. Säkerheten kring hur elbilen 

kommer att laddas är en aspekt som inte iakttas i rapporten för att svara på rapportens 

frågeställning. 

 

Likriktarens effektfaktor sänks under laddning men med den tilläggsutrustning som 

finns i laddsystem justeras den sänkta effektfaktorn till ett lämpligt värde genom ett så 

kallat power factor correctionsystem. Med avseende på det har likriktarens 

effektfaktor antagits vara rent aktiv, 𝐶𝑜𝑠  𝜑 = 1, i de simuleringar och beräkningar 

som har tillämpats i rapporten.  

1.5 Mål 

Målet med arbetet är att lägga fram ett underlag på hur väl dimensionerat HEM:s 

lokalnät är med avseende till framtida belastningar från elbilar. I arbetet ska det också 

framgå vilka delar av nätet som är svagast vilket ska leda till en diskussion om 

eventuellt förebyggande åtgärder.  
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2. Metod 
Under avsnittet beskrivs de metoder och verktyg som har nyttjats för att uppnå 

rapportens syfte och mål. För att kunna besvara rapportens frågeställningar har flera 

hjälpmedel kompletterats som mätningar, statistik, mjukvara för elkraftsimuleringar 

samt litteratur.  

 2.1 Mätningar 

För att ta reda på hur elkvalitén i elnätet påverkas vid laddning av en elbil har 

mätvärden utifrån uppmätta fall studerats. En mätning utfördes mellan april och maj i 

ett parkeringshus med utsatta laddboxar där elbilar laddades vid olika tidpunkter 

under förloppet av en vecka. Utrustningen som har använts för mätningen är från 

Metrum Sweden AB som handhåller utrustning för mätning av energi och elkvalitet. 

(Metrum, 2016) Ett slumpmässigt val av laddcyklerna som finns till hands ska visa 

karaktäristiken för hur en laddning kan se ut. Mätningarna ska också ge grund till de 

olika beräkningar som genomförs i rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bilder på Metrumutrustningen. Bilden till höger visar utrustningen uppsatt på en nätstation.   
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2.2 Statistik 

För att få en uppfattning på hur elbilsmarknaden kan utvecklas i framtiden hämtatdes 

statistik från verksamheten Power Circle bland annat för elbilsstatistik. (Power Circle 

a, 2016) I statistiken kan information angående antal elbilar i Sverige, hur laddningen 

sker samt registrerade modeller hämtas.    

2.3 dpPower 

Idag använder HEM mjukvaran dpPower som ett dokumentationssystem. I systemet 

finns all information angående komponenter på deras elnät tillgänglig där bland annat 

kabeldata, säkringar och transformatorer kan läsas av. dpPower är ett geografiskt 

informationssystem för elkraft utvecklat av Digpro Technologies AB som även ger 

tjänster inom fjärrvärme, gas, telekom och vatten. (Digpro, 2016) Lastsimuleringar 

kan föras på de data som är införd i systemet där bland annat spänningsfall, 

belastningsförmåga och osymmetri kan avläsas. Programmet fungerar även som en 

databas för HEM:s elkunder där anslutningsabonnemang och årlig energiförbrukning 

kan avläsas för respektive kund.  

2.4 Litteraturstudier 

För att få en djupare förståelse kring hur och vad som ska studeras har en 

litteraturstudie genomförts. Informationsmaterial som behandlar de ingående 

nätparametrar kring elkvalitet är viktigt för att få ett omfattande perspektiv och 

därmed kommer rapporten innehålla flera källor vid samma begrepp. Vetenskapliga 

artiklar och skrifter har tillämpats i avsikt till att ge en fördjupning inom tillgänglig 

teknik och beräkningsmetodik för samtliga elkvalitetsberäkningar. 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och svenska elstandarder om nätkrav har 

använts i arbetet till syfte att få kännedom om vilka nätkrav som måste uppfyllas för 

att upprätthålla lämplig elkvalitet i nätet.  
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3. Teoretiskt ramverk 
De delar som ska tas upp under det här avsnittet ska täcka de mest väsentliga delarna 

för arbetets syfte och mål. Då arbetets syfte är att studera hur väl dimensionerat 

lokalnätet är ska den svenska elnätsstrukturen presenteras för att få en grundlig 

förståelse på hur det svenska elnätet är uppbyggt. De nätparametrar kring elkvalitet 

som studeras ska också tas upp men det är inte säkert att alla kan komma att bli 

aktuella för arbetets frågeställning. Trots den vetskapen har de fortfarande valts att 

presenteras i avsnittet som viktiga nätparametrar vilka vanligtvis tas hänsyn till vid 

analys av elnätet. Under nätkvalitetskrav ska det presenteras de normer och regler 

som gäller för distribution av el och vilka värden som inte får överskridas. En 

grundlig översikt över elbilen och hur dess komponenter kan komma att påverka 

elnätet kommer även att presenteras. Bilen är självaste lasten på elnätet och är därmed 

viktig att veta hur den beter sig vid laddning från elnätet samt vilka problem den kan 

medföra utifrån ett elnätsperspektiv.  

3.1 Elnätsstruktur 

Det svenska elnätet delas in i tre nivåer beroende på storlek av spänning: stamnätet, 

regionnätet och lokalnätet (se Figur 2).  Vattenkraft och kärnkraft utgör en betydande 

andel av den svenska elförsörjningen och står tillsammans för 83 % av den totala 

elproduktionen. (Ekonomifakta, 2016) Innan el från exempelvis vattenkraftverk eller 

kärnkraftverk kan matas in i stamnätet, måste spänningen transformeras upp mellan 

400-220 kV för att möjliggöra transport av el på längre sträckor. Effekten med den 

upphöjda spänningen går igenom stamnätet till regionstationen där spänningen 

transformeras ner mellan 130-50 kV för att sedan mata ut den på regionnätet. 

Regionnätet sträcker sig till olika fördelningsstationer där spänningen åter en gång 

transformeras ner till 20-10 kV. Från fördelningsstationerna går lokalnätet som har en 

spänning på 20-10 kV till nätstationen där den transformerar spänningen ner till 400 

V. För att dela in de olika spänningsnivåerna som går igenom lokalnätet benämns 20-

10 kV som högspänningsnät och 400 V som lågspänningsnät. Från nätstationen går 

lågspänningsnätet ut till olika kabelskåp i området för att sedan mata in el till 

hushållen med en fasspänning på 230 V. (Svensk Energi, 2012) 
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Figur 2: Sveriges elnätstruktur från elproduktion till konsumtion. 

3.1.1 Ledningar 
Syftet med ledningarna är att möjliggöra transport för den elenergi som samhället 

kräver och kan byggas som luftledning eller kabel i mark. De olika ledningstyperna 

skiljer sig i första hand åt i flexibilitet och investeringskostnad. Luftledning tar 

betydligt större plats men kostar mindre i jämförelse med kabel. Säkerhetsrisker kan 

också värderas olika, där kablarna inte är lika väderberoende och därmed ger en större 

leveranssäkerhet. Ledningarna i lokalnät är huvudsakligen kablar medan regionnätet 

oftast är luftledning. Stamnätet är till mestadels luftledningar på grund av de stora 

byggkostnaderna. Vid ledningar för 220-400 kV kan en markkabels 

investeringskostnad gå upp emot 5-15 gånger högre än för en luftledning med samma 

överföringskapacitet. (Svenska Kraftnät, 2014)  

 

Förlusterna som fås vid överföring å kraftledningar är beroende av impedansen. Den 

här olika värden beroende på material och tjocklek. De material som används idag är 

koppar och aluminium vilket skiljer sig i pris och överföringsförmåga. Impedansen 

(Ekv 4) beräknas med hjälp av den resistans (Ekv 1) och reaktans (Ekv 2 och Ekv 3) 

som finns på ledningen. Reaktansen är avvägd till den induktans samt kapacitans som 

finns längs ledningen och ger olika värden beroende på om det är en kabel eller 

luftledning.  

 

 

 

Kund 

Energiproduktion 

Stamnätstation 

Regionnät 130-50 kV 

Regionnätstation Fördelningsstation 

Nätstation Kabelskåp 

Lokalnät    

20-10 kV 

Stamnät 400-220 kV 
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𝑅 =    !"
!
  [Ω]          (Ekv 1) 

𝜌  = Resistivitet för ledningsmaterialet [Ωm] 

𝐿  = Ledarens längd [m] 

𝐴  = Ledarens area [m2] 
 

𝑋! =   
!

!!ƒ!
  [Ω]          (Ekv 2) 

ƒ  = Frekvens på nätet [Hz] 

𝐶  = Kapacitans på nätet [F] 
 

𝑋! = 2𝜋ƒ𝐿  [Ω]         (Ekv 3) 

ƒ  = Frekvens på nätet [Hz] 

𝐿  = Induktans på nätet [H] 

 
𝑍 =    𝑅! + (𝑋! − 𝑋!)!  [Ω]         (Ekv 4) 

 
I distributionsnätet delas ledningarna in i olika klassificeringar i förhållande till vad 

de har för arbetsuppgift. Exempelvis är en matarkabel den ledning som matar effekt 

till kabelskåp från nätstation och en serviskabel är den kabel som vanligtvis servar 

hushåll från kabelskåp (Se Figur 5). De olika klassificeringarna har olika riktvärden 

som ska följas, exempelvis bryttider och vilka typer av säkringar som ska finnas på 

respektive kabel.  

3.1.2 Transformatorstationer  
Det finns flera typer av transformatorstationer som är placerade på olika platser i 

elnätet och har som primärt mål att transformera spänning. De skilda typerna 

klassificeras efter vilka spänningsnivåer de är anslutna till och kallas för 

stamnätsstation, regionnätstation, fördelningsstation eller nätstation (se Figur 2). En 

transformatorstation innehåller dels ett ställverk och dels en eller flera 

transformatorer. (Svenska Kraftnät, 2014) Antalet transformatorer i en nätstation 

beror på det dimensionerande effektbehovet samt sektioneringsmöjligheter vilket har 

primär uppgift till att säkerhetsställa att kunder inte blir strömlösa. I ett ställverk sker 

planerade till- och från kopplingar av ledningar med kopplingsapparater, mätning av 
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elektrisk energi samt kommunikation med driftcentraler. Ställverken ska uppfylla 

krav på bland annat säkerhet och tillförlitlighet. (Blomqvist , 2003)  
 

 
Figur 3: Schematisk bild på en 130kV/10kV transformationsstation.  
 
De komponenter som ofta förekommer i en transformatorstation är ventilavledare, 

brytare och frånskiljare. Ventilavledare har till uppgift att skydda apparater mot 

inkommande överspänningar. En överspänning kan bero på t ex åsknedslag eller 

kopplingar i nätet. En brytare har till uppgift att bryta uppkommande strömmar vid 

fel. Brytaren har en brytarkonstruktion som är baserad på ett medium som kan släcka 

en uppkommande ljusbåge 2 . En frånskiljare har till uppgift att underlätta 

underhållsarbetet och förändringar i driftanläggningen samt att ge ett synligt 

brytställe. (Blomqvist , 2003) I Figur 3 står det combinedbrytare, som är en 

kombination av en frånskiljare och brytare. (ABB a, 2016) 

                                                
2 En ljusbåge är en elektrisk urladdning av joniserad omgivande luft- NE 



 10 

 
Figur 4: Ett enlinjeschema över en nätstation med ingående delar hämtat från dpPower  
 
Transformatorstationer har som uppgift att distribuera ut ström och spänning till 

elkunder genom olika kabelgrupper där varje grupp är anslutet till ett fack. Ett fack är 

en konstruktion som innehåller brytare, säkringar eller frånskiljare och dit kabeln är 

ansluten. I Figur 4 illustreras nätstation Tältstaden i dpPower med samtliga 

komponenter. 

3.1.3 Transformator 
Transformatorns syfte i transformatorstationerna är att växla den spänning som 

överförs på elnätet. Utan transformatorn hade aldrig den distribution av elenergi som 

sker idag vara möjlig då förlusterna hade blivit för stora. Den möjliga överförda effekt 

som en transformator klarar av att behandla innan överbelastning bestäms av den 

skenbara märkeffekten. Transformatorer som hittas i distributionsnätet varierar i 

märkeffekt beroende på vilka laster som de ska försörja. I en nätstation ligger 

transformatorernas storlek vanligtvis mellan 800-1000 kVA. (Gustavsson, 2016) 

 

Transformatorer har dyra investeringskostnader och kräver underhåll under hela den 

tekniska livslängden vilket innebär att skötseln måste vara ständig. Värmeförluster är 
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en av de parametrar som styr transformatorns livslängd där värmeförlusterna är 

proportionella i kvadrat till vilka belastningar de utsätts för (Alfredsson & Cronqvist, 

2002). Om den överförda effekten överskrider märkeffekten kommer 

värmeförlusterna att öka markant och därmed påverka livslängden betydligt. 

Värmeutvecklingen kan bli ännu större om övertoner förekommer på nätet vilket 

behandlas vidare i kapitel 3.2.2.5. För att hålla transformatorns värmeutveckling stabil 

krävs det ett isoleringssystem, där olje- och torrisolering är vanligast i dagens 

transformatorer. (Lehtinen, 2010) Oljekylning är den effektivare varianten och ger 

högre märkeffekter möjliga men ger större risker vid fel då oljan är lättantändlig. 

3.1.4 Kabelskåp 
Kabelskåp är en 400 V-fördelningscentral med en trefasig matarkabel in från 

nätstationen, säkringar inuti och flera elkablar ut till kunderna. Syftet med kabelskåpet 

är att kunna fördela ut servisledningar ut till kunderna med lämpliga 

kabeldimensioner. Själva skåpet kallas för kapsling och tillverkas i varmförzinkad 

stålplåt. Kabeln kommer upp ur marken och ansluts till en huvudbrytare på ett 

skensystem. Skenorna är av aluminium och för att göra skenorna beröringssäkra blir 

de inklädda med plast. (ABB b, 2016).  

 

Elnätet som byggs ut från nätstation till anslutningspunkter kan vara uppbyggt på 

olika sätt. Tidigare kunde kabeldragningen utföras med hänsyn till att nå flera kunder 

med så lite material som möjligt. Den servisledning som utgår från ett kabelskåp 

kunde kopplas ihop med en annan ledning så fort den hade nått en anslutningspunkt 

för att sedan kunna fortsätta utåt och serva fler kunder. Detta byggsätt kallas för sydda 

nät (Se Figur 5) och kan skapa problematik för bland annat bortkopplingsfel då flera 

kunder kommer drabbas om ett fel inträffar vid en anslutningspunkt. Idag byggs 

lågspänningsnätet med högre selektivitet, vilket innebär att en servisledning enbart 

ska serva en anslutningspunkt. (Gustavsson, 2016)  
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Figur 5: Översiktsbild på hur kabeldragningen går från ett kabelskåp till flera anslutningspunkter. 

Bilden till vänster är ett exempel på ”Sydda nät” och bilden till höger är ett exempel på 

kabeldragningen som är vanligast idag.   

3.2 Nätparametrar 

Under avsnittet kommer de nätparametrar som undersöks i rapporten att presenteras. 

Först ska upphovet samt konsekvens till spänningsfall beskrivas. Vidare ska 

innebörden och begrepp bakom elkvalitet presenteras.  

3.2.1 Spänningsfall 
Den spänning som erhålls bland elkundernas anslutningspunkter kan komma att 

avvika från den nominella spänningen på 230 V. I de kablar som går från 

transformatorstation till kundens anslutningspunkt föreligger det en impedans från 

bland annat kabelns inre resistans samt från övriga skyddskomponenter på nätet. 

Figur 6 visar ett exempel på hur effekt överförs från nätstation till kabelskåp och 

därefter till anslutningspunkt där impedansen längs kabeln tar emot vilket gör att ett 

spänningsfall råder. Spänningsfallet blir större ju större ström som går i ledningen och 

kunder som är längst ut från en transformatorstation riskerar att få en inmatad 

spänning som inte uppfyller kraven för god elkvalitet. Spänningsfall kan beräknas 

enligt Ekv 5.  

 

Kabelskåp Anslutningspunkt

ll 

Matarkabel

ll 

Serviskabel

ll 
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Figur 6: Visar upphovet till spänningsfall från nätstation till anslutningspunkt.  

  
∆!
!
=    !∙!!!∙!

!!
∙ 100%        (Ekv 5) 

𝑃 = Aktiv effekt på nätet [W] 

𝑄  = Reaktiv effekt på nätet [Var] 

3.2.2 Elkvalitet 
Elkvalitet är ett samlingsbegrepp för elleveransens kvalitet vilket uppnås med olika 

kriterier som i sin tur ska tillfredsställa elanvändarens behov. Idag är övervägande 

andelen av all elektrisk utrustning uppbyggd av komplicerad elektronik som är dels 

mer känslig till försämrad elkvalitet och dels oftast ger upphov till störningar på egen 

hand. Att upprätthålla god elkvalitet är idag mycket viktigt då det annars orsakar 

haveri på elektriska komponenter tillsammans med ökade förluster och förkortad 

livslängd. Elektriska störningar uppstår såväl från planerade som oplanerade 

händelser på nätet och måste kontinuerligt mätas för att få ett rättvisande perspektiv 

kring nätets stabilitet. Med försämrad elkvalitet kan även utrustning i dess omgivning 

bli påverkad av elektromagnetiska störningar. Utrustningen är kvalificerad för dess 

kompatibilitet utifrån att elkvalitén följer de standarder som är satta idag.   

3.2.2.1 Långsamma spänningsvariationer 
Spänningsändringar som överskrider ett procentuellt värde av nätspänningens 

nominella effektivvärde och har en varaktighet över en minut definieras som 

långsamma spänningsvariationer (Energimarknadsinspektionen a, 2013). De 

variationer som fås är främst från stora laster som kopplas in och ut på nätet. Andra 

överspänningar som kan uppstå är vid uppladdning av stora kondensatorbatterier och 

felaktig manövrering på transformatorns sekundärspänning. Svagt dimensionerande 

lokalnät är de som drabbas i första hand av lastvariationer. 

P2 

Q2 

U2 

 

P1 

Q1 

U1 

Z2=R2+jX2 Z1=R1+jX1 

Kabelskåp 

Anslutningspunkt

nkt ll 

Nätstation

ll 



 14 

3.2.2.2 Flimmer 
Flimmer är en spänningsdistorsion i elnätet som orsakas av stora effektslukande 

belastningar som in- och urkopplas vid en frekvens mellan 1 Hz-30 Hz. Distorsionen 

är i form av långsamma repetitiva variationer i spänningens effektivvärde som kan 

sprida sig till större geografiska områden genom att öka startströmmar och bidra till 

temperaturhöjningar. Även belysning kan börja flimra och uppfattas som irriterande 

för synen. Områden med utpräglad industri (exempelvis järnverk och pappersbruk) är 

extra känsliga för flimmer men också i områden med svaga nät. Källor som kan 

generera flimmer är exempelvis motorer, svetsar, switchade aggregat samt olika typer 

av varvtalsregleringar. (Chauvin-Arnoux, 2014)  

3.2.2.3 Transienter 
Transienter är snabba spänningsvariationer med stigtider som varar några 

mikrosekunder till millisekunder och erhåller väldigt korta falltider. De brukar 

vanligtvis karaktäriseras av kortvariga icke-oscillerande spänningsspikar eller 

kortvariga oscillerande överlagrade spänningsförlopp som snabbt dämpas ut. 

Spänningspikarna kan både vara negativa såsom positiva. Dessa ska ha en varaktighet 

som varar mindre än 10 millisekunder för att bli definierad som en transient. 

Transienter uppstår i samband med åsknedslag på ledning, in- och urkoppling av 

kondensatorbatteri, större generatorer och motorer. (Blomquist, 2012) 

3.2.2.4 Osymmetri 
Spänningsosymmetri (spänningsosymmetri kommer hädanefter bli enbart benämnd 

som osymmetri i rapporten) karaktäriseras av att fasspänningarna i det trefasiga 

systemet antingen har olika amplituder eller att fasförskjutningarna är olika stora. 

Osymmetri kan förekomma i högspänningsnätet där motstånden oftast är 

osymmetriska, höga impedanser, som orsakas av luftledningar vilket ger obalans i 

nätet. Osymmetri förekommer även i lågspänningsnätet orsakad av obalanserade 

laster som uppkommer då hushållen oftast kopplar sina laster enfasigt. De skador som 

osymmetri kan orsaka är överlast på olika växelströmsmaskiner och andra trefasiga 

laster. (Elforsk, guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom elområdet , 2006) 

 

För att beräkna osymmetrin på ett trefasnät kan beräkningsmetodiken uppkallad 

symmetriska komponenter användas. Metoden bygger på att alla tre faser kan 
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representeras i tre separata symmetriska delsystem. De olika delsystemen kallas för 

plusföljd, minusföljd och nollföljd (Se Figur 7). Plusföljden anger hur symmetriskt 

nätet förhåller sig och har en positiv rotationsriktning. Minusföljden ger ett värde på 

osymmetrin och har en negativ rotationsriktning. Nollföljden används för att 

uppskatta spänning och ström via jord och har samma fasvinklar och magnitud utan 

någon rotationsriktning. (Saadat, 2010) 

 

 

 

 

 

Figur 7: Visar de uppsatta symmetriska komponenterna. Från vänster redovisas plusföljdspänning, 

minusföljdspänning och nollföljdspänning.  

De symmetriska fasspänningarna kan beräknas med hjälp av Ekv 6-8, där 𝑈!, 𝑈! och 

𝑈! är uppmätta fasspänningar och a = 𝑒!!"#°.  

𝑈! =
!
!
(𝑈! + 𝑎 ∙ 𝑈! + 𝑎! ∙ 𝑈!) [V]      (Ekv 6) 

𝑈! =
!
!
(𝑈! + 𝑎! ∙ 𝑈! + 𝑎 ∙ 𝑈!)  [V]      (Ekv 7) 

𝑈! =
!
!
(𝑈! + 𝑈! + 𝑈!) [V]       (Ekv 8) 

Därefter kan osymmetrin mellan faserna beräknas med hjälp av Ekv 9 vilket beskriver 

det procentuella förhållandet mellan plus- och minusföljdsspänningen (Svensk 

Elstandard, SS-EN 50160, 2011).  

𝑈!"#$$%&'( =
!!"#$%ö!"#
!!"#$%&ö!"#

∙ 100%     (Ekv 9) 

3.2.2.5 Övertoner 
En överton definieras som en heltalsmultipel av den svenska grundtonen på 50 Hz och 

kan finnas närvarande i både ström och spänning. Tidigare har övertoner inte varit en 

riskfylld parameter för att kunna erhålla god elkvalitet på nätet. (Blomquist, 2012) Det 

har först under senare decennier blivit mer allvarligt med den ökande driften av 

olinjära belastningar och elkraftskomponenter som t.ex. olika typer av strömriktare.  

 



 16 

Beroende på hur lasten är uppbyggd kan övertonshalten samt vilka individuella 

övertoner som är närvarande variera. I Figur 8 och 9 visas enkla scheman på 

uppbyggnaden av två olika likriktare som ger upphov till olika halter av övertoner. 

 

 
Figur 8: Tvåpulskoppling      Figur 9: Sexpulskoppling  
 
Uppkomsten av övertonsspänningen är till följd av övertonsströmmen samt vilken 

impedans som råder på nätet. Det ger även olika individuella spänningsövertoner ett 

varierande värde då impedanser i kablar är frekvensberoende (se Ekv 1-4).  

 

Hur sammanlagringen sker mellan ström- och spänningsövertoner varierar utifrån hur 

väl nätet är uppbyggt. Den totala övertonsströmmen som uppstår från olinjära laster 

kan uppskattas genom att adderas i en gemensam punkt, exempelvis vid 

transformatorn. Emellertid kan inte övertoner vid alla förutsättningar sammanfogas då 

när de väl möts i en gemensam punkt kan de olika strömmarna med olika 

fasförskjutningar få övertonerna att ta ut varandra. Det här skapar en viss dämpning 

av den sammanlagrade övertonshalten och i Tabell 1 presenteras olika 

dämpningsfaktorer för olika individuella övertoner som används i Ekv 11. Värdena är 

hämtade utifrån empiriska mätningar och används som en europeisk standard vid 

övertonsberäkningar. (Pasand, 2015) 

 

𝑈! = 𝐼! ∙ 𝑍! [V]        (Ekv 10)
  

𝐼! = Övertonsström för individuell överton [A] 

𝑍!  = Harmonisk impedans för individuell överton [Ω] 
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𝐼!𝑡𝑜𝑡 =    𝑛!!! ∗ 𝐼!!!
!   [A]       (Ekv 11) 

α  = Dämpningsfaktor 

n  = Antal laster  
 
Tabell 1: Visar dämpningsfaktorer för sammanlagring av individuella övertoner. 
Dämpningsfaktor, α Övertoner (n) 
1 n < 5 
1,4 5 ≤ n ≤ 10 
2 h > 10 

 
Den totala övertonshalten mäts i ett THD-värde (Total Harmonic Distortion) och 

beskriver hur ström respektive spänning förhåller sig till den ideala sinuskurvan på 50 

Hz (se Figur 10). Övertonerna samt grundtonen beräknas med effektivvärdet och 

THD värdet uttrycks normalt i procent. I praktiken mäts THD antingen med en 

fundamental- respektive effektivvärdesberäkning som beräknas enligt Ekv 12 och Ekv 

13. Den fundamentala anses vara mer signifikant då den innehåller mindre avvikande 

fel. (Shmilovitz, 2003)  

 

𝑇𝐻𝐷! =
!!!!!!!!!!!!⋯!!!

!!
∙ 100%      (Ekv 12) 

𝑇𝐻𝐷! =
!!!!!!!!!!!!⋯!!!

!!!!!!!!!!!!⋯!!!
∙ 100%      (Ekv 13) 

𝑈!   = Övertonsspänning för individuell överton [V] 
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Figur 10: Grafen visar den ideala sinuskurvan i förhållande till den tredje- och femte 
övertonen. När den tredje- och femte övertonen är närvarande kommer de att ändra 
sinuskurvans karaktäristik i form av en distorsion.   
 
De genererade övertonerna ger upphov till ökade förluster i kablar och elektronisk 

utrustning. Övertonerna kan framkalla så kallade vagabonderade strömmar, vilket är 

strömmar som hittar andra vägar än de metalliska ledare vilka de är avsedda för.   

Kondensatorer avsedda för faskompensering kan bli överbelastade och haverera i 

samband med övertoner samt få en förkortad livslängd. (Elforsk, Utveckling 

Elkvalitet, 2004) Transformatorer kan även bli överbelastade, där den tredje 

individuella övertonen som 3:e, 6:e och 9:e har en större påverkan då de cirkulerar i 

transformatorlindningarna och kan jämföras med ett filter. (Santoso, McGranaghan, 

Dugan, & Beaty, 2012)  

3.3 Nätkrav 

Av de ovan nämnda elkvalitetsparametrar finns det satta krav som ska följas av 

nätbolagen. Kraven är utformade av Energimarknadsinspektionen som föreskrifter 

och allmänna råd för att uppnå en god elkvalitet. Det har även tillämpats standarder 

från Svensk Elstandard inom spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution 

för att komplettera kraven. Syftet med kapitlet om nätkvalitetskraven är att få en 
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koncis och tydlig presentation av de gränsvärdena som rapportens simuleringar 

kommer att baseras på.  
 
Spänningsfall 
Enligt Svensk Elstandard för allmän distribution ska spänningsfallet för en anslutande 

kund med spänning upp till 1000 V inte överstiga 10 procent av referensspänningen. 

(Svensk Elstandard, Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution, 2011)  

 
Långsamma spänningsvariationer 
Enligt 2 § i energimarknadsinspektionens författningssamling ska förekommande 

tiominutersvärden av spänningens effektivvärde under en veckas period vara mellan 

90- och 110 procent av referensspänningen.  
 
Transienter  
Enligt 6 § i energimarknadsinspektionens författningssamling ska det inte inträffa 

några kortvariga spänningssänkningar för referensspänningar upp till 45 kV. I Tabell 

2 framgår det vilka gränser på varaktigheter och storlek som transienter får hållas 

inom.  Spänningssänkningar inom område C får inte förekomma medan område B ska 

hanteras i mån att det är rimligt att utföra. Spänningssänkningar inom område A är i 

stora drag obetydliga.  
 
Tabell 2: Visar de gränsvärden samt varaktigheter för transienter med en referensspänning upp 

till 45 kV.  

∆U [%] Varaktighet, t [ms] 
  10≤ t ≤ 200 200 < t ≤ 500 500 < t ≤ 1000 1000 < t ≤ 5000 5000<t ≤ 60000 

90 > u ≥ 80 
 

  
  

  

80 > u ≥ 70 A   
  

  

70 > u ≥ 40   
 

B     
40 > u ≥ 5 

   
  C 

5 > u           
 
Enligt 8 § i energimarknadsinspektionens författningssamling framgår vilka 

spänningsökningar med hänsyn till referensspänningen upp till och med 1 000 volt 

som gäller (se Tabell 3). Gränsområdena tillämpas på samma vis som för 

spänningssänkningar i tidigare stycke.  
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Tabell 3: Visar de gränsvärden samt varaktigheter för transienter med en referensspänning upp 

till 1000 kV.  

∆U [%] Varaktighet, t [ms] 
  10≤ t ≤ 200 200 < t ≤ 500 500 < t ≤ 1000 

u ≥ 135     C 
135 > u ≥ 115   

B   
115> u ≥ 111     
111> u ≥ 110 A     

 
Spänningsosymmetri 
Enligt 5 § i energimarknadsinspektionens författningssamling ska förekommande 

tiominutersvärden av spänningsosymmetrin under en veckas period vara mindre än 

eller två procent av en referensspänning.  
 
Övertoner 
Enligt 3 § i energimarknadsinspektionens författningssamling gäller värden i Tabell 4 

för referensspänningar upp till 36 kV. Under en period motsvarande en vecka ska 

förekommande tiominutersvärden för varje enskild överton vara mindre än eller lika 

med värdena i Tabell 4 och varje tiominutersvärde av den totala övertonshalten ska 

vara mindre än eller lika med åtta procent. (Energimarknadsinspektionen a, 2013) 
 
Tabell 4: Visar högsta tillåtna relativa halt på individuella spänningsövertoner av grundtonen 
med referensspänningar upp till 36 kV. 

 

3.4 Elbilar 

I början av 2015 fram tills idag3 har antalet laddbara bilar i trafiken drygt tredubblat 

till 19 323. (Power Circle, 2016) I Tabell 5 presenteras antalet laddbara bilar som 

                                                
3 2016-05-14 
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fanns ute på den svenska marknaden under mars månad 2016 samt av vilka bilmärken 

som det fanns mest av. Power Circle uppger i en av sina prognoser att det kommer 

finnas 31 000 laddbara bilar i slutet av 2016. Det finns två typer av laddbara bilar som 

laddas externt från elnätet; elbilar (BEV, battery electric vehicle) och laddbybridbilar 

(PHEV, Plug-in hybrid electric vehicle). BEV har en elmotor som drivs enbart av el 

och PHEV har både en förbränningsmotor och en elmotor som både kan drivas av el 

och bensin eller diesel. (Stockholms Stad & Vattenfall AB, 2016) 

 
Tabell 5: Antalet laddbara bilar av typen EV och PHEV 

Modell 
Antal laddbara bilar i 
Sverige 

EV 6908 
Nissan Leaf 1702 
Tesla Model S 1474 
Renault Kangoo 871 
Reanult Zoe 672 
BMW i3 BEV 235 
 
PHEV 11 271 
Mitsubushi Outlander 5347 
Volvo V60 1658 
Toyota Prius 1154 
 
Eldrivna bilar har en elmotor vars verkningsgrad går mellan 80 till 90 % till skillnad 

från förbränningsmotorn som har betydligt lägre på 35 till 45 %. Då elmotorns 

verkningsgrad är betydligt större, är energiförbrukningen lägre per körd kilometer. 

(Larsson, 2010)  

3.4.1 Batteri  
I en laddbar bil är batteriet väsentligen den viktigaste komponenten med avseende till 

bilens prestanda. Det huvudsakliga syftet är att kunna lagra den elenergi som 

omvandlas till mekanisk energi inför körningen. En klassificering som ofta görs 

elfordon sinsemellan är den räckvidd bilen kan köra utan att batteriet totalt urladdas. 

Den faktor som styr kapaciteten på batteriet är energitätheten vilket beskriver 

batteriets lagrade energi till förhållande av dess vikt och har enheten Wh/kg. En annan 

faktor som styr batteriets prestanda är dess effekttäthet som anger hur snabbt batteriet 

ska kunna laddas och har enheten W/kg. ( Hagelberg & Stephanopoulos, 2009)  
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Laddbara bilar kan inneha olika typer av batterier men den mest förekommande typen 

idag är av litiumjonbatterier och kan hittas i de flesta nytillverkade fordon ( Falås & 

Troeng, 2010).  

 

Uppbyggnaden av litiumjonbatterierna består av en sammansättning av litium 

tillsammans med en kombination av olika metaller (Se Tabell 6). Hur 

sammansättningen ser ut beror på hur snabbt batteriet ska kunna laddas, 

kapacitetsförmåga samt kostnadseffektivitet. I samband med det laddbara fordonets 

ingång på marknaden har utvecklingen av litiumjonsbatterier gått snabbt framåt. Nya 

föreningar kan klara upp till 25 000 laddcykler vilket innebär att batteriet kan laddas 

så många gånger innan den tekniska livslängden uppnås. ( Mesbahi, Khenfri, Rizoug, 

Chaaban, Bartholomeüs, & Le Moigne, 2015) Förutom tidigare nämnda variabler 

kring batteriets prestanda är säkerhetsrisken fortfarande en viktig frågeställning. 
 
Tabell 6: Visar olika sammansättningar av litiumjonsbatterier och märkdata  

 

3.4.2 Kontakter 
Den främsta laddningen sker idag via en konduktiv laddning, det vill säga en fysisk 

kontakt som levererar effekt från en leveranspunkt på nätet till det laddbara fordonet. 

Det finns ett flertal olika laddkontakter som en elbil kan laddas igenom (Se Figur 11). 

De olika typerna ger möjlighet till olika effekter och kommunikation till fordonets 

laddning. (Elsäkerhetsverket, 2014) God kommunikation ger möjligheter som valbar 

amperestyrka, automatisk frånkoppling vid fel, med mera. Vilka kontakter och 

kontaktdon för laddning som ska användas inom Europa, bestämdes i ett direktiv 

utfört av Europakommissionen och är avsett för att underlätta laddningen för 

användaren. (IEC, 2014)  
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Figur 11: Bild på olika sorters laddkontakter. Schuko (1), Typ 1 kontakt (2) och Typ 2 kontakt (3)  
 
Schuko är en annan beteckning för kontakten för hushållsel. Märkströmmen för denna 

typ går upp till 16 A enfas och bör inte användas för elbilsladdning då kontakten inte 

rekommenderas att gå på märkström under längre perioder. (Elsäkerhetsverket, 2014)   

Den här kontakttypen gör det även omöjligt för kommunikation under laddningen.  

Typ 1 benämns även Yazaki eller SAEJ1772 och är standardkontakt i USA. 

Kontakttypen avsedd för strömmar upp till 32A enfas och har möjligheten till att 

kommunicera med den laddbara bilen vilket höjer säkerheten. 

Typ 2 benämns även Mennekes och är avsedd för strömmar upp till 70A enfas och 

63A trefas. Idag är kontakttyp 2 den vanligaste laddningen som sker i Sverige och är 

standardkontakt på publika laddplatser i Europa. (Power Circle b, 2016) Den här 

typen har även möjligheten till att kommunicera med fordonets uppladdning. 

3.4.3 Laddeffekt 
Laddstationer benämns olika beroende på vilken storlek på överföringseffekten de 

har. Överföringseffekten fås antingen genom normalladdning eller snabbladdning.  

Normalladdning brukar vanligtvis delas in i publik och privat kategori: 

hemmaladdning och destinationsladdning. Definitionen på hemmaladdning är 

laddning som sker från en laddbox kopplad till elcentralen i en bostad eller på en 

arbetsplats. I många fall så laddas även elbilen vid hemmet genom en Schukokontakt 

men det är inte rekommenderat att använda den kontinuerligt. Destinationsladdning är 

från laddningsstationer som finns ute på offentliga platser såsom köpcentrum, 

vårdcentraler eller restauranger. Med tanke på att användarna inte har sina bilar 
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parkerade under flera timmar, krävs effekter mellan 7,4 till 22 kW för att kunna ladda 

batteriet fullt på kortare tid.  

 

Snabbladdning är sådan laddning där ett batteri kan snabbt laddas på kort tid. De 

maximala effekterna är större än 22 kW i en snabbladdningsstation dock brukar de 

vanligtvis vara dimensionerade för 50 kW. Laddtiderna brukar variera mellan 20-30 

minuter. (Söderlund, 2015) I Tabell 7 visas olika effekter med tillhörande data som 

ansluten spänning, högsta strömmatning, laddtid och laddtyp. 

 
Tabell 7: Laddeffekt och laddtid för laddning av 10 kWh vid olika styrka på spänning och ström.  

 Ansluten 
spänning 

Ström- 
matning 

Laddeffekt Laddtid Laddtyp 

Enfas (AC) 230 V 
230 V 

10 A 
16 A 

2,3 kW 
3,7 kW 

4h 20 min 
2h 40 min 

Normal- 
Laddning 

Trefas(AC) 400 V 6 A 4,2 kW 2h 20 min 

Enfas (AC) 230 V 32 A 7,4 kW 1h 20 min 

Trefas(AC) 400 V 16 A 11 kW 54 min 

Trefas(AC) 400 V 32 A 22 kW 27 min  

Trefas(AC) 400 V 32 A 30 kW 20 min Snabb- 
laddning Trefas(AC) 400 V 63 A 44 kW 14 min 

 

3.5 Smarta elnät 

Ett smart elnät är definierat som följande: “An electricity network that cost efficiently 
can integrate the behaviour and actions of all users connected to it - generators, 
consumers and those that do both - in order to ensure a sustainable power system 
with low losses and high levels of quality, security of supply and safety.” – European 
Technology Platform Smart Grids 
 
Smarta elnät är ett relativt nytt och brett begrepp som omfattar all typ av 

kraftelektronik ute på elnätet i kommunikation med produktion samt användningen av 

elektrisk energi. Genom att utöva kunskap om energiflöden och styrmöjligheten ska 

följden av smarta elnät bidra till en högre utnyttjningsgrad av förnybar 

energiproduktion, minskad energiförbrukning samt ökad medvetenhet hos elkunder. 

(Energimarknadsinspektionen b, 2010) Införandet av smarta elnät kommer mycket väl 

ge upphov till synergieffekter för laddningen av elbilar. Att begränsa laddningen till 

de timmar under dagen då förbrukningen oftast är lägre kommer att jämna ut effekten 

på nätet samt ge kunderna möjlighet att köpa elen till ett lägre pris.  
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4. Empiri 
I avsnittet Empiri ska en översiktsbild ges över hur det studerade objektet förhåller sig 

idag till kundantal samt hur väl belastat det är från hushåll och verksamheter. Vidare 

ska rapportens beräkningsunderlag presenteras, där läsaren ska få en klar bild kring 

hur simuleringar samt beräkningar har blivit utförda.  

4.1 Studieobjekt  

Det studieobjekt som ska undersökas är lokalnätet i området Söndrum och Tylösand. 

Matningen sker via en 6,3 km lång högspänningsslinga av mestadels aluminiumkabel 

som går ut från fördelningsstationen Hovgård i Söndrum och sträcker sig till 

Tältstaden i Tylösand, vilket kan ses i Figur 12. Längs högspänningsslingan finns nio 

placerade nätstationer som har till uppgift att distribuera samt transformera ner 

spänning till användares behov. Idag matar slingan ut effekt till cirka 730 

anslutningspunkter vilket motsvarar 815 elkunder då en anslutningspunkt kan ha flera 

kunder. De flest förekommande kunder är hushåll och mindre verksamheter som 

restauranger och golfklubbar. Den sammanlagrade energimängden som belastas per år 

har ett totalt inläst värde på 9,04 GWh. 

Figur 12: Satellitbild över slingan inom arbetets studieområde. De olika objekten i studieområdet har 
sen tidigare fått olika beteckningar för att göra det mer överskådligt.  
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I Tabell 11 har värden från dpPower hämtats för att visa vilka nätstationer som finns 

längs högspänningsslingan. I tabellen framgår information kring ID, antal grupper, 

längsta kabel och vilken märkeffekt transformatorerna i respektive nätstation har.  
 
Tabell 11: Data på de nätstationer som finns längs högspänningsslingan L707  

 
De områden som både Tylöbäck och Karlstorp matar består av pumpstationer, 

golfklubbar och restauranger. Då arbetet enbart behandlar hushåll har det inte 

placerats elbilar i dessa nätstationer. När hela slingan analyseras ska dock 

nätstationerna tas med för att se hur de påverkas av resterande nätstationers 

belastning.  

4.2 Nulägesanalys 

För att få en förståelse kring hur nuläget ser ut är det väsentligt att göra en 

nulägesanalys över området utifrån de fyra valda nätparametrarna.  

 

Diagram 1 visar det högsta beräknade spänningsfallet utifrån kundernas medeleffekt i 

en anslutningspunkt vid respektive nätstation. I dagsläget ligger alla 

anslutningspunkter inom acceptabla värden. Diagram 2 visar den belastning utifrån 

kundernas medeleffekt som finns idag på transformatorerna i respektive nätstation. 

Det finns idag ingen beräknad överbelastning på transformatorerna.  
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Vid en analys av nuläget för övertoner har mätvärden från nätstationen i Tältstaden 

presenterats i Diagram 3 och 4. Graferna visar den totala distorsionen vid 

transformatorstationen där spänningsövertonerna inte överskrider de uppsatta 

nätkraven. Osymmetrin visade även hållas under låga värden i Diagram 5.  

 
Diagram 1: Det högsta beräknade spänningsfallet vid en anslutningspunkt med nuvarande 
belastningar i alla nätstationer längs L707. 

Diagram 2: Dagens belastning på transformatorerna vid respektive nätstation. 
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Diagram 3: Visar den totala avlästa strömdistorsionen vid Tältstadens transformator. 
 

 
Diagram 4: Visar den totala avlästa spänningsdistorsionen vid Tältstadens transformator. 
 

 
Diagram 5: Visar den osymmetri som råder i nätstation Tältstaden med dagens belastning.  

0%	  

1%	  

2%	  

3%	  

4%	  

5%	  

6%	  

	  04:50:00	   09:00:00	   13:10:00	   	  17:20:00	   	  21:30:00	   01:40:00	   	  05:50:00	   	  10:00:00	  

T
H

D
 S

tr
öm

 

Tid	  

0,8%	  

0,9%	  

1,0%	  

1,1%	  

1,2%	  

1,3%	  

1,4%	  

02:10:00	   06:20:00	   10:30:00	   	  2:40:00	  	  

TH
D
	  S
pä
nn
in
g	  

Tid	  

0,00%	  

0,05%	  

0,10%	  

0,15%	  

0,20%	  

0,25%	  

04:50:00	   	  09:00:00	   	  13:10:00	   17:20:00	  

O
sy

m
m

et
ri

 

Tid	  



 29 

4.3 Beräkningsunderlag 

I avsnittet Beräkningsunderlag ska de utgångspunkter för de olika nätparametrarna 

presenteras. Utgångspunkterna är antaganden efter hur det ser ut och hur det kan se ut 

gällande elbilar. Det är dock viktigt att veta att det är enbart antaganden för att 

konkretisera känslighetsanalysen baserad på olika beräkningar och simuleringar.  

För att få ett rättvisande perspektiv till hur elnätet i framtiden kan komma att påverkas 

av elbilar är det viktigt att beakta vilka typer och modeller av laddbara fordon som 

kommer förekomma mest på marknaden samt hur dessa kommer att kopplas in på 

nätet. Med typer menas PHEV eller BEV, vilka kräver olika effektuttag och batterier. 

Olika modeller av elbilar kan ha laddsystem som skiljer sig åt genom exempelvis 

kvalitet av likriktare och om systemet laddas genom enfas eller trefas. 

Då BEV kräver större effektuttag anses de vara lämpligast utifrån analysen i elnätet 

att utgå ifrån. Därför kommer beräkningarna att grunda sig på att det enbart kommer 

vara BEV som hushållen inför och enbart den typen som nätstationerna belastas med. 

Idag är det som mest vanligt med 3,7 kW enfasanslutning för elbilar men kan 

förväntas bli högre laddeffekter i framtiden då kunder tenderas att vilja ladda sina 

bilar snabbare. Av den anledningen kommer beräkningen att behandla både den 

vanligaste idag på 3,7 kW enfasanslutning och den laddeffekten som kan komma att 

bli vanlig i framtiden, 11 kW med trefasanslutning.  

För att stödja de handberäkningar som utförs i rapporten har mätvärden på elbilars 

laddkaraktäristik tillämpats i arbetet. Den här mätningen är tidigare genomförd i ett 

parkeringshus där ett flertal elbilar av olika modeller har laddats. De BEV som fanns i 

parkeringshuset var de som presenterades Tabell 5 med undantag av Tesla model S.  

Hur många elbilar som kan tänkas finnas i det här området inom de kommande åren 

är inte det väsentliga. Beräkningarna i rapporten lägger istället fokus på hur lokalnätet 

kommer att påverkas och när det kommer haverera vid olika belastningar. I Bilaga 1 

redovisas antalet elbilar vid olika andelar av hushållen som införskaffar elbil inom 

respektive område. Det vill säga, när flera elbilar laddar vid samma tidpunkt. 

Sammanlagringsfaktorn kommer alltså att vara lika med ett.  
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4.3.1 Spänningsfall 

Simuleringen för spänningsfallet har genomförts i dpPower där laddboxar för elbilar 

har blivit placerade likfördelat i studieobjektets anslutningspunkter. Antalet laddboxar 

har blivit satt som den procentuella andelen av antalet kunder inom studieobjektet. 

Andelen hushåll som belastas med en laddbox ökas successivt (20, 40, 60, 80 %). Vad 

som till följd kommer att redovisas är det högsta spänningsfallet vid en 

anslutningspunkt för respektive nätstation, detta ska ge en grov uppskattning kring 

hur sårbart området är. Simuleringen behandlar både enskilda nätstationer men också 

hela L707 (högspänningsslingan). Simuleringar på både enskilda nätstationer och 

L707 ska genomföras separat för att se vilken del av L707 som är svagast och för att 

sedan se hur nätstationerna samspelar vid olika belastningar. För att få en bra 

förståelse för hur spänningsfall beräknas har ett räkneexempel tagits fram (Se Bilaga 

2) men även för att se hur simuleringarna i dpPower avviker till egna handberäkningar.  

4.3.2 Osymmetri 
Simulering för osymmetri har genomförts i dpPower där laddboxar för elbilar med 

enbart enfasanslutning har placerats i ett område försörjd av en nätstation. Området 

som har valts att analyseras är Tältstaden på grund av att området kan tänkas påverkas 

först av det höga kundantalet.  

Av de anslutningspunkterna som finns i dpPower har HEM inga data på hur varje 

hushåll i dagsläget belastar sina faser och där med antas det i simuleringen vara jämt 

balanserat. Anledningen till att osymmetri kan tänkas bli ett problem är att när en elbil 

med enbart enfasanslutning väl införskaffas i ett hushåll, kan den skapa obalans i ett 

trefassystem som från början var jämt balanserat mellan alla faserna. 

Målet är att få fram hur många elbilar som kan anslutas på en och samma fas innan 

bestämmelser enligt de nätkrav överskrids som beskrivs i kapitel 3.3. Elbilarna 

placeras likfördelat i området där andelen av hushållen som införskaffar elbil ökas 

successivt (1, 2, 4, 6, 8 % ). Hur simuleringen har genomförts i dpPower visas i Figur 

13 och har enbart behandlat effekten 3,7 kW då det är den vanligaste 

enfasanslutningen. Vad som till följd kommer redovisas är den högsta osymmetrin vid 

en anslutningspunkt för Tältstaden, detta ska ge en grov uppskattning kring hur 

osymmetri kan drabba alla nätstationer i studieobjektet. 
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Figur 13: Karta på anslutningspunkter i ett område. Bilden till vänster är ursprungskartan. Bilden till 

höger har en extra anslutningspunkt vid B03032 satt för elbilen. Då elbilen ska enfasanslutas bör en ny 

serviskabel dras till den nya anslutningspunkten för att kunna avläsa osymmetri i dpPower. 

4.3.3 Övertoner 
Hur inverkan av övertoner uppskattas på elnätet varierar till vilken del av nätet som 

undersöks. Vid en punkt på nätet får gränsvärden, vilket behandlades i kapitel 3.3, för 

respektive spänningsöverton ej överskridas. Även kan den totala övertonshalten vid 

transformatorn uppskattas.  

Analys av övertoner har genomförts med hjälp av mätvärden från elbilar med både 

enfas- och trefasanslutning. Utifrån mätvärdena har ett beräkningsunderlag i Excel 

tagits fram för att beräkna den sammalagrade halten av övertoner. Målet med 

mätningen är att få fram vilka halter av övertoner som fås med enfas- respektive 

trefasanslutna elbilar. De närvarande övertonerna under en laddningscykel samt 

frekvenstabell presenteras i Bilaga 3-6.  

Att beräkna strömövertoner från varje anslutningspunkt kan utföras genom att 

aritmetiskt summera alla individuella strömövertoner från hushållet tillsammans med 

elbilens vid en gemensam punkt, exempelvis vid transformatorskenan. I verkliga 

fallet kommer de adderade övertonerna dämpas något genom att olika 

fasförskjutningar för lasten får en del övertoner att ta ut varandra i en gemensam 

punkt. På grund av det kommer två olika beräkningsmetoder att genomföras för att 

analysera de sinsemellan.  

Utifrån strömövertonerna ska spänningsövertonerna uppskattas. Från de olika 

sammanlagrade strömövertonerna för respektive individuell överton kan dessa 

multipliceras med respektive impedans för de olika övertonernas frekvenser. Detta 

kommer att beräknas vid transformatorskenan och från de erhållna 

spänningsövertonerna ska ett THD-värde tas fram för att jämföras med 
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energimarknadsinspektionens uppsatta nätkrav. För att få en bättre matematisk 

förståelse har ett beräkningsexempel angående övertoner framtagits i Bilaga 7.  

I uppskattningen av övertoner i studieobjektet vid en tillväxt av elbilar har endast 

Tältstadens nätstation och tillhörande elkunder behandlats. Anledningen till varför 

enbart en nätstation av de nio placerade längs slingan behandlats är på grund av att det 

fanns befintlig data kring tidigare elkvalitetssmätningar på hushåll från den här 

nätstationen. Det här krävs för att få en rättvisande bild när hushållens föroreningar 

adderas med elbilarna. Även har Tältstaden idag ett högt kundantal och är ett område 

som kan tänkas påverkas först vid en ökad belastning av elbilar 

4.3.4 Transformatorbelastning 
Från samma simuleringsunderlag som spänningsfallet har utgått ifrån, kan även 

transformatorbelastningen uppskattas. Transformatorerna i området är 

dimensionerade till olika märkeffekter efter de belastningar som finns anslutet till 

nätstationen. Att sätta transformatorbelastningen till förhållande av vissa 

nätparametrar är en viktig aspekt då belastningen på transformator är en ren 

kapacitetsfråga medan inverkan på elkvalitén kan reduceras med mer anpassade 

laddsystem. De värden som används för att uppskatta belastningsförmågan har inga 

skiljande värden mellan simuleringen för enskilda nätstationer och för hela slingan. 

Anledningen till detta är att den adderade strömmen är lika stor i båda fallen. 
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5. Resultat 
Under det här avsnittet ska det resultat som vi har kommit fram till genom 

simuleringar, mätningar och beräkningar redovisas.  

5.1 Spänningsfall 

Diagram 6 visar det högsta spänningsfallet hos en anslutningspunkt från respektive 

nätstation som har blivit analyserad enskilt när olika andelar av hushållen införskaffar 

elbilar med en laddeffekt på 3,7 kW. Från diagrammet så kan det avläsas att inte 

förrän 60 % av hushållen har elbil kommer gränsvärdet att bli nått. Även om 

gränsvärdet blir nått efter 60 % andelar hushåll som har elbil är det enbart Tältstaden 

som inte klarar kravet.  

 

Diagram 6: Diagrammet visar det beräknade spänningsfallet till relation av andel hushåll som har 

elbil med 3,7 kW laddffekt. Simuleringen utgår från att nätstationerna har belastats separat.  Staplarna 

visar det högsta spänningsfallet av de kunder som finns anslutet till respektive nätstation. 

Diagram 7 visar hur olika nätstationers spänningsfall ökar längs slingan när olika 

andelar av hushållen har införskaffat elbil med en laddeffekt på 3,7 kW. I 

simuleringen längs slingan har här även Tylöbäck och Karlstorp tagits med i analysen 

för att uppskatta hur de påverkas när resterande nätstationer belastas. När hela slingan 

belastas blir inte gränsvärdet för spänningsfallet nått förrän 60 % andel belastning, 

dock med en större marginal till förhållande när enskilda nätstationer analyseras. 

Även här kan det avläsas att Albinsro övergår gränsen efter 60 % belastning.  
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Diagram 7: Diagrammet visar det beräknade spänningsfallet till relation av andel hushåll som har 

elbil med 3,7 kW laddffekt. Simuleringen utgår från att hela slingan belastats. Staplarna visar det 

högsta spänningsfallet av de kunder som finns anslutet till respektive nätstation. 

Diagram 8 visar det högsta spänningsfallet hos en anslutningspunkt från respektive 

nätstation som har blivit analyserad enskilt när olika andelar av hushållen införskaffat 

elbilar med en laddeffekt på 11 kW. Vid denna effekt ser vi en klar skillnad till 

förhållande av effekten på 3,7 kW. Här når Tältstaden gränsvärdet redan efter 20 % 

där även flera nätstationer överskrider gränsvärdet efter 40 % andelar hushåll som har 

elbil. Simuleringarna för Tältstaden uppgick som högst mot 60 % belastning i 

området då dpPower inte klarade effekter över på detta lokalnät. 

 

Diagram 8: Diagrammet visar det beräknade spänningsfallet till relation av andel hushåll som har 

elbil med 11 kW laddffekt. Simuleringen utgår från att nätstationerna har belastats separat. Staplarna 

visar det högsta spänningsfallet av de kunder som finns anslutet till respektive nätstation. 
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Diagram 9 visar hur olika nätstationers spänningsfall ökar längs slingan när olika 

andelar av hushållen har införskaffat elbil med en laddeffekt på 11 kW. I 

simuleringen längs slingan har här även Tylöbäck och Karlstorp tagits med i analysen 

för att uppskatta hur de påverkas när resterande nätstationer belastas. I det här 

scenariot har Tältstaden endast simulerats till 40 % då gränsvärdet har tydligt blivit 

överskridet. Även kan det här ses att Jägmästarevägen överskrider gränsvärdet efter 

20 % när hela slingan studeras, till förhållande av vad den inte gör när endast enskilda 

stationer studeras. Simuleringarna för Tältstaden uppgick som högst mot 40 % 

belastning i området då dpPower inte klarade effekter över detta på lokalnät. 

Diagram 9: Diagrammet visar det beräknade spänningsfallet till relation av andel hushåll som har 

elbil med 11 kW laddffekt. Simuleringen utgår från att hela slingan belastats. Staplarna visar det 

högsta spänningsfallet av de kunder som finns anslutet till respektive nätstation. 

 5.2 Osymmetri 

I Diagram 10 presenteras hur osymmetrin ökar i Tältstaden när fler elbilar kopplas på 

samma fas. Diagrammet visar att efter 7-7,5 % belastning från elbilar i området blir 

osymmetri aktuellt. Det här motsvarade en sammanlagd effekt på 87,5 kW från 24 

elbilar.  
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Diagram 10: Högsta osymmetri som råder i Tältstaden när fler elbilar kopplas på samma fas. Den 

streckade linjen visar det nätkav som finns för osymmetri.   

5.3 Övertoner 

Diagram 11 visar hur THD-värdet för strömmen förändras med hänsyn till att fler 

elbilar belastas på nätet. Här presenteras resultatet av de två beräkningsmetoderna där 

den första enbart har utgått från en aritmetisk summering av strömövertonerna som 

sammanlagras i skenan vid transformatorn. I den andra metoden har en dämpning 

tillräknats som baseras på en internationell standard vid beräkning av sammanlagrade 

övertoner. I relation till nuläget av Tältstadens övertoner ökas halten när elbilarna 

kopplas in förutom den dämpade trefasanslutningen som istället minskar THD-värdet 

för strömmen. 

Diagram 11: Beskriver Elbilarnas inverkan på den totala strömdistorsionen i Tältstaden med hänsyn 

till en ökad andel av hushållen som har elbil. Den streckade linjen visar ett medelvärde på den totala 

övertonshalt som råder idag.  
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Diagram 12 visar hur THD-värdet för spänningen förändras med hänsyn till att fler 

elbilar belastas på nätet. Här presenteras resultatet av de två beräkningsmodellerna där 

den första enbart har utgått från en aritmetisk summering av strömövertonerna som 

sammanlagras i skenan vid transformatorn.  I den andra metoden har en dämpning 

tillräknats som baseras på en internationell standard vid beräkning av sammanlagrade 

strömövertoner. Spänningen i sin tur beräknas med hjälp av den impedans som råder 

vid transformatorskenan för respektive individuell överton. Diagrammet visar att efter 

cirka 62 % av hushållen som införskaffat elbil med enfasanslutning överskrids THD-

värdet för spänningen på 8 %. För trefasanslutningen klarar denna som högst 68 % 

belastning innan gränsvärdet nås. Med de dämpade strömmarna beräknades THD-

värdet för spänningen som högst till 5,9 % respektive 3 % för enfas- samt 

trefasanslutningen.  

Diagram 12: Beskriver Elbilarnas inverkan på den totala spänningsdistorsionen i Tältstaden med 

hänsyn till en ökad andel av hushållen som har elbil. Den streckade linjen visar gränsvärdet uppsatt av 

energimarknadsinspektionen för tillåten spänningsdistorsion.  

 5.4 Transformatorbelastning 

I Diagram 13 och 14 visas hur transformatorerna belastas med ökad andel hushåll 

som har elbilar med 3,7 - respektive 11 kW laddeffekt. I Diagram 13 klarar alla 

transformatorer av 20 % belastning. Vid 40 % överbelastas transformatorn i 

Tältstaden och i Jägmästarevägen. Transformatorerna i Skansen och Albinsro blir 

överbelastade vid 60 %. Älgvägen, Rådjursvägen och Örlogsvägen är de nätstationer 

som klarar effektbehovet vars transformatorer inte överbelastas vid 80 % belastning 
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från elbilar.  

I Diagram 14 överbelastas transformatorerna i Tältstaden, Jägmästarevägen, Albinsro 

och Skansen vid 20 % belastning. Det är dock bara Älgvägen som klarar 60 % 

belastning från elbilar marginellt medan den blir överbelastad vid 80 %.  

 

Diagram 13: visar den beräknade transformatorbelastning till relation av andel hushåll som har elbil 

med 3,7 kW laddffekt. De svarta staplarna är transformatorernas märkeffekt i respektive nätstation och 

de gröna visar hur belastade de är idag.  

Diagram 14: visar den beräknade transformatorbelastning till relation av andel hushåll som har elbil 

med 11 kW laddffekt. De svarta staplarna är transformatorernas märkeffekt i respektive nätstation och 

de gröna visar hur belastade de är idag.  
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6. Analys 
Under avsnittet ska de fyra nätparametrarna analyseras utifrån det resultat som vi kom 

fram till genom våra simuleringar, beräkningar och mätningar. Respektive parameter 

delas in i underrubriker för att tydligare genomarbetas.  

6.1 Spänningsfall 

Det som kan riskera spänningsfall enligt teorin var storleken på ström och 

anslutningspunktens avstånd till spänningskällan. I de simuleringar som utfördes 

kunde spänningsfallet avläsas till ett någorlunda linjärt samband med effekten i alla 

anslutningspunkter. Den anslutningspunkt som låg längst bort från nätstationen 

reagerade först med den ökade belastningen. Redan innan simuleringen antog vi att 

Tältstaden var det området som kan komma att bli påverkad först då det var ett 

område som låg längst ut i slingan.  

Antagandet stämde överens med det resultat som vi kom fram till med simuleringen 

och vi kunde då se att Tältstaden var en tydlig flaskhals i området. Förutom att det 

ligger längst ut i slingan är det ett nät som är svagt dimensionerat då nätet är till den 

största delen avsett för ett stugområde med ett sytt nät. En ytterligare grund ligger i 

det stora kundantalet, vilket får den adderade effekten till att bli större. I Tältstadens 

simulering kunde vi inte gå vidare mer än 80 % belastning för 3,7 kW och 60 % för 

11 kW då de summerade effekterna var för stora för dpPower att hantera för detta nät. 

Trots det visade resultatet tydligt vart gränsen går för nätstationen.  

Hur elbilarna har blivit placerade i området kommer ha speglat resultatet kring 

spänningsfallet. Simuleringen utgick från att elbilarna har blivit placerade likfördelat i 

området, vilket jämnar ut effekten. Om alla elbilar skulle vara centrerade istället inom 

ett område vilket är en klar möjlighet skulle det mycket väl kunna påverka resultatet.  

I dpPower har vi utgått från att elbilarna laddar vid samma tidpunkt, medan den 

belastning som sker från dagens hushåll har beräknats med en sammanlagringseffekt 

som är utjämnad för hela året. Om vi istället skulle utgå från att föra lastsimuleringen 

när toppeffekt från hushåll oftast nås under dagen, hade de gett ett mer begränsat antal 

av elbilar som områdena hade kunnat belastas med.  

Åtgärder för att minska spänningsfallet är att öka den utmatade spänningen från 
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transformatorstation, ersätta kablar till lite grövre med mindre impedans samt att 

minimera det reaktiva effektuttaget. Omkopplingar på nätet är även ett medel för att 

reducera spänningsfallet, där exempelvis antalet kablar kan tilläggas till 

anslutningspunkter vilket får de nuvarande kablarna att inte överbelastas.  

 6.2 Osymmetri 

Resultaten kring osymmetri visade att högst 24 elbilar kunde anslutas i Tältstaden, 

vilket motsvarar 87,5 kW får ladda under samma tidpunkt på en av faserna. Det måste 

anmärkas att all den extra belastningen som införskaffas enbart har enfasanslutning 

vilket det finns låg sannolikhet för i praktiken. Med tanke på att HEM idag inte har 

någon kontroll över vilka belastningar som sker under vilka faser blir resultatet 

fortfarande intressant på vart maxgränsen skulle kunna gå.  

I simuleringen placerades även här alla elbilar likfördelat i området. Precis som 

spänningsfallsimuleringen så kommer resultatet att påverkas vart bilarna blir 

placerade. En högre osymmetri hade uppnåtts vid 7 % belastning under en fas om 

bilarna hade blivit placerade centrerat i området. Simuleringen utgick även från att 

belastningen idag från hushåll är jämt fördelade i dpPower och som kan ses i 

Diagram 5 är detta inte fallet. Ifall dpPower skulle kunna lägga in den nuvarande 

osymmetrin skulle antalet elbilar som kan belastas på en fas minska.  

Det är viktigt att först och främst anmärka att ladda elbilar hemma med enfas kan 

tänkas minska i framtiden. Trots att laddboxar som ger möjlighet till trefasanslutning 

idag har en extra investeringskostnad, blir kunder mer informerade kring vilka extra 

säkerhetsåtgärder och laddmöjligheter som tillkommer.  

Simuleringen utfördes i Tältstaden vilket anses vara ett svagt nät då det är 

dimensionerat för ett stugområde med ett sytt nät. Hur simuleringen kan se ut i 

resterande nätstationer kan visa på ett annat resultat då kabeldragningen sker på ett 

annat sätt. En grov uppskattning kan förvisso dras för de resterande nätstationerna att 

de klarar mer än 7-7,5 % last under en och samma fas vilket var gränsbelastningen för 

Tältstaden. För att åtgärda osymmetri kan bättre balans erhållas genom att arrangera 

om belastningarna. 
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 6.3 Övertoner 

Resultatet visade att övertonshalten skiljer sig mellan enfas- och trefasanslutning. 

Anledningen till det har att göra med att tredjetonsövertonerna knapp är närvarande i 

sexpulsbryggor vilket drar ner på den totala distorsionen. I Diagram 11 presenterades 

övertonshalten för strömmarna som stabiliserades redan efter 20 % belastning vilket 

har sin grund i att elbilarna har stora strömmar till förhållande av hushållen. Detta gör 

att elbilen kommer ha en dominerande påverkan på nätet kring hur stor föroreningen 

kommer att bli totalt.  

Spänningsövertonerna är beroende av hur stora strömövertonerna är samt vilka 

impedanser som råder på nätet. Diagram 12 visar att enfas- och trefasanslutningen ger 

olika föroreningar samt att de ökar till förhållande av antalet elbilar som finns på nätet. 

Av detta kan vi antyda att teorin överensstämmer med resultatet.  

Beräkningsmodellen har utgått från de tillkommande övertoner som mättes för två 

elbilar i ett parkeringshus. Som tidigare nämnt har olika fabrikat av elbilar olika 

likriktare som skiljer sig i kvalitet. För att förstärka resultatet kunde flera fabrikat av 

elbilar sättas in i beräkningsmodellen.  

Mellan de två beräkningsmetoderna om sammanlagring är det svårt att avgöra vilken 

som överensstämmer mest med ett verkligt fall. En aritmetisk summering tar inte 

hänsyn till några övertoner som har olika faslägen och som därefter tar ut varandra, 

medan dämpningsfaktorn får föroreningen att bli näst intill obetydlig. Vi anser 

därmed att ett mellanting för de två beräkningsmetoderna skulle vara en möjlighet.  

Att åtgärda och reducera övertoner som sammanlagras från flera källor på ett nät är 

svårt att genomföra. En åtgärd som förekommer vid industriverksamheter är att 

övertonsfilter kopplas intill källan. Dessa filter har en relativt hög kostnad sett till 

investering och drift. Att istället angripa källans föroreningshalt är vad vi uppmanar 

till. Genom att driva på bättre laddsystem hos kunderna med trefasanslutningar är det 

främsta medel till att dra ner på övertonerna från elbilarna långsiktigt.  
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6.4 Transformatorbelastning 

När elbilarna simuleras är det först och främst belastning på transformator som inte 

klarar andelen av hushåll som införskaffar elbil. Märkeffekten på transformatorerna i 

områdena är dimensionerade utifrån det förutspådda effektbehovet från hushåll. Det 

gör att överbelastning nås redan efter 20 % belastning med laddeffekt på 3,7 kW och 

40 % belastning med 11 kW. Hur mycket mer belastning som kommer att behöva 

finnas på plats är svårt att säga och transformatorn kan krävas att utbytas till något 

större i märkeffekt när behovet väl tillkommer. 

I den utförda nulägesanalysen utgår dagens belastning från ett årligt medelvärde av 

kundernas hushållsbelastning. När flera elbilar laddas under samma tidpunkt, vilket 

högst sannolikt kommer att inträffa när kunder kommer hem från arbete, skola med 

mera, sker andra högt belastade aktiviteter som matlagning och uppvärmning.  Att 

istället utgå laddningen från en punkt med hög belastning från hushåll kan ge mer 

exakta resultat.  

Om inte en transformator kan bytas ut till något större i märkeffekt så anser 

författarna att omkopplingar på nätet kan bli en lösning. Transformatorer kan inte 

under en längre kontinuerlig tid överbelastas och att fördela kunder med elbil till 

nätstationer som idag inte är lika belastade är en lösning för att dela upp effekten. En 

mer långsiktig diskussion är att maska Halmstads elnät så att effekt kan vandra i båda 

riktningar vilket skulle även ge möjligheter till effektfördelning. 
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7. Slutsats 
Syftet med arbetet var att kunna se en helhetsbild över HEM:s lokalnät och dess 

kapacitet idag med avseende till framtida belastning från elbilar.  

Från studien kom vissa samband till kännedom angående laddeffekt och kopplingsätt. 

Om elbilen enfas- eller trefasansluts kan två av de nätparametrarna som har 

undersökts i arbetet riskeras att överskrida de uppsatta nätkraven. Dessa är osymmetri 

då bilen enbart ansluts på en av faserna och övertoner då tvåpuls- samt 

sexpulskopplingar ger upphov till olika halter av övertoner. Den effekt som elbilarna 

kräver avgör den belastning som fås på transformatorn och storleken på 

spänningsfallet men påverkar även spänningsövertonerna och osymmetrin.  

Då laddeffekten 3,7 kW med enfasanlutning är den vanligaste idag kan lokalnätet 

utvärderas som relativt starkt utifrån det resultat som har framkommit. Om effekten 

3,7 kW med enfasanslutning används i fortsättningen kan slutsatsen dras att HEM:s 

nät klarar en ökad belastning från elbilar i framtiden. Det var inte förrän vid 40 % 

belastning från elbilar som nätet överskred nätkraven vilket motsvarar 322 elbilar.  

11 kW med trefasanlutning kan vara den laddeffekt samt kopplingssätt som kan bli 

vanligare i framtiden. Den större effekten leder istället till att färre elbilar kan laddas 

under samma tidpunkt vilket är med 20 % belastning som motsvarar 161 elbilar.  

Trots detta kan samtliga nätparametrar reduceras med att laddningen inte sker vid 

samma tillfälle. Smarta elnät kommer ha en stor uppgift till att ge kunder viljan och 

möjligheten att ladda exempelvis nattetid då elpriset oftast är lägre. Detta i sin tur gör 

att HEM inte kommer få lika stora belastningar under samma tidpunkt på dagen. I 

framtiden anser vi att HEM bör skapa ett samarbete med kunder som är intresserade 

av att införskaffa elbilar och visa de möjligheter som ett mer anpassat laddsystem ger, 

vilket kan gynna alla parter.    

Ett resonemang som kan dras är att Sveriges elnät dimensionerades utifrån ett 

uppvärmningssystem som var baserat på elradiatorer som förr krävde stora effekter. 

Efter ett effektivare och mer konkurrenskraftigt uppvärmningssätt kan nu kapaciteten 

på elnäten användas till annat och kan ge en förklaring till varför elnätet kunde klara 

av så många hushåll som laddar sina elbilar under samma tidpunkt. Därmed ser vi att 

elbilarna har en större chans att bli verklighet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Tabell 9: Antal elbilar som finns i respektive område vid olika andel av hushåll som har elbil.  

	  	   Kundantal	   10	  %	   20	  %	   30	  %	   40	  %	   50	  %	   60	  %	   70	  %	   80	  %	   90	  %	  
Tältstaden	   338	   33,8	   67,6	   101,4	   135,2	   169	   202,8	   236,6	   270,4	   304,2	  
Skansen	   100	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	  
Älgvägen	   44	   4,4	   8,8	   13,2	   17,6	   22	   26,4	   30,8	   35,2	   39,6	  
Jägmästarevägen	   67	   6,7	   13,4	   20,1	   26,8	   33,5	   40,2	   46,9	   53,6	   60,3	  
Rådjursvägen	   37	   3,7	   7,4	   11,1	   14,8	   18,5	   22,2	   25,9	   29,6	   33,3	  
Örlogsvägen	   66	   6,6	   13,2	   19,8	   26,4	   33	   39,6	   46,2	   52,8	   59,4	  
Albinsro	   152	   15,2	   30,4	   45,6	   60,8	   76	   91,2	   106,4	   121,6	   136,8	  
TOTALT	   804	   80,4	   160,8	   241,2	   321,6	   402	   482,4	   562,8	   643,2	   723,6	  
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Bilaga 2 

För att bedöma hur mycket dpPower avviker från handberäkningar samt att få 

förståelse kring spänningsfall har ett räkneexempel utförts i rapporten. Jämförelsen 

ska ha samma förutsättningar för såväl simuleringen som för beräkningsexemplet där 

samma data kring effekter, impedanser och spänningar ska finnas i båda fallen. Ett 

hushåll har valts, som matas av en transformatorstation där spänningsfallet ska räknas 

fram till hushållet.  Simuleringens resultat gav ett spänningsfall på 0,82 %. 

Figur 14: Simuleringsunderlag i dpPower för beräkningsexemplet i Bilaga 5 

Givna värden: 

Nätspänning: 400V 

Kabel 1:  

Aktiv effekt: 76,15 kW   Reaktiv effekt: 29,97 kVAr 

Kortslutningsresistans: 0,015Ω  Kortslutningsreaktans: 0,0054 Ω 

Kabel 2:  

Aktiv effekt: 3,86 kW   Reaktiv effekt: 1,27 kVAr 

Kortslutningsresistans: 0,0128 Ω  Kortslutningsreaktans: 0,0006 Ω 
 
Formel: ∆𝑈 =    !∙!!!∙!

!!
∙ 100%  

 

∆𝑈! =
76150 ∗ 0,015 + 29970 ∗ 0,0054

400! ∗ 100% = 0,80% 

∆𝑈! =
3860 ∗ 0,0128 + 1270 ∗ 0,0006

400! ∗ 100% = 0,0314% 

∆𝑈!"!   = ∆𝑈! +   ∆𝑈! = 0,0080 + 0,000314 = 0,08314 ≈ 0,83%   

 

Resultatet visar att spänningsfallet avviker 0,1 % mellan de två olika metoderna.  

Kabel 

1: Rosa 

Kabel 2: Röd 
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Bilaga 3 

Diagram 15: Individuella övertoner från en elbils enfasanslutning vid laddning i parkeringshus. 

Bilaga 4 

 

Diagram 16: Diagrammet visar närvaron upp till 11:e övertonen när föroreningen under laddningen 

med enfasanlutning är som högst. 
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Bilaga 5 

 

Diagram 17: Individuella övertoner från en elbils trefasanslutning vid laddning i parkeringshus.  

Bilaga 6 

 

Diagram 18: Diagrammet visar närvaron upp till 11:e övertonen när föroreningen under laddningen 

med trefasanslutning är som högst. 
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  Bilaga 7 

För att redovisa hur övertonerna ska beräknas på nätet har ett beräkningsexempel utförts i 

rapporten. Exemplet ska utgå från fiktiva värden och läsaren ska få inblick till hur 

strömövertoner adderas med dämpningsfaktorn inräknad på ett nät samt hur 

spänningsövertonerna beräknas.  

På ett nät, matat av en transformator finns fem placerade hushåll som har var sin elbil under 

laddning. Respektive hushåll drar 10 A och varje elbil laddar med maximal ström på 16 A. 

Båda av dessa laster ger upphov till övertoner och närvarande övertonshalt presenteras i 

frekvenstabellerna nedan. De adderade strömövertoner ska nu beräknas, samt den 

övertonsspänning som råder vid transformatorskenan. Impedansen vid transformatorskenan är 

20 mΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Visar hur strömmen från transformator delas ut till hushåll (In) och anslutna elbilar (Ibn),  

Frekvenstabell för hushållen respektive elbilen där H=Överton (Harmonics) 

  

Varje summerad övertonsström för respektive individuell överton kan nu adderas vid 
transformatorn. Nedan visas metoder för beräkning med respektive utan dämpning.  

 

𝐼!! 

 

𝐼! 

 

𝐼!! 

 

𝐼! 

 

𝐼!! 

 

𝐼! 
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𝐼!! 

 

𝐼! 

 

𝐼!"! 

 

=Hushåll 

= Elbil 

Transformator 

𝑍 = 20𝑚Ω 
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Utan dämpning  
𝐼!  !"#$  !ä!"  !"! = 𝑛(10  𝐴 · 𝐻!!"!å!!  [%] + 16  𝐴 · 𝐻  !"#$"  [%])    Ekv A 

Med dämpning enligt Ekv 11 

𝐼!  !"#  !ä!"  !"! =    𝑛(10   · 𝐻ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙  [%] + 16  𝐴 · 𝐻  𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙  [%])
!!

   Ekv B 

Dämpningsfaktor, α H (n) 
1 n < 5 
1,4 5 ≤ n ≤ 10 
2 h > 10 

 

Spänningsövertonerna beräknas enligt:  

𝑍! = 𝑅! + (𝑛ö!"#$%& ∗ 𝑋)!         Ekv C 

Vid försummad resistans fås:  

𝑍! = 𝑍! ∗ 𝑛ö!"#$%& och 𝑈! = 𝐼!  !"! · 𝑍!     Ekv D & E 

Vid en inkluderad dämpning, enligt Ekv B, fås de summerade övertonsströmmarna som 

presenteras i tabellen nedan till vänster. Exemplet utgår från att resistansen i Ekv C 

försummas vilket ger upphov till Ekv D. Impedansen, 𝑍!, sätts som 20mΩ och därmed fås 

den harmoniska impedansen för de olika övertonerna. Spänningsövertonerna kan nu beräknas 

enligt Ekv E och som presenteras i tabellen nedan till höger.  

 

Utifrån dessa beräknade värden kan nu den totala distorsionen beräknas: 

𝑇𝐻𝐷! =
𝐼!! + 𝐼!! + 𝐼!! +⋯ 𝐼!!

𝐼!
∙ 100% =

2,6! + 3,9! + 3,6! + 5,3!

130
∙ 100% = 0,061 = 6,1% 

𝑇𝐻𝐷! =
𝑈!! + 𝑈!! + 𝑈!! +⋯𝑈!!

𝑈!
∙ 100% =

0,0104! + 0,0234! + 0,0288! + 0,053!

230
∙ 100% = 0,003

= 0,3% 

 

Metoden utan dämpning kan göras med samma beräkningssätt.  
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Appendix 

Figurlista 
Figur 1: Bild tagen av Bafrin H. Nizarki.  

Figur 2: Egen Illustration Bafrin H. Nizarki hämtad från olika energibolag 

Figur 3: Egen illustration Bafrin H. Nizarki hämtad från ABB 

Figur 4: Simulering från dpPower, illustration Bafrin H. Nizarki 

Figur 5: Egen illustration Sebastian Cederholm  

Figur 6: Egen illustration Bafrin H. Nizarki 

Figur 7: Egen illustration Sebastian Cederholm 

Figur 8: Egen illustration Bafrin H. Nizarki 

Figur 9: Egen illustration Bafrin H. Nizarki 

Figur 10: Egen illustration Sebastian Cederholm 

Figur 11: Hämtad från (Elsäkerhetsverket, 2014) 

Figur 12: Simulering dpPower, Illustration Sebastian Cederholm  

Figur 13: Simulering dpPower, Illustration Bafrin H. Nizarki 

Figur 14: Simulering dPower, Illustration Sebastian Cederholm  

Figur 15: Simulering dPower, Illustration Sebastian Cederholm  

Tabellista 
Tabell 1: (Pasand, 2015) 

Tabell 2: (Energimarknadsinspektionen a, 2013) 

Tabell 3: (Energimarknadsinspektionen a, 2013) 

Tabell 4: (Energimarknadsinspektionen a, 2013) 

Tabell 5: (Power Circle b, 2016) 

Tabell 6: ( Mesbahi, Khenfri, Rizoug, Chaaban, Bartholomeüs, & Le Moigne, 2015) 

Tabell 7: (Björ, 2013) 

Tabell 8: Datainsamling från dpPower, Sebastian Cederholm  
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