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Sammanfattning 

Examensarbetet handlar om vilka effekter mikroproduktion i form av solcellsenheter har och 

kommer att ha på Karlstads elnät. Via flera mätserier har här sammanställts vad som händer 

med elkvaliteten i nätet och vilka krav som ställs på elnätsbolag och framtida 

mikroproducenter. Genom bred teoretisk kunskap och praktiskt arbete med ett antal 

dataprogram har denna rapport arbetats fram och sammanställts. Vid ett flertal tillfällen har 

upphovsmännen bakom denna rapport gett sig ut i fält för att på plats ta del utav dagens 

former av solkraft samt också iakttagit arbetet bakom och inför elkvalitetsundersökningar. 

Syftet har i grunden varit att ge kunskap inför ökande volymer av mikroproduktion och att 

förbereda för framtida förändringar och ombyggnationer i det lokala elnätet. Arbetet har 

resulterat i en tydlig bild av att dagens elnät har goda möjligheter att möta en ökning av 

producenter med låga produktionsnivåer. Det har konstaterats att försiktighet bör tas vid 

inkoppling av anläggningar vad gäller enfas och trefas. Eftersträvansvärt är att använda 

trefasinkoppling för att undvika snedbelastningar i nätet. 

Nyckelord: Mikroproduktion, elkvalitet, solceller. 
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Abstract 

The project thesis is concerned with the effects that micro generation in the form of solar cells 

has and will have on the electric grid in Karlstad. Through several measurements, the 

information in this report explains what will happen with the electric quality in the grid and 

which tasks the electric grid company faces. It also states how the micro producers should 

behave. Through broad theoretical knowledge and practical work with a set of computer 

programs this report has been produced. At several times, the authors of this report have 

experienced fieldwork and learned about solar power and work regarding electric quality. 

The purpose has been to give input knowledge before the number of micro producers start to 

increase rapidly in the area of Karlstad and to prepare for future rebuilding in the local electric 

grid. The result of the work is a clear answer which states that the grid has good potential to 

meet a rising volume of micro producers. Caution should be taken when installing the power 

plants; it is recommended to use three-phase couplings with the installments. 

Key words: Micro generation, electric quality, solar cells. 
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Förord och tack 

Detta examensarbete på 22,5 högskolepoäng representerar det sista momentet i vår väg till att 

bli färdigutexaminerade högskoleingenjörer inom mekatronik och elektroteknik på Karlstads 

universitet. Arbete har utförts under hösten 2014 och har gjorts i samarbete med Karlstads El- 

och Stadsnät. 

Vi vill först och främst tacka hela Karlstads El- och Stadsnät som låtit oss göra detta 

examensarbete och behandlat oss väldigt väl under hela resan. En speciellt stor eloge går till 

Sune Bergerland som varit vår externa handledare på företaget och som varit ett mycket stort 

stöd under arbetet. Vi vill även passa på att tacka Torbjörn Andersson, Stefan Larsson, Niklas 

Amilon och Carl Grahn på Karlstads El- och Stadsnät för den hjälp som de har försett oss 

med. Även Timmy Arntsson som gjort sitt examensarbete på Karlstads El- och Stadsnät 

samtidigt som oss förtjänar även ett tack. 

Ett stort tack går även ut till Magnus Nilsson på Glava Energy Center och Magnus Hellberg 

på Kraftpojkarna AB för att de tagit emot oss på studiebesök och delat med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. David Karlsson på Digpro vill vi också tacka för att han svarat på 

de frågor vi haft angående simuleringarna.  

Sist men inte minst tackar vi vår handledare på Karlstads universitet Magnus Mossberg för att 

han tagit åt sig vårt examensarbete och hjälpt oss med rapporten. 

 

Ulf Jansson 

Johan Andersson 

Karlstad, juli 2015 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sol, vind och vatten. Morgondagens energikällor? Det elnät vi idag känner till står inför 

framtida prövningar då energibehovet stadigt ökar och förnybara energikällor utgör en större 

del i den totala energiproduktionen. Från politiska håll ser vi en förändring när det kommer 

till miljö och byggandet av ett framtida hållbart samhälle. Politiska mål har satts upp för att 

minska och förhindra koldioxidutsläppen som vi människor ger upphov till vare sig vi åker i 

vår bensindrivna bil eller använder el som producerats i ett oljekraftverk. Teknikutvecklingen 

idag rasar framåt och mycket har hänt bara på det senaste decenniet. Detta har gjort att teknik 

och komponenter, som för några år sen kostat dyra pengar, i många fall sjunkigt i pris vilket 

lett till att fler människor kunnat investera i teknologiska entiteter m.m. 

I kombination med att samhällsutvecklingen rör sig mot ett ”grönare” sätt att tänka och 

strävan efter att minska föroreningar står på tapeten, att energibehovet ökat på grund av 

teknologiska framsteg samt att teknik och komponenter blivit billigare, så har miljövänlig 

egenproducerad el blivit allt vanligare ute i villorna. De personer/hushåll som väljer att 

producera egen ”grön” el för eget bruk har fått samlingsnamnet mikroproducenter. Men med 

teniska framsteg och nya ting följer vanligtvis konsekvenser med. Allt från samhälle, individ, 

företag och teknik måste anpassa sig till de kommande förhållanden som implementeras. I 

fallet med egenproducerad miljövänlig el (mikroproduktion) behövs det att ta hänsyn till flera 

aspekter. I detta arbete har vi valt att undersöka vilken kapacitet det befintliga elnätet har för 

att möta en ökning av mikroproducenter i en nära framtid samt att granska vilka effekter och 

störningar dessa anläggningar för med sig. Under 15 veckor genomfördes arbetet på plats i 

Karlstads El- och Stadsnäts lokaler på Orrholmen i Karlstad. Jobbet bestod i ett flertal olika 

faser som redovisas i denna rapport. 

 

1.2. Problembeskrivning 

Karlstads El- och Stadsnät bygger elnät med en förväntad livslängd på över 40 år. 

Utmaningen blir således att ta hänsyn till framtiden när ett nytt eller befintligt nät projekteras 

och installeras. Företaget förutser att installationer av solceller och andra förnybara 

energikällor kommer att öka framöver, detta ställer krav på elnätet att behålla en god 

elkvalitet trots att nya energikällor tillkommer. Kraven har därförutom skärpts vilket har lett 

till nätägarna är skyldiga att leverera el av bra kvalitet och kunna bibehålla den goda kvalitén 

under alla omständigheter. Skulle kvalitén på den levererade elen svikta kan i värsta fall 

privatpersoner och företag drabbas hårt av att elektrisk utrustning förstörs. I Karlstads elnät 

finns idag några få mikroproducenter och bolaget har en positiv inställning till det hela. 

Kunskapen inom detta ämnen är dock relativt liten då mikroproduktion inte riktigt slagit sig in 

hos befolkningen i Karlstad. Under förra året installerades en solcellsanläggning på företagets 

kontorstak efter ett examensarbete som genomförts på företaget. Då mikroproduktion av el 
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ökar och spås fortsätta att öka i framtiden behöver de veta vilka sorts störningar som sådana 

anläggningar alstrar och hur elkvaliteten kommer påverkas i deras nät. Störningar som 

spänningsvariationer, snedblastat elnät och överbelastade transformatorer är bara några få 

exempel som mikroproduktion kan medföra. Karlstads El- och Stadsnät behöver även veta om 

störningarna kommer vara ett framtida problem som redan nu måste motverkas eller om de 

kommer ligga inom acceptabla gränser. Det är viktigt att Karlstads El- och Stadsnät är 

förberedda och har vetskapen om vilken typ av påverkan som kommer ske då flera 

mikroproduktionsanläggningar tillkommer i nätet. Detta är bakgrunden till varför vi i 

samarbete med Karlstads El- och Stadsnät valt att utföra detta examensarbete. 

 

1.3. Syfte och målsättning 

Syftet med arbetet är att kartlägga hur elkvaliteten påverkas av olika solcellsanläggningar. Vi 

ska också undersöka vad som händer och hur elnätet reagerar då ökade mängder 

mikroproduktion från solceller installeras hos abonnenter i nätet. Detta kan sammanfattas i 

punkterna nedan: 

 Undersöka vilka typer av störningar som en solcellsanläggning ger ifrån sig och mäta 

nivåerna för att reda på vilka störningar som ställer till med mest problem. 

 Jämföra två solcellsanläggningar med varandra för att se vilka skillnader som finns. 

 Redogöra för hur elnätet i Karlstad påverkas av ett större antal 

mikroproduktionsanläggningar genom simuleringsberäkningar. 

 Hitta och klargöra olika mönster i nätets beteende då inflytandet av mikroproduktion 

är ett faktum genom simuleringar. 

 Undersöka med hjälp av simuleringsberäkningar de skillnader som finns mellan enfas- 

och trefasanläggningar då många solcellsanläggningar ansluts till elnätet. 

 Jämföra två olika simuleringsområden med varandra då mikroproduktion installerats. 

 

1.4. Avgränsningar 

Arbetet har en del begränsningar och vissa delar har valts att inte studeras för att hålla 

examensarbete inom en rimlig tidsgräns. Fokus har legat på lågspänningsnätet och vilken 

påverkan som det får erfara under inflytande av mikroproduktion. Ingen hänsyn har tagits till 

mellan- och högspänningsnätet då mätningarna samt simuleringar har genomförts. Detta p.g.a. 

att anläggningarna kopplas till lågspänningsnätet vilket göra att den delen av nätet är den som 

borde påverkas mest av störningar. Dock är sannolikheten stor för att störningar kan vandrar 

uppåt till mellan- och högspänningsnätet även om de troligtvis inte kommer vara av samma 

mängd och grad som i lågspänningsnätet. 

Mätningarna har endast gjorts på två anläggningar som anslutits trefasigt till nätet och 

installationerna är monterade på två kontorsbyggnader, Karlstads El- och Stadsnät och 

Karlstads stadshus. Mikroproduktion överlag avser inte bara solceller utan också andra 
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kraftverk som exempelvis vindkraftverk men denna studie undersöker bara produktion från 

solceller. Anledningen till att andra kraftverk inte studerats är dels på grund av solceller är 

den vanligaste formen av mikroproduktion och dels för att vi inte haft tillgång till någon 

annan form av mikroproduktion. Störningar kan förväntas från de andra formerna av 

mikroproduktion, vindkraftverk som exempel skapar flimmer (flimmer förklaras längre fram i 

rapporten i sektion 2.6) som sänds ut på nätet och skapar oreda för oss människor. 

Avgränsningarna vid simuleringsberäkningarna är att hänsyn inte tagits till alla 

elkvalitetsparametrar. De parametrar som redogörs i rapporten är spänningsnivåer, osymmetri 

och transformatorbelastning. Variabler som övertoner, flimmer, spänningsändring i 

anslutningspunkt/sammankopplingspunkt, etc. har inte behandlats i simuleringarna eftersom 

det inte funnits något stöd för dessa parametrar i simuleringsprogrammet. Det är ändå rimligt 

att någon/några av dessa andra störningsparametrar kan ställa till med problem då ökade antal 

solcellsanläggningar installeras. Simuleringarna är gjorda vid extremfallet där all producerad 

el från anläggningarna går ut på elnätet, alltså ingen egentillverkad el används av 

mikroproducenterna. Sedan är den största delen av dessa simuleringar gjorda vid det tillfälle 

då minst konsumtion sker i nätet vilket göra att ett värsta tänkbara scenario testas. Således kan 

vi försäkra oss om att nätet kommer klara av det antalet solcellsanläggningar. 

1.5. Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet som vi valt för att uppfylla syftet och målen med arbetet är uppdelat i 

flera sammankopplade grenar. Vi har samlat information och gjort studiebesök för att öka vår 

kunskap inom området och därutav få en god grund inför de mer praktiska delarna av arbetet, 

mätningarna och simuleringarna. Informationen kommer från böcker, rapporter samt andra 

akademiska handlingar. Under studiebesöken har vi fått tagit del av kunskap från 

branschkunniga människor och de har visat oss runt på de solparker och den forskning som de 

bedriver.  

Strategin för mätningarna bygger sammanfattningsvis på två delar. Ena delen går ut på att 

identifiera störningarna som alstras från solceller. Andra delen går ut på att jämföra två olika 

mätobjekt av något så när samma karaktär där den väsentliga skillnaden ska vara 

anläggningseffekten. En "stor" anläggning ska jämföras med en, i jämförelsevis, "liten" 

anläggning. Näst intill all data från mätningarna har bearbetats i Excel för att på så vis lättare 

kunna hantera den. Grafer och diagram har sedan skapats i Excel för att kunna presentera 

resultatet på ett snyggare och lättare sätt och därefter analyseras. Anledningarna till varför 

mätningarna utförs är: för att se vilken skada en enskild anläggning kan ha på ett hushåll ute i 

nätet, för att få en viss jämförelse på anläggningar sinsemellan då det inte kan förutsägas 

vilken anläggningseffekt en abonnent väljer, för att öka förståelsen för solceller samt 

nätpåverkan och i bästa fall kunna implementera den kunskapen in i simuleringsavsnittet och 

sedan knyta samman de två momenten.  

Tillvägagångssättet för simuleringarna är många och flera avvägningar har gjort för att hålla 

examensarbetet inom tidsramarna samt skapa en röd tråd igenom hela arbetet. Sammantaget 

kan simuleringarna summeras i några meningar. Tillvägagångssättet som vi jobbat emot är att 
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vi noggrant valt ut två befintliga områden i Karlstad, områdena är utrustade med befintligt 

elnät och valda av flera anledningar där den främsta är lokaliseringen i nätet (en långt från 

fördelningsstationen och en nära). I dessa områden installerar och kopplar vi in solceller på 

abonnenternas villor och hus. Massvis med simuleringar har sedan gjorts med olika 

premisser/förutsättningar, allt från olika anläggningseffekter, olika inkopplingsmönster, olika 

anslutningssätt m.m. Allt detta för att få en sådan bred och skarp bild som möjligt av hur 

elnätet påverkas då solcellsanläggningar är inkopplade. Resultaten från simuleringarna har 

överförts till Excel och bearbetats noggrant. I Excel har tabeller och grafer skapats för att på 

ett snyggt och logiskt sätt kunna presentera resultatet av simuleringarna. Genom att sedan 

analysera och jämföra alla dessa simuleringar och mätningar kan vi på så vis diskutera, se 

mönster i elnätets beteende, ge rekommendationer till företaget och dra slutsatser på hur 

solcellsanläggningar påverkar elnätet. 

 

1.6. Relaterade arbeten 

Då mikroproduktion är ett tämligen nytt begrepp så forskas det fortfarande mycket inom 

ämnet. De metoder som används idag för att försöka avgöra vilken påverkan solceller 

kommer att ha på nätet är främst genom beräkningar/simuleringar och verkliga fälttester. I 

Västerås görs tester under en längre tid på den stora megawattsolparken av bland annat 

Mälardalens energi. Där analyseras t.ex. hur en stor solpark påverkar elnätet och vilken sorts 

kvalité det är på den levererade elen [1]. I Norra Djurgårdsstaden pågår ett pilotprojekt där ett 

helt område ska bli klimatsmart. Projektet ska resultera i att reducera koldioxidutsläppet från 

4,5 ton till enbart 1,5 ton per person i området. En av grenarna i projektet är att förse 

bostäderna med mikroproduktion. Dessa mikroproduktionsanläggningar ska förse området 

med el och i samspel med en rad andra beståndsdelar nå de uppsatta målen för projektet. I det 

projektet ges bland annat en bild av hur mikroproduktion samspelar med andra sorters 

moderna komponenter [2]. I Glava på Glava Energy Center förekommer det även en rad olika 

tester på solceller och vilken inverkan som de åstadkommer. Olika inverterar och 

upphängning av solceller (stativ) är två exempel på tester som utförs på området. Hur 

elkvalitén och energiproduktionen påverkas är bara några av alla bitar som det tas hänsyn till 

under testerna i Glava [3]. Vårt examensarbete bygger till viss del på ett examensarbete [4] 

som tidigare gjorts på Karlstads El- och Stadsnät. Det examensarbetet behandlade och utredde 

bland annat vilken typ av mikroproduktionsanläggning som skulle passa bäst hos Karlstads 

El- och Stadsnäts lokaler. Arbetet som tog upp en rad olika aspekter som exempelvis 

ekonomiska perspektiv och monteringsalternativ för mikroproduktion resulterade tillslut i att 

Karlstads El- och Stadsnäts investerade i en solcellsanläggning. Det är nu en av två 

solcellsanläggningar som vi har använt oss av som mätobjekt i vårt examensarbete. 

 

1.7. Presentation av Karlstads El- och Stadsnät 

Under arbetet som genomfördes på Karlstads Elnät så hann företaget med att byta namn till 

det mer breda namnet Karlstads El- och Stadsnät. Det kommunalägda bolaget bedriver sin 
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verksamhet i två delar. Elnätsdelen har ansvar för drift och underhåll av Karlstads lokala 

elnät, planering av nya nätdelar samt avhjälpning av fel och avbrott.  

Karlstads Stadsnät ansvarar för det nyare fibernätet i kommunen. Fibernätet tillhandahåller 

bredband till många kunder runt om i Karlstad, både företag och privatpersoner. De båda 

enheterna siktar på att ge god service och hålla leveranssäkerheten på en mycket hög nivå. 

Karlstads Elnät har monopol på elnätet inom Karlstads tätort genom en områdeskoncession. 

Däremot själva leveransen av el bedrivs av andra bolag. Ägare till elnätet utanför Karlstads 

tätort, i resten av kommunen, är Fortum.  

Stadsnätet är uppbyggt av fiberoptiska kablar, genom dessa kan kunder få tillgång till 

bredband, telefoni och tv. Totalt har bolaget ca 35 anställda men ser att behovet av personal 

kan komma att öka framöver. De har sina lokaler på Orrholmen i Karlstad, söder om centrum. 

På deras hemsida finns mycket information kring tjänster och uppdrag samt anvisningar till en 

tillgänglig kundtjänst. 

 

1.8. Rapportens upplägg 

Rapporten är indelad i 12 avsnitt, inklusive detta introduktionsavsnitt. Kapitel 2 beskriver den 

litteraturgenomgång som inledde arbetet med examensarbetet. Här ges grunderna och de 

utgångspunkter som använts. Det tredje avsnittet redogör för arbetets tillvägagångssätt och de 

metoder som tillämpats. Avsnitt 4 handlar om själva genomförandet och hur arbetet fortskred. 

Vidare i kapitel 5 och 7 så redovisas de resultat som erhållits från mätningar och simuleringar, 

ett flertal figurer och tabeller kan ses i dessa avsnitt för att på ett tydligt sätt visa på de data 

som undersökningarna givit.  

I avsnitt 6 samt 8-12, framförs arbetets fördjupningsdel. Här analyseras resultaten och de 

slutsatser som vi kommit fram till. Rekommendationer till företaget och exempel på framtida 

fortsättningsarbeten klargörs samt en diskussion, där det t.ex. diskuteras om vad som kunde 

gjorts annorlunda presenteras i dessa slutliga avsnitt av rapporten. 
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2. Teori 

Som förstudie till arbetet och för att få en djupare förståelse är denna teoridel med i 

slutrapporten. För att kunna utföra ålagda uppgifter krävdes en hel del förkunskaper och 

bakomliggande fakta kring det huvudsakliga innehållet, detta bäddade för ett väl strukturerat 

och genomtänkt genomförande. 

 

2.1. Solceller 

En central del av detta arbete handlar om solceller och hur dessa fungerar. Cellerna genererar 

elektricitet när solens strålar lyser på solpanelerna. Solstrålarna består av fotoner och de 

träffar de tunna brickorna av kisel, som cellerna är gjorda av. Solcellerna är ungefär 1 mm 

tjocka och ca 10 x10 cm stora. Cellernas fram- och baksida har ett tunt metallskikt som har 

elektrisk kontakt med kislet. Byggnader med elbehov kan delvis försörja sig med energi från 

solceller, främst under sommarhalvåret i Sverige. Panelerna kan placeras på taket eller 

fasaden av byggnaden. Solcellerna ansluts till elnätet och producerar el, mängden beror på 

instrålningsvinkel, väder och tid på dygnet. Både värme och elektricitet genereras av 

solstrålningen.  

Sedan mitten av 90-talet har intresset för de förnybara energislagen ökat kraftigt och tillväxten 

på marknaden är snabb. Solenergi blir mer och mer intressant på grund av stigande 

energipriser och ökande miljöproblem. Sista två till tre åren har byggandet tagit ordentlig fart, 

både privatpersoner och kommuner har fått upp ögonen för detta gröna energislag. 

Miljöpåverkan är liten och ekonomin blir bättre på grund av ökade produktionsvolymer och 

lågprisalternativ. De senaste 5 åren har prisutvecklingen varit gynnsam för solcellsystem i 

Sverige, det blir billigare och billigare att installera solcellsanläggningar [5]. 

 

2.2. Mikroproduktion 

Med mikroproduktion avses småskalig energiproduktion inom elkraft. Det kan till exempel 

vara vindkraft, solkraft eller vattenkraft. Dessa tre energikällor ger förnybar el. Tekniken 

bakom solkraft utvecklas i rask takt [6]. Det kommer att ställas nya krav på elnätet när 

mikroproducenterna blir fler, bra hantering av en mer varierande elproduktion är en 

förutsättning. Definitionen på en mikroproducentanläggning är anläggningar som kräver en 

säkringsstorlek på max 63 A (ampere). Detta begränsar den installerade effekten till 43,5 kW 

vid 230/400 V [7]. 

 
Ur ett ekonomiskt perspektiv ligger intresset för mikroproducenter i att bli så gott som 

självförsörjande med el snarare än att dimensionera för att få ett överskott vid produktion. 

Detta för att el har ett högre inköpspris än försäljningspris. De minskade kostnaderna för 

inköp av el hjälper till att väga upp för anläggningens kostnad. 
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2.3. Inköp, installation och ekonomi för en solcellsanläggning 

Steg ett är att avgöra vilken storlek på anläggning som passar efter de förutsättningar som 

finns. Om vi undersöker ett fall där en intressent bor i en villa med lutande snedtak. En 

anläggning på 10 kW får plats och kunden tar kontakt med en leverantör. Hos Nordic Solar 

AB kostar en anläggning på 10 kW i dagsläget 121 250 kr. Då ingår 40 st solpaneler, en trefas 

växelriktare, underkonstruktion och monteringsverktyg. Kostnader för frakt och installation är 

inte angivet på företagets hemsida, men det går bra att kontakta dem via e-post för offert mm. 

Enligt kontakt med företagets VD Daniel Gruvborg via mejl kostar en färdig anläggning 

uppemot 130 000 kr inklusive frakt och installation. Leveranstider för materialet ligger på  

1-3 veckor.  

Sammanfattningsvis är ett solcellspaket en kännbar investering för en privatperson, i 

dagsläget lockar detta inte särskilt många intressenter. Det kommer i dagsläget att behövas 

krafttag och större subventioneringar från politikerhåll för att göra solceller mer attraktivt för 

gemene man. I framtiden när tekniken förhoppningsvis blivit bättre och billigare kan vi se ett 

uppsving och ett större intresse för solcellsanläggningar. 

 

2.4. Sverige idag 

Hur väl lämpat är dagens svenska elnät för att hantera stora kvantiteter av 

mikroproduktionsanläggningar? Denna fråga behöver undersökas och är intressant i synnerhet 

på lokal nivå. Nästa frågeställning blir; hur väl kan nuvarande elnät ta emot överskottsel från 

många små anläggningar? 

Det svenska elnätets totala längd är mer än 13 varv runt jorden, ungefär 54 500 mil [8].  

Varav 21 550 mil är luftkabel och 32 950 mil jordkabel. Leveranssäkerheten ligger på  

99,97 % ut till kund. Arbetets fokus kommer att ligga på Karlstads lokala elnät. De lokala 

elnäten har en lägre spänningsnivå än stamnätet och de regionala elnäten. När elen kommer ut 

till kunder ligger spänningsnivån på ca 230 V i eluttaget. Karlstads Elnät AB levererar el till 

ca 34 000 hushåll och företag i centrala Karlstad [9].  

År 2014 var den totala installerade solcellseffekten i Sverige 79,4 MW, då är både nätanslutna 

och icke nätanslutna anläggningar medtagna i beräkningen. Bara under år 2014 sattes hela 

36,2 MW i bruk i Sverige vilket var en stor ökning från föregående år 2013 då siffran låg på 

19,1 MW. År 2014 uppskattades alla solcellsanläggningar i Sverige producera ca 75 GWh/år 

[10]. 

Genom simuleringar i dpPower (som är ett nätinformationssystem för eldistribution) kommer 

en undersökning att göras huruvida befintligt elnät kommer att kunna möta framtida påverkan 

från ett flertal mikroproduktionsanläggningar. Vid detta kommer en av tyngdpunkterna i 

arbetet att ligga. 
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2.5. Lågspänningsnätet 

Huvudspänningen i lågspänningsnätet ligger på 400 V (fasspänning är 230 V) i Sverige och 

nätet ansluter ungefär 5,2 miljoner kunder runtom i landet. Nätens infrastruktur kan se olika ut 

beroende på geografiska förutsättningar. Ute på landsbygden där avståndet mellan kunderna 

är längre kan nätet ha en annan utformning jämfört med inne i tätorterna där fastigheterna 

ligger tätare. Generellt sett är nätet svagare ute på landet jämfört med inne i städerna just av 

den anledningen att längre kabelledningar ger större förluster. Därav kan de kunder som är 

inkopplade längst ut i nätet, längst bort från transformatorn eller kabelskåpet, uppleva en 

mycket lägre spänningsnivå än de abonnenter som ligger intill själva matningskällan. 

Elanvändningen ser även annorlunda ut beroende vart man befinner sig och den varierar 

mycket över dygn och säsong då behovet av el varierar. Elkvaliteten har följaktligen olika 

förutsättningarna på grund av de parametrarna och måste anpassas därefter. 

Genom framtagning av kortslutningseffekten, alternativt nätimpedansen för ett nät kan 

nätstyrkan avgöras. Starka nät har en hög kortslutningseffekt alternativt en låg nätimpedans 

gentemot svaga nät där kortslutningseffekten är låg alternativt nätimpedansen är hög. 

Elkvalitén i ett lågspänningsnät är kraftigt beroende på den nätstyrka som råder i nätet, detta 

göra att stadsnäten är pålitligare än de ute på landsbygden då störningskänsligheten är 

betydligt mindre [11]. 

 

2.6. Flimmer 

Flimmer, eller på engelska ”flicker”, är ett mått på upprepade variationer (fluktuationer) i en 

spänning. Detta resulterar i att lampors ljus tycks pulsera eller blinka. Det krävs bara en 

spänningsförändring på 1-2 V med 230 V matning för att ögat skall uppfatta flimmer som 

blinkningar. Störningen uppstår genom frekvent urkoppling och inkoppling av laster, ofta i 

kombination med ett svagt elnät. Källor som kan ge upphov till flimmer är värmepumpar, 

induktionshällar, ljusbågsugnar, svetsar och valsverk, mm. Två olika mätintervall talas det om 

när det kommer till flimmer. Pst som står för "short term flicker" är flimmer mätt under en 

kort tid, närmare bestämt på ett 10 minuters intervall. Plt som istället betyder "long term 

flicker" mätts under ett intervall av 2 timmar, alltså under en längre tid i jämförelse till Pst. 

Flimmer kan upplevas som psykiskt irriterande vid höga flimmerhalter. Alla inkopplade 

värmepumpar har störst inverkan på abonnenter som har bekymmer med flimmer. Allra 

vanligast är att abonnenten störs av sig själv. När det gäller kostnader så är det främst 

hushållskunder på svaga nät som drabbas negativt av flimmer. Direkt ekonomisk påverkan är 

svår att få fram ett värde på då flimmer ger försämrad produktivitet. 

Bland produktionskällor är vindkraft den källa som ger upphov till mest flimmer. 

Störningarna kan minskas genom att effektuttaget stabiliseras, men ibland är detta inte 

tillräckligt [12][13][14].  
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2.7. Övertoner 

Övertoner är ett ständigt problem i elnätet och dess inverkan kan ha stor effekt på de 

elektriska apparater vi använder i vardagen. Konsekvenser som kan uppstå är till exempel att 

stora strömmar börjar vandra i neutralledaren, att vi får ökade energiförluster och att motorer 

inte fungerar lika effektivt. Spänningen och strömmen i elnätet har i teorin en perfekt 

sinusform, dock stämmer detta inte i praktiken då inverkan av störningar förvränger 

kurvformen. Övertoner är en stor anledning till att sinusformen inte är perfekt och det 

resumeras som ett mått på hur mycket strömmen och spänningen avviker från den ideala 

sinuskurvformen. 

Grundfrekvensen i det svenska elnätet är 50 Hz, övertoner utgörs då av de frekvenser som är 

högre än 50 Hz samt att de är heltalsmultiplar av grundfrekvensen. En överton av 2:a 

ordningens karaktär har då alltså en frekvens på 100 Hz och en med 7:e ordningens karaktär 

ligger på 350 Hz. Övertoner av jämna multiplar t ex 4:e brukar i regel inte anses som några 

större problem då sinuskurvformen oftast är symmetrisk i elnätet, jämna multiplar uppstår när 

det är osymmetri. Fokus ligger då på multiplar vars ordning är ojämn: 3:e, 5:e, 7:e, 9:e osv. 

Den överton som skapar flest problem för elanläggningar är den av 3:e ordningen som har en 

frekvens på 150 Hz.  

Den frekventa användningen av olinjära enfasiga laster ute i lågspänningsnätet så som datorer, 

mikrovågsugnar och lågenergilampor gör att denna överton märker ut sig. Den estimerade 

kostnaden för övertonsrelaterade störningar ligger på 345 Mkr om året för svenska elkunder 

och hårdast drabbade är verkstads- och processindustrierna. 

Uppkomsten av övertoner kommer från olinjära laster som inte använder sig av hela 

strömmen utan bara nyttjar delar av den. Som nämnts tidigare kommer detta från exempelvis 

datorer, hushållsapparater, frekvensomriktare och ljusbågsugnar. Solcellsanläggningar 

producerar som sagt bara likspänning vilket betyder att denna likspänning måste omvandlas 

till växelspänning för att kunna kopplas ihop med elnätet. Vid övergången från lik- till 

växelspänning används en växelriktare till anläggningen. Denna växelriktare är anledningen 

till att övertoner alstras vid denna typ av mikroproduktion. Om elnätet är starkt i 

anslutningspunkten för anläggningen så gynnar detta elkvalitén gällande övertoner, då 

minskar risken att få problem med övertoner.  

Växelriktaren behöver anpassa sig efter en referensspänning för att kunna göra överföringen 

från lik- till växelspänning. Detta kan göras genom att använda sig av nätets redan befintliga 

spänningskurva (kopiera nätspänningen) eller genom en artificiell kurva som tas inifrån 

processorn. Utnyttjas nätets sinusform betyder det att växelriktaren kan komma att kopiera en 

redan förvrängd kurva vilket leder till att föroreningar i elnätet förstärks. I det avseendet är 

användningen av en konstgjord referenskurva ett bättre alternativ. 

Frekvenser som inte är heltalsmultiplar av grundfrekvensen kallas för mellantoner och är i 

jämförelse med övertonerna icke karaktäristiska svängningar. Kunskapen om mellantoner är 

förhållandevis outforskad men vad som är kännbart är att de kan skada elektrisk utrustning. 
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Total Harmonics Distortion (THD) är ett mått på övertonshalten hos ström eller spänning där 

inverkan av mellantoner inte är medräknat. Denna mätparameter är den sammanlagda 

övertonshalten och anges vanligen i procent. Genom att använda sig av Fourier transformen 

kan övertonerna gestaltas. En enkel beskrivning på den processen är att ström- eller 

spänningskurvan som varierar över tiden görs om så den istället realiseras i frekvensspektra 

snarare än tidsspektrat.  Gränsen som satts för eldistribution gällande THD för spänningen är 

8 % av grundtonen. Skulle THD:n ligga över detta gränsvärde måste åtgärder vidtas. 

Riktlinjer för de enskilda övertonerna har också lagts fram och summeras i tabell 1. 

[4][15][16][17]. 

 

2.8. Spänningsvariation 

Spänningen i elnätet ligger inte alltid konstant på den nominella spänningen 230 V i 

lågspänningsnätet, utan värdet kommer ligga och svaja en del kring den nivån. Detta beror 

bland annat på att lasterna i nätet varierar över tid. 

Eftersom de elektriska apparater vi använder i hemmet idag är konstruerade för 230 V kan det 

betyda att de kan skadas om spänningen skulle avvika för mycket från det nominella värdet. 

Gränser har därmed utformats för att skydda utrustningen och behålla god elkvalitet. Genom 

att mäta genomsnittliga RMS-spänningen (växelspänningens effektivvärde/det kvadratiska 

medelvärdet av spänningen i en växelströmskrets) för respektive fas under en 

tiominutersperiod är det möjligt att avgöra om långsamma spänningsvariationer är ett problem 

eller inte. En uppdelning är gjord för att skilja genomsnittsspänningar åt som ligger under 

samt över det nominella spänningsvärdet 230 V. Överspänning råder om värdet skulle 

överstiga 110 % som då motsvarar 253 V under denna tiominutersperiod. Utsätts apparater för 

en högre effekt än vad de är konstruerade för löper de risk att slitas ut och efter en tid 

haverera.  

Tabell 1. Gränsvärden för de individuella övertonerna [18]. 

Udda övertoner  

Jämna övertoner Ej multiplar av 3 Multiplar av 3 

 

Övertoner (n) 

Relativ 

övertonshalt 

(%) 

 

Övertoner (n) 

Relativ 

övertonshalt 

(%) 

 

Övertoner (n) 

Relativ 

övertonshalt 

(%) 

5 6,0 % 3 5,0 % 2 2,0 % 

7 5,0 % 9 1,5 % 4 1,0 % 

11 3,5 % 15 0,5 % 6 … 24 0,5 % 

13 3,0 % 21 0,5 %   

17 2,0 %     

19 1,5 %     

23 1,5 %     

25 1,5 %     
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Motsatsen till överspänning är underspänning och definieras då genomsnittsspänningen 

sjunker under 90 % av det nominella värdet, gränsen ligger då på 207 V inom denna 

tiominutersperiod. Vid en sådan minskning är inte risken för att apparater ska gå sönder lika 

betydande eftersom effekten blir lägre än normalt. Följden blir istället att de elektriska 

apparaterna fungerar sämre eller inte alls, minskningen kan ha stora konsekvenser på 

elmotorer med beständig mekanisk belastning. Motorn behöver ha samma effekt trots att 

spänningen sjunkit, den kompenserar då med att dra mer ström vilket kan få skadliga följder.  

Till kortare spänningsvariationer hör de som inte har något inflytande på värdet under 

tiominutersperioden men som ändå måste tas hänsyn till. Dessa variationer är relativt snabba 

men kan likväl göra skada på elektrisk apparatur. Uppdelning av kortvariga 

spänningsvariationer kan göras i tre delar: kortvariga spänningssänkningar, 

spänningshöjningar och snabba spänningsändringar [11].  

Begränsningar för kortvariga spänningssänkningar för spänningar mindre eller lika med  

45 kV har införts och kan ses i tabell 2. Område A i tabellen representerar det område som 

anses vara acceptabla störningar och där ingen åtgärd är nödvändig. I område B måste 

nätägaren vidta åtgärder för att förbättra kvalitén så pass att förhållandena blir rimliga för 

elanvändaren. Spänningssänkningar vars karaktär infinns i område C av tabell 2 får ej 

förekomma.  

 

Begränsningar för kortvariga spänningshöjningar för spänningar mindre eller lika med 1 kV 

gäller de restriktioner som framgår i tabell 3.  Område A i tabellen representerar det område 

som anses vara acceptabla störningar och där ingen åtgärd är nödvändig. I område B måste 

nätägaren vidta åtgärder för att förbättra kvalitén så pass att förhållandena blir rimliga för 

elanvändaren. Spänningshöjningar vars karaktär infinns i område C av tabell 3 får ej 

förekomma.  

Tabell 2. Uppsatta gränser för kortvariga spänningsvariationer [18]. 

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           
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Snabba spänningsändringar är när spänningens effektivvärde ändras snabbare än 0,5 % per 

sekund samt att effektivvärdet genom hela förloppet ligger i intervallet 90 till 110 % av 

referensspänningen. Snabba spänningsändrigar fastställs av maximal och stationär 

spänningsändring. Den maximala spänningsändringen ΔUmax är den maximala 

spänningsändringen under ett spänningsändringsförlopp och den stationära 

spänningsändringen ΔUstationär är differensen mellan spänningens effektivvärde före och efter 

ändringen. Antalet av de kortvariga spänningssänkningarna i område A i tabell 2 adderas med 

antalet snabba spänningändringar för att sedan få en summa som inte får överstiga det antalet 

som nämns i tabell 4 [18]. 

 

Vid anslutande av en produktionskälla gäller det också att två krav följs: 

 Spänningsändringen får ej överstiga 5 % i anslutningspunkten mot kunden, i ett 

scenario där produktionskällan, med full effekt, kopplas in eller ur nätet. 

 Spänningsändringen får ej överstiga 3 %  i sammankopplingspunkten mot andra 

kunder, i ett scenario där produktionskällan, med full effekt, kopplas in eller ur nätet. 

Dessa två krav är satta för att säkerställa att elkvaliteten inte blir lidande då en 

produktionskälla är i drift [19]. 

 

2.9. Transienter 

Det finns två typer av transienter; oscillerande transienter och impulstransienter. De senare är 

antingen positiva eller negativa spikar som varar under en mycket kort tid. De innehåller en 

mycket liten mängd av energi. I samband med kopplingar av olika slag uppkommer 

oscillerande transienter, de karaktäriseras av en mycket snabb förändring av spänningens eller 

Tabell 4. Gränser för snabba spänningsändringar för Un ≤ 45 kV [18]. 

Snabba spänningsändringar Maximalt antal per dygn 

ΔUstationär ≥ 3 % 24 

ΔUmax ≥ 5 % 24 

 

Tabell 3. Uppsatta gränser för långvariga spänningsvariationer [18]. 

U (%) Varaktighet t (ms) 

  10 ≤ t ≤ 200 200 < t ≤ 5000 5000 < t ≤ 60000 

u ≥ 135     C 

135 > u ≥ 115   B   

115 > u ≥ 111 A     

111 > u ≥ 110       
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strömmens polaritet. Spikarnas period är mindre än 20 ms, de är mycket snabbare än t.ex. 

spänningsdippar. Andra orsaker till transienter kan vara åska samt omkopplingar i nätet. 

Dessa störningar kan få flera effekter, t.ex. att elektronisk utrustning störs ut eller förstörs, 

störningar på datorer och styrsystem, mm. Påföljande kostnader vid störningar av denna typ är 

hundratals miljoner svenska kronor varje år [20] [21].  

 

2.10. Osymmetri 

Symmetri mellan de tre faserna önskas på alla spänningsnivåer i elnätet. Alltså eftersträvas att 

fasförskjutningen mellan faserna är lika och att amplituden för spänningen i de tre faserna är 

lika. Idealfallet för symmetri är alltså att summan av spänningarna i alla faser är noll över tid. 

Enfasiga laster förekommer i nätet vilket leder till osymmetri. Då gäller att fasförskjutningen 

eller amplituden inte är lika mellan faserna. Andra källor till osymmetri kan vara långa 

luftledningar, impedansen mellan ledningarnas olika faser kan variera, detta gäller främst i 

högspänningsnät. 

 

Mätvärden på osymmetri kan fås från kvoten mellan effektivvärdena av plusföljdspänningen 

och minusföljdspänningen uppmätta under 60 sekunder. I ett lågspänningsnät får denna kvot 

inte överstiga 2 %. Osymmetri kan leda till problem för elmotorer och frekvensomriktare. Vid 

osymmetrisk matning drivs trefasmaskiner ojämnt, detta delvis på grund av att 

plusföljdspänningens vridmoment är i motsatt riktning mot vridmomentet för 

minusföljdspänningen. Detta kan leda till vibrationer hos trefasmotorn och minskat 

vridmoment samt ökad ström, detta ger upphov till ökad värmeutveckling. I ett 

mellanspänningsnät kan osymmetri leda till att nollpunktsspänningsskydd, som egentligen ska 

skydda mot jordningsfel, löser ut då nollföljdsspänningen blir för stor. Detta till följd av att 

dessa nät oftast inte är direktjordade [13]. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för vilka verktyg och metoder som använts för att uppnå projektets 

syften och mål. Avsnittet beskriver delvis hur information hämtats till teoridelen, vilken 

programvara som brukats för simuleringar och mätningar samt vilka studiebesök som gjorts. 

3.1. Litteraturstudie 

Ett flertal rapporter, avhandlingar, böcker och internetsidor har använts under 

examensarbetets gång som underlag för arbetet. De källor som utnyttjats sammanförs i 

avsnittet referenser. 

3.2. Studiebesök 

För att ge oss mer kunskap och få lite praktisk beskrivning av solel genomfördes två 

studiebesök. Under de besöken har vi åtagit oss mycket information och kunskap från 

branschkunnigt folk angående solceller, byggnation av solparker, hur framtiden kommer se ut 

med mera. 

3.2.1. Glava 

Det första besöket var i Glava på Glava Energy Center samt hos solpanelstillverkaren 

Swemodule AB. Vi mötte upp med Magnus Nilsson som var vår guide under dagen, han 

visade oss hela fabriken och de olika stegen i tillverkningsprocessen. Han höll även en 

presentation kring företaget och solenergi i allmänhet. Senare gick vi utomhus för att titta på 

solparken, här fick vi titta på de olika installationerna och även olika typer av ställningar som 

panelerna var monterade på. 

3.2.2. Västerås 

Vi tog en långtur för att titta på och få information om Sveriges första megawattpark med 

solenergi. Här besökte vi Magnus Hellberg som är VD för Kraftpojkarna AB. Företaget är 

inköpare och leverantör av solpanelslösningar men också innovatör till solparken utanför 

Västerås. Först en presentation och förevisning av olika panellösningar för tak. Det intressanta 

med anläggningen i Västerås är bland annat att panelerna har solföljare, detta för att maximera 

instrålningsvinkeln under dagen. Fascinerande var att produktionen på solparken var tämligen 

jämn under hela året och den bästa månaden på året var mars månad. 

 

3.3. Mätutrustning och tillhörande programvara 

På de praktiska mätningar som utförts under arbetets gång har två olika mätinstrument 

brukats. Vid Karlstads El- och Stadsnäts anläggning sitter mätaren Metrum SC uppe och 

mäter elkvalitén kontinuerligt, se figur 1. Även om anläggningen installerades i början på 

2014 har mätinstrumentet endast suttit uppe från och med sensommaren och framåt. Mätaren 

kommunicerar med programvaran Metrum SC Controller som ger en realtidsuppdatering så 

att exakta värden vid exakt tidpunkt kan avläsas.  
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För att få en överskådlig bild och analysera resultatet av de loggade mätvärdena så användes 

Metrum PQ Viewer som behandlingsprogram för att sammanställa all data. I PQ Viewer 

presenteras resultatet i grafform med valet att ställa in normgränser för 

elkvalitétsparametrarna. Rapporter från sjudagarsperioder är även tillgängliga att ta ut om det 

skulle behövas. Rapporterna beskriver hur elkvalitén varit under sjudagarsperioden och varnar 

om något värde ej blivit godkänt. 

 

Mätinstrumentet som användes på Karlstads stadshus heter Metrum SPQ och är mer optimerat 

för mätningar ute i fält, se figur 2. Verktyget är portabelt och kan snabbt och smidigt monteras 

och tas ner igen. Strömtänger hängs på varsin fas och sedan loggar instrumentet de data som 

förinställts av mätteknikern. Programvaran Metrum PQ Viewer används också här för att 

sammanställa, behandla och presentera mätdata. Båda mätinstrumenten som brukats under 

projektets gång är kapabla till att logga energi, effekter, osymmetri, frekvens, övertoner, 

individuella övertoner och annat.  

Figur 1. Mätutrustning uppsatt på Karlstads El- och Stadsnät. Fotografi taget av Ulf Jansson. 
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3.4. Simuleringar 

Programvaran dpPower är det redskap som simuleringarna genomförts i. DpPower är ett 

geografiskt informationstekniskt program för digitalhantering av stora eldistributionsnät. I 

programmet kan ett helt elnät kartläggas och information om laster, elkonsumtion, etc. kan 

loggas och hämtas. Med modulen dpPower Analyzer kan beräkningar på befintliga och 

planerade nät göras med den information som tillhandahålls i programmet. Vid beräkning på 

mikroproduktion har värden från det befintliga nätet använts och resultatet från beräkningarna 

har sedan förts över till Microsoft Excel. I Excel har resultatet sammanställts och de relevanta 

värdena har valts ut för att senare presenteras i tabeller och grafer. 

  

Figur 2. Mätutrustning uppsatt på Karlstads stadshus anläggning. Fotografi taget av Ulf 

Jansson. 
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4. Genomförande 

Ett samarbete inleddes med Karlstads Elnät och Sune Bergerland på företaget blev vår externe 

handledare. Från Karlstads Universitet fick vi stöd av Magnus Mossberg som gick in som 

intern handledare. Vi upprättade en planering där det beskrevs i grova drag hur arbetet skulle 

genomföras och utformas. Första etappen bestod av att få förkunskap och dokumentera en 

teoridel i den skrivna rapporten. Vi ägnade ett par veckor åt detta för att sedan gå in på 

bearbetningen av all tillhandahållen data om solcellsanläggningens produktion. Här fördes 

statistik över producerad energi och olika typer av störningar som uppkommer vid produktion 

med solceller. Arbetet med att hantera all info blev omfattande och främst användes Microsoft 

Excel till att göra diagram och annat för att presentera informationen på ett tydligt sätt. 

Mätningarna utfördes med ett instrument från Metrum, till detta fanns ett antal dataprogram 

som kunde användas för att visualisera resultatet och se mätvärdena i realtid. Från 

programmet kunde sedan filerna med data överföras till Excel. Vid ett antal tillfällen 

kontaktades Metrum för att släta ut några frågetecken som uppkom under avläsningen. De var 

till god hjälp och svarade på våra frågor så gott de kunde. När det mesta av all data behandlats 

kunde den sammanställas i diagram och tabeller där stora delar av september och oktober 

täcktes. Det fanns även en mätare ute på fältet som skulle ge data från solcellsanläggningen på 

Karlstads stadshus. Det var också på gång att vi genom kontakt med personal i Glava skulle få 

tillgång till data från deras solpark men olyckligtvis blev det inte så. 

Ett annat moment i arbetet var att använda programmet dpPower och genomföra simuleringar 

för att undersöka hur väl befintligt elnät kunde möta ökade installationer av mikroproduktion. 

Här valdes ett antal bostadsområden ut och simuleringar gjordes i flera steg med olika många 

installerade anläggningar på samma transformator. Installationerna var i storleksordningen  

5 kW till 20kW och områdena som valdes ut var Zakrisdalsudden och Hagalund. Elnätet vid 

Hagalund är relativt starkt men nätet vid Zakrisdalsudden är inte lika starkt, detta enligt hur vi 

ville fördela simuleringarna för att se hur näten påverkades med deras olika utgångspunkter. 

Löpande fördes en loggbok över arbetet. 

4.1. Mätobjekt 

Mätobjekten som examinerats under examensarbetet är två anläggningar vars effektstorlek 

skiljer sig mycket åt. Det första mätobjektet är installerat på Karlstads El- och Stadsnät lokal 

ute på Orrholmen i Karlstad. Det andra examinationsobjektet är placerat på Karlstads stadshus 

lokaler inne i centrala Karlstad. 

4.1.1. Karlstads El- och Stadsnäts anläggning 

Ett examensarbete gjort under hösten och början av vintern 2013 är det som bland annat ligger 

till grund för att Karlstads El- och Stadsnät installerade sin 10 kW effektanläggning. 

Examensarbete var gjort av tre studenter från Högskolan Väst som har sitt säte nere i 

Trollhättan. Det arbetet gick ut på analysera olika mikroproduktionsanläggningar och sedan 

ge rekommendationer till företaget om vilket alternativ som verkade mest lovande. En trefasig 
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solcellsanläggning blev svaret vilket Karlstads El- och Stadsnät tog till sig och driftsatte i 

januari 2014. 

Panelerna är monterade på deras kontorstak, däruppe sitter de fast i en ställning som ger själva 

panelerna en lutning på ca 10˚. Panelerna är av märket Q-cells, på taket sitter totalt  

40 st sådana och växelriktarna som de ansluts till är sammanlagt 3 st. En växelriktare är av det 

tyska märket Steca och de andra två är av tillverkaren Donauer, se figur 3. För att förtydliga 

så använder företaget 3 st enfasväxelriktare för att få trefas växelström. 

Anläggningen förser kontorslokalerna med el och i lobbyn är en display monterad på väggen. 

Den visar, för de anställda och besökande, energiproduktionen i realtid, den totala 

produktionen för aktuell dag och den sammanlagda energiproduktionen sedan anläggningen 

driftsattes. 

 

4.1.2. Karlstads stadshus anläggning 

Karlstad, även känd som ”solstaden”, har legat i topp flera år i rad vad gäller mest soltimmar 

per år i Sverige. Det är en av anledningarna till att Karlstads kommun har tagit initiativet att 

satsa resurser i förnybara energikällor för att göra kommunen mer hållbar. Detta ledde bland 

annat till integrationen av en solcellsanläggning på stadshuset i Karlstad som driftsattes i 

slutet av 2008.  

Det geografiska läget för anläggningen är inte optimalt då byggnaden är placerad mitt i 

centrala Karlstad omringad av höga kontorsbyggnader. Skuggning är en rådande faktor men 

anläggningen är till skillnaden från andra lite speciell då den har en annan viktig egenskap 

förutom att producera el. Solcellerna är utformade och uppsatta som solavskärmare ovanför 

 
Figur 3. Karlstads El- och Stadsnäts växelriktare. Fotografi taget av Ulf Jansson. 
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alla söderorienterade fönster på byggnaden. Under sommaren exponeras inte kontorslokalerna 

av direkt solljuset vilket gör att temperaturen inomhus är svalare än om ljuset fick stråla in 

direkt. Kylningskostander kan då sparas in och det solljus som egentligen skulle lysa direkt in 

i lokalerna plockas istället upp av solcellerna och konverteras till nyttig elenergi. 

Totala effekten på anläggningen är 40,89 kW så den är förhållandevis stor, sammanlagt körs 

den med 9 st växelriktare av fabrikatet SMA och antalet moduler är 282 st där effekten på var 

och en är 145 W. Modulerna är från ett företag i Gällivare vid namn Arctic Solar AB och är 

av typen monokristallina. Totalt upptar modulerna en yta på 370,2 m
2
 där mer än hälften är 

monterade på alla fyra våningar på ena fasaden och resterade är installerade på de tre 

våningarna på andra fasaden. Vad gäller växelriktarna så är de väldigt överdimensionerade då 

förkunskapen om solcellsanläggningens storlek var liten vid det tillfälle då cellerna 

installerades. Figur 4 visar en bild från vindsrummet där växelriktarna sitter. 

 

Syftet med kvalitetsmätningarna på stadshuset i Karlstad var att kunna jämföra data från den 

anläggningen med data från anläggningen på Karlstads El- och Stadsnät. Det sker då ingen 

databegränsning till enbart ett mätobjekt utan trender kan ses som gäller för flera 

mikroproduktionsanläggningar. Detta mätobjekt valdes för storlekens skull eftersom det är 

fyra gånger större än objektet på Karlstads El- och Stadsnät, därav ges en undersökning om 

hur stora respektive större anläggningar skiljer sig åt. 

4.2. Simuleringsobjekt 

I simuleringsdelen valdes två olika nätstationer. Den ena är positionerad i stadsdelen 

Hagalund i närheten av Karlstads centrala delar, medan den andra nätstationen är belägen ute 

på Zakrisdalsudden, ett mindre område i utkanten av Karlstad. Båda dessa nätstationer 

inrymmes i Karlstads elnäts koncessionsområde och är anslutna till samma fördelningsstation, 

dock är de inte kopplade på samma slinga. Den väsentliga skillnaden mellan det två valda 

objekten är själva avståndet till fördelningsstationen, utöver detta har dessa områden valts för 

att efterlikna varandra så mycket som möjligt.  

Figur 4. Växelriktarna till Karlstads stadshus anläggning. Fotografi taget av Ulf Jansson. 
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Exempel på de parametrar som vi tagit hänsyn till är nätets utformning, energibehov och typ 

av byggnader (hus, kontorslokaler, affärer mm.), potential för solceller på taket, skuggning i 

området osv. Nätobjekten kommer senare att jämföras med varandra för att se om påverkan på 

dem är densamma eller om skillnader kan uppfattas beroende på vart nätstationen befinner sig 

i jämförelse till föredelningsstationen. 

 

4.2.1. Valt simuleringsområde: Zakrisdalsudden 

Nätstation Zakrisdalsudden 2 eller T477 som den också benämns är lokaliserad ute på 

Zakrisdalsudden en bit utanför centrala Karlstad. Området är tämligen nybyggt, 

transformatorn installerades år 2009 och villorna runtomkring är stora nybyggda villor med 

tillhörande garage. Alla villatak samt garage har stora takytor vilket gör att montering av 

solcellsanläggningar har stor potential i detta område. Alla tak är dock inte riktade mot norr 

och söder utan takens riktning varierar beroende på vart husen är belägna. Området i sig är av 

öppen karaktär även om det finns ett antal höga träd runtomkring, men en bedömning säger 

att skuggning inte kommer bli en begränsning.  

Kundantalet för T477 är inte speciellt stort, 31 st abonnenter finns under denna station och av 

de 31 st så anses alla vara kandidater till att bli mikroproducenter. Medelvärdet för den årliga 

energiförbrukningen hos alla kunder som är anknutna till T477 är 14030 kWh. Den 

energisnålaste abonnenten i nätet konsumerar 8214 kW/år och den mest energislukande 

abonnenten ligger på hela 21543 kWh/år. Avståndet från fördelningsstationen ner till T477 är 

en bit och flera nätstationer är före i ordningen i den slingan. Det innebär att nätet inte är lika 

starkt i jämförelse med de första nätstationerna i ordningen. Kortslutningseffekten vid T477 är 

80 350,1 kVA. Fördelningsstationen som T477 är kopplad till kallas KVM och i figur 5 visas 

ett fragment av Karlstads transformatorschema (10 kV nätet) där T477 ingår. De små ringarna 

i figur 5 är transformatorstationer och i figuren visas det hur de är sammankopplade med 

varandra. Nätstationen T477 är inringad och det ligger ungefär 10 st transformatorstationer 

före den sett ifrån fördelningsstationen KVM. Syftet med figur 5 är att styrka faktumet att 

transformatorstationen på Zakrisdalsudden är lokaliserad långt ute i nätet, sett från 

fördelningsstationen.  
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Nätet under T477 består av två gruppledningar av intresse där ena ledningen har två 

kabelskåp och den andra har tre kabelskåp inkopplade. Gruppledningen med två kabelskåp 

har totalt 13 st abonnenter medan de resterade 18 st abonnenter finns på den andra 

gruppledningen, se figur 6 för en mer detaljerad framställning av nätets layout. 

Figur 5. Transformatorschema över kopplingsslingan som T477 är sammankopplad till. 

Tagen med tillstånd från Karlstads El- och Stadsnät. 

T477 
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Anledningen till att detta område valdes är först och främst på grund av läget. Vi ville ha ett 

simuleringsobjekt vars position låg långt ute i nätet gentemot föredelningsstationen. Även om 

tätortsnäten i allmänhet är starka så skiljer sig styrkan åt inom näten, så genom att välja ett 

ställe längre ut ges ett ”värsta tänkbara scenario”. Alltså genom att ta ett område där nätet är 

som svagast kan vi då anta att de starkare områdena i nätet klarar av samma/större 

påfrestning. Så nätet längre in kommer med säkerhet klara av påfrestningarna som T477 

klarar av även om det inte är 100 % självklart. 

Utöver det så har vi tänkt på att takytorna besitter en stor kapacitet när det kommer till 

installation av solceller. Som nämnts tidigare är det ett öppet område med några enstaka träd 

runtomkring och Vänerns strand österut så solen har lätt att stråla in. Vi valde även att 

använda ett område med villaägare istället för massa företagsbyggnader då det är mer 

sannolikt att privatpersoner installerar solceller. 

 

4.2.2. Valt simuleringsområde: Hagalund 

Nästa simuleringsområde som valts är ett vanligt villaområde i stadsdelen Hagalund. 

Tillhörande nätstation till detta område heter T255 och den ligger i direkt anslutning till 

fördelningsstationen KVM ute på Bergvik. Området består enbart av villor där lite mer än två 

Figur 6. Schema över underliggande nät för T477. Figur använd med tillstånd från 

Karlstads El- och Stadsnät. 

Kabelskåp 

Gruppledning 

Abonnent/Hushåll 



23 

 

tredjedelar av villorna har sina tak i norr- samt söderriktning. Resterande har tak åt öst och 

väst. Nätstationen installerades år 1975 och antalet abonnenter på denna station uppgår till 

hela 69 st varav 68 st är kopplade till ett hushåll. Principiellt är alla hushållen lämpliga 

kandidater till att bli mikroproducenter då magnituden av skuggning inte är ett bekymmer i 

detta område. Vid simuleringarna har alla 68 st hushålls tagits med. 

T255 eller Arkaden som den också heter har en märkeffekt på 800 kVA och är den första 

nätstationen i sin slinga. Eftersom den ligger direkt intill fördelningsstationen innebär det att 

nätet är väldigt starkt i den punkten. Kortslutningseffekten vid denna station är approximativt 

det dubbla värdet i jämförelse med Zakrisdalsudden. Den årliga energiförbrukningen varierar 

mycket då det energisnålaste hushållet har en årlig förbrukning på 2140 kWh gentemot  

28109 kWh som är den högsta årsförbrukningen. Medelförbrukningen i detta område räknas 

till ungefär 13230 kWh/år. T255 är som sagt den första stationen i sin slinga vilket kan ses i 

figur 7 där T255 är inringad. 

 

Det underliggande nätet till T255 består av 17 kabelskåp som är fördelade på 7 olika 

gruppledningar. Antalet kabelskåp på varje ledning varierar mellan två till tre. Anslutna 

Figur 7. Transformatorschema över kopplingsslingan som T255 är kopplad till. Tagen med 

tillstånd från Karlstads El- och Stadsnät. 

 

T255 
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kunder på ett kabelskåp växlar mellan två till fem stycken och största antalet kunder på en 

gruppledning uppgår till 12 st. Minsta antalet kunder på en gruppledning är 8 st. Hela det 

underliggande nätet till T255 kan ses i figur 8 där alla skåp och anslutningspunkter finns med. 

Den anslutningspunkt som är kopplad direkt till nätstationen är den punkt av de totalt 69 st 

som inte antas vara tillgänglig för mikroproduktion då den inte tillhör ett hushåll. 

 

Grunden till att detta område valts beror på en rad olika faktorer där den främsta är 

placeringen av nätstationen. Då den är belägen bredvid en fördelningsstation innebär det att vi 

kan få ett begrepp om hur nätet påverkas långt upp i en slinga. Vi kan sedan jämföra det 

resultatet med det från en nätstation som finns långt ner i en slinga och se vilka slutsatser som 

kan dras från detta. Positioneringen av hustaken är fördelaktig då majoriteten av dem är vända 

åt söder. Solcellsanläggningarna får på så vis många soltimmar och kan producera mycket el. 

De flesta av de anslutna husen är väldigt lika varandra vilket medför att ifall en eller några 

kunder väljer att sätta upp solcellsanläggningar så kan det skapa en kedjereaktion i området. 

Ser man att grannens anläggning funkar bra på hans/hennes tak så funkar det också bra på ens 

eget tak då takens utformning är lika. Området är öppet och vegetation i form av höga träd 

förekommer i begränsad omfattning, vilket medför liten skuggning av solpaneler. Dock kan 

det förekomma skuggning från närliggande hus då villorna ligger relativt tätt intill varandra. 

 

Figur 8. Schema över underliggande nät för T255. Tagen med tillstånd från Karlstads El- 

och Stadsnät. 

 

Kabelskåp 

Gruppledning 

Abonnent/Hushåll 
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4.3. Simuleringen 

Simuleringsberäkningarna som vi genomfört i programvaran dpPower kan delas upp i två 

olika moment. Som nämnts tidigare kan mikroproduktionsanläggningarna nätanslutas på olika 

sätt beroende på vilken typ av inverterare som används. Den ena delen av simuleringen går 

därför ut på att se vad som händer då alla anläggningar ansluts trefasigt. På så vis kan vi 

försäkra oss om att problematik med snedbelastning undviks. Nästa del bygger på att koppla 

flera anläggningar på en enskild fas och undersöka vad som händer med nätet då det blir 

snedbelastat. Båda dessa experiment är betydelsefulla då elkunderna har valfriheten att välja 

vilken typ av anläggning de ska installera. 

Flertalet simuleringar har gjorts för att testa olika driftscenarior på respektive nätstation. Olika 

inkopplingsmönster, varierande storlek på anläggningen och även olika tidpunkter på året har 

testats för att komma underfund med hur elnätet beter sig under inflytande av 

mikroproduktion. Simuleringarna är konstruerade på så vis att anläggningarna är stegvis 

inkopplade för att kunna presentera resultatet i tabell och grafisk form. Detta innebär att en 

simulering görs utan någon mikroproduktionsanläggning uppsatt, resultatet från hela det 

simulerade nätet antecknas och förs in i Excel. Sedan ansluts en anläggning till ett hushåll och 

en ny simulering görs, resultatet förs in ännu en gång och nästa steg i proceduren är att ansluta 

ännu en anläggning och simulera på nytt igen.  

Kort och gott kan detta sammanfattas med att inkopplandet av anläggningarna sker stegvis 

tills hela området består av mikroproducenter eller tills någon spänningsgräns överskridits. 

Resultatet från en huvudberäkning grundas alltså på många små simuleringar där mesta 

antalet simuleringar gjorda på en huvudberäkning är 31 st. Då resultatet från hela nätet kan 

revideras steg för steg är det lätt att se vilken eller vilka anslutningspunkter som drabbas värst, 

se exakt hur många anläggningar som var inkopplade när gränsen överskreds, kolla vad som 

händer i kabelskåpen samt nätstationen, granska vad som händer i närliggande 

anslutningspunkter och vilka punkter som påverkas minst och så vidare.  

För trefasberäkningar är uttagen effekter på solcellerna 5 kW, 10 kW, 15 kW och 20 kW. En 

hel beräkning är således gjord med enbart 5 kW anläggningar, sedan är en hel gjord med  

10 kW och så vidare. Vid enfasberäkningarna användes anläggningar med följande effekter:  

2 kW, 3 kW, 4 kW samt 5 kW. Eftersom enfasanläggningar oftast körs med mer småskaliga 

anläggningar valde vi att inte använda lika hög effekt på de enfasiga som på de trefasiga. 

Samma beräkningar som är gjorda på Zakrisdalsudden är också genomförda på Hagalund för 

en senare jämförelse mellan dem båda.  

I dpPower finns det ett mycket stort antal inställningar och parameteruppsättningar att välja 

mellan för att få en så bra anpassning till verkligheten som möjligt. Inställningar såsom 

belastningsförluster, utnyttjandetid och belastningsnivå är bara några exempel på sådana 

parametrar som kan ställas in.  

Då vi endast ville göra nätberäkningar på en nätstation förutsatte det att en referensberäkning 

på slinga från fördelningsstationen gjordes allra först. Om man mot förmodan inte skulle göra 

en referensberäkning utan väljer att räkna på hela slingan vid varje simulering skulle en massa 
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datorkapacitet gå åt och tiden för en hel beräkning skulle bli betydligt längre. Genom 

referensberäkningen kan startvärdena för de två nätobjekten tas fram och användas.  

Val av lasttyp är ännu en inställning som är värd att nämna. Denna inställning berättar för 

programmet vilka lasterna är i nätet och hur stora de är. Endera kan man välja att räkna detta 

genom Velandens formel (som är ett sätt att uppskatta den samlagrade effektbelastningen i 

nätet genom att ta hjälp delbelastningarnas energiförbrukning per år, metoden är som sagt 

bara en uppskattning så den ger inga exakta siffror) eller så kan lastprofiler användas. 

Alternativet lastprofiler som vi använt utnyttjar alla de timvärdena (elanvändningen timme för 

timme) som Karlstads El- och Stadsnät uppmätt under åren och sedan anges en specifik dag 

som man vill räkna på. I figur 9 visas en graf över alla timvärdena från början av 2011 fram 

till den 10:e november 2014.  

Som vi ser så ökar den totala inmatade effekten på elnätet i Karlstad under vinter för att sedan 

minskas på sommaren. Detta beror givetvis på att förbrukning av el är större på vintrarna än 

på somrarna då mörkret faller tidigare och temperaturen sjunker. Majoriteten av alla 

beräkningar vi uträttat är gjorda med timvärden tagna från den 22 juli 2012. Den dagen ansågs 

lämplig av två anledningar: vi ville ha ett ”värstafallscenario” vid mikroproduktion så den 

dagen tillhör en av de dagar då minst konsumtion av el sker i nätet (ca 35 MW), solceller 

producerar som mest på sommaren så en sommardag var given, se figur 9. 

Figur 9. Diagram över total inmatning till Karlstads elnät. Tagen med tillstånd från Karlstads El- 

och Stadsnät. 
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Simuleringarna körs också vid maxlast i nätet. På sommaren är det i regel mitt under dagen i 

jämförelse till minlast som sker under nattetid. För att få en generell bild över förbrukningen i 

ett hushåll har kurvor för ett hem i Zakrisdalsudden tagits fram och dessa presenteras i  

figur 10 (effekt [kW] representeras på y-axeln och tidpunkt representeras på x-axeln). 

Förbrukningen i exempelobjektet uppgår till 14036 kW/år. Tittar vi tillbaka på sektion 4.2.1. 

märker vi att exempelobjektet och medelvärdet för den årliga energiförbrukningen i 

Zakrisdalsudden nästan är identiska. 

 

Om vi tittar på den högra lastkurvan för boendet ser vi att högsta konsumtionen under en 

helgdag på sommaren sker mellan kl. 12.00 och kl. 15.00. Vår simulerade dag 22 juli 2012 är 

en söndag vilket betyder att simuleringen kommer ta värdena från helgen.  

  

Figur 10. Typexempel på medelförbrukning för ett hem på vardagar (den vänstra) och 

helger (den högra). Tagen med tillstånd från Karlstads El- och Stadsnät. 

 

Vinter helg temp -8,32 °C 

Vår helg temp 9,51 °C 

Sommar helg temp 16,67 °C 

Höst helg temp 1,43 °C 

 

Vinter vardag temp -9,11 °C 

Vår vardag temp 9,17 °C 

Sommar vardag temp 16,13 °C 

Höst vardag temp 5,48 °C 
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5. Resultat från mätningarna 

I detta avsnitt har alla resultat från de praktiska mätningarna sammanställts. Vi ansåg att det 

var viktigt att ha med ett mer praktiskt moment i examensarbetet. Genom att göra mätningar 

på riktiga anläggningar ökas förståelsen för solceller och dess delar. Kunskaper kan sedan 

föras med in i simuleringarna som presenteras senare i rapporten. Mätningarna är gjorda 

under hösten 2014 och Karlstads El- och Stadsnäts anläggning presenteras först då det var 

vårt första mätobjekt. Anläggningen på Karlstads stadshus redovisas sedan efter att hela 

resultatet från El- och Stadsnäts anläggning presenterats. 

 

5.1. Mätning: Karlstads El- och Stadsnät 

Efter litteraturstudien inleddes arbetet med att hämta och studera mätvärden från Karlstad 

Elnäts egen solcellsanläggning. Anläggningen är installerad på taket till Karlstad Elnäts 

huvudbyggnad och effekten är på 10 kW. Solcellerna är riktade i sydlig riktning och har en 

lutning på 10 %. Det finns en befintlig elkvalitetsmätare som sitter inkopplad hela tiden på 

anläggningen. Denna visar aktuell effekt, mäter spänning, ström, övertoner, obalans, frekvens 

och flimmer. Inriktningen blev att dels presentera mätvärden från en specifik dag samt under 

en period av en vecka. Här nedan följer några resultat. 

5.1.1. Tisdag den 23:e september 

 

Iakttagelser av vädret skedde också under de dagar som mätningar noterades. På den aktiva 

effekten ovan i figur 11 kan vi se att det har varit en dag med omväxlande mulet väder där 

 Figur 11. Aktiv effekt tisdag den 23 september, Karlstads El- och Stadsnäts anläggning. 



29 

 

solen tittat fram i omgångar. Uteffekten har inte varit så hög jämförelsevis. Frekvensen ut från 

anläggningen ligger gott och väl inom gränsvärdena för vad som är acceptabelt, här sågs inga 

onormala värden i våra mätningar. 

 

Spänningen på alla tre faser låg också inom gränserna och nivåerna följs åt från fas till fas, se 

figur 12. Vad som kan ske med spänningen är att den höjs när solceller kopplas in pga. att de 

producerar el. Flimmer finns det inte så mycket att säga om denna dag annat än att inga 

onormala värden förekom. När det gäller övertoner så återfinns nivån alltid under 2 % vilket 

är bra.  

 

5.1.2. Vecka 38 

Under vecka 38 registrerade vi alla mätvärden och skapade diagram i Excel. Här följer några 

av de intressantaste kurvorna. 

 Figur 12. Spänning tisdag den 23 september, Karlstads El- och Stadsnäts anläggning. 
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Effekten som presenteras i figur 13 är alltid intressant då man på ett snabbt sätt kan se vilka 

förutsättningar för produktion av el som funnits under en specifik dag. På torsdagen den 18/9 

vecka 38 ses att kurvan är väldigt jämn och fin, här har det uppenbarligen varit en fin och 

solig dag som genererat mycket energi i ett jämnt flöde. En annan intressant del att redovisa är 

de individuella övertonerna. Genom stapeldiagram fås en bra bild av på vilken nivå som 

övertonerna hamnat, se figur 14, nivåerna här är de maxvärden som uppmätts för varje 

individuell överton under vecka 38. Värt att nämna är att den totala harmoniska distorsionen 

aldrig överskridit gränsvärdet på 8 % på någon av mätningarna. 

 Figur 13. Aktiv effekt vecka 38, Karlstads El- och Stadsnäts anläggning. 
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Något som var uppseendeväckande var hur nivån av osymmetri förändrades över tid. Under 

denna veckomätning kan det noteras att osymmetrin är lägre på lördag och söndag gentemot 

resterande dagar. Detta fenomen redovisas grundligare i nästkommande sektion där en 

mätning för hela oktober presenteras. 

5.1.3. Oktober månad 

Även under oktober månad kontrollerades mätvärden från solcellsanläggningen. Intressant 

från oktobermätningarna var bland annat osymmetrinivåerna. Samma som tidigare blir 

osymmetrinivån högre under arbetstid på veckodagarna och sjunker tydligt på helgen. Detta 

upprepas för varje helg under oktober, se figur 15. 

 Figur 14. Högsta nivå på individuella övertoner vecka 38, Karlstads El- och Stadsnäts 

anläggning. 
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I figur 16 visas också ett stapeldiagram över producerad energi dag för dag under oktober. 

Detta är speciellt intressant för att se hur mycket energi anläggningen bidrar med och vilken 

ekonomisk vinning det ger. 

 

 

 Figur 16. Energi oktober, Karlstads El- och Stadsnäts anläggning. 

Figur 15. Osymmetri oktober 2014, Karlstads El- och Stadsnäts anläggning. 
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5.2. Mätning: Karlstads stadshus 

Tanken med elkvalitetsmätningen på Karlstads stadshus var att instrumentet skulle få logga 

värden i mer än en veckas tid för att få med både vardagar och helg. Instrumentet sattes upp 

torsdagen den 30 oktober 2014 och togs ner efter ca 1,5 vecka. Mätvärden hämtades tisdagen 

den 4 november för att kontrollera så att mätningen skedde enligt planen.  

Olyckligtvis hände något med instrumentet under den resterande tiden som den satt uppe, all 

data från och med 4 november och framåt loggades aldrig. Resultatet från Karlstads stadshus 

sträcker sig således från fredag den 31 oktober till tisdag den 4 november. Värt att nämna är 

att energin skulle ha loggats och presenterats men gjorde inte det på grund av felet. Dock har 

våra vänner på stadshuset en energimätare uppsatt så energivärdena fick vi tillgång till ändå. 

Elproduktionen på anläggningen ses i figur 17 där den är presenterad månadsvis för år 2012, 

2013 och 2014 (bara fram till september år 2014).  
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Vädret under tiden då mätningen genomfördes var mest grått och mulet. Sammanfattningsvis 

har inget värde överskridit någon gräns av vad som anses vara god elkvalitet. Dock 

registrerade mätaren en transient med varaktighet på 0,47 ms på fas 1 den 3 november 2014 

kl. 09.33 på morgonen. Vad transienten beror på är lite oklart men den behöver nödvändigtvis 

inte komma från anläggningen i sig utan kan ha kommit utifrån nätet. Hur spänning samt 

Figur 17. Elproduktion från solcellsanläggningen på Karlstads stadshus. Tagen med tillstånd 

från Karlstads kommun. 
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strömmen reagerade vid transientens inträffande kan ses i figur 18 och  

figur 19. 

 

 

Transientens toppvärde registreras till hela 19 A i aktuell fas. En väldig distorsion på 

spänningen i alla faser kan tydligt observeras i data från tillfället då transienten inträffade. 

Värst avvikelse från sinusformen sker på fas 1 men de andra två faserna är också påverkade. 

Ska det nämnas något om de andra parametrarna som förövrigt ser bra ut kan de kort 

sammanfattas med: 

 Spänningen: varierade mellan 226,5 – 237 V 

 Strömmax: 14 A 

Figur 19. Spännings utseende vid transientens inträffande, Karlstads stadshus. 

Figur 18. Strömmens utseende vid transientens inträffande, Karlstads stadshus. 
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 Flimmermax (Pst): 0,7677 (Short term flicker) 

 Flimmermax (Plt): 0,3751 (Long term flicker) 

 THDmax: 2,6278 %  (Total harmoniska distorsion) 

 Osymmetrimax: 0,2603 % 

Alla dessa värden är tagna från mätprogrammet och i avsnitt 2 finns definitioner och teori för 

samtliga. Den totala harmoniska distorsionen samt osymmetrin sjunker och hamnar även här 

på en stabil låg nivå helgen då Stadshuset står tomt. 

 

5.3. Sammanfattning av resultatet 

Mätningarna har sammanfattningsvis varit tämligen lugna. De flesta värden har inte ens varit 

nära de gränser som satts upp för dålig elkvalitet vilket är väldigt bra. De data som är värda att 

lägga på minnet är först och främst osymmetrin, se figur 15, som beter sig väldigt konstigt. 

Kurvan för osymmetrin är relativt systematiskt uppbyggd när man kollar på vardagarna under 

en veckas period. Osymmetrin går upp på dagtid och ner på nattid samt att nivån lägger sig på 

ungefär samma läge dag för dag. Transienten, se figur 18 och 19, är också noterbar då det är 

enda gången något avvikande händer i de stabila solcellssystemen. 
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6. Analys och slutsatser av mätresultatet 

De praktiska mätningar som genomfördes på Karlstads El- och Stadsnät samt Karlstads 

stadshus visar inte på några oväntade resultat. Båda anläggningarna är väl fungerande och 

elkvaliteten som levereras är god. Endast flimmervärdet (short time) har överskridit 

gränsvärdet ett fåtal gånger. Då nivåerna av flimret ej är upprepat höga (de höga nivåerna 

kommer ej tätt på varandra) har folk i omgivningen inte märkt av det och det anses inte som 

ett problem. Skillnaderna mellan den stora anläggningen på Karlstads stadshus och den på 

Karlstads El- och Stadsnät är inte alls stora. Olyckligtvis så skedde ett fel vid mätningarna på 

stadshuset vilket ledde till att viss data gick förlorad. Vad som kan ses från det data som 

mottogs märks inga grundläggande skillnader. 

Övertonerna från Karlstads El- och Stadsnät kan vara värt att ta en närmare titt på, se figur 14. 

Ute i nätet är det 3:e övertonen som brukar ställa till med oreda, här ser vi att företagets 

anläggning har störst procentsats på 5:e och 7:e övertonen som även de kan ställa till problem. 

Om vi reviderar tabell 1 i sektion 2.7 märker vi att de nivåer som vi uppmätt är väl inom den 

gränser som satts upp. Ett väldigt intressant och uppenbart mönster är att övertonernas och 

osymmetrin nivåer, se figur 15 för osymmetrikurvan, är lägre och stabilare på helgerna för 

båda mätobjekten. Detta stötte vi på först vid Karlstads El- och Stadsnäts anläggning och fick 

senare samma resultat från stadshuset. Frågan vad detta kunde bero på ställdes till företaget 

Metrum, dock utan att något tydligt svar erhölls. Klockslaget då nivåerna sjunker på 

fredagarna är genomgående för alla, det är runt klockan 17:00. Klockslaget då nivån stiger 

igen på måndagarna är ca 07:00. Det som kan konstateras är att de båda lokalerna är 

elförsörjda kontorsbyggnader där minimal aktivitet råder under helger, från fredag kväll till 

måndag morgon. På helgerna finns inte de laster som normalt finns på vardagarna, 

elkonsumtionen är inte lika hög under den tiden vilket är orsaken till att störningsnivåerna är 

lägre. En kontroll på elkvaliteten under nyårshelgen, samt dagarna efteråt, visar att 

störningsnivåerna också under denna period är låga på Karlstads El- och Stadsnäts 

anläggning. När personalen sedan återvänder till kontoret efter de lediga dagarna stiger 

nivåerna återigen. 

Ska vi nämna något om produktionen så ser vi tydligt att solenergi inte är en pålitlig källa om 

den inte kan lagras. Inspekterar vi figur 11, 13, 16 och 17 förtydligas det, produktionen är 

väldigt ojämn både över dagens timmar och i det långa loppet som t.ex. en vecka, en månad 

och ett år. På soliga dagar utan moln fås dock en jämn och fin kurva som ger en bra 

produktion sett över dagen. Vid morgon och kvällar på Karlstads El- och Stadsnäts 

anläggning ser vi att produktionen sjunker eftersom solen inte träffar anläggningen vinkelrätt. 

Solcellerna fungerar bäst då ljuset träffar dem direkt på. För att ta vara på så mycket energi 

som möjligt kan en teknik som bland annat används i megawattsolparken utanför Västerås 

användas, nämligen solföljare. I den parken monteras panelerna så de kan röra sig, en givare 

känner där av solens position och ställer därmed in panelerna efter den. På så vis kan en bra 

produktion fås på morgon och kvällar då solen står lågt.  
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Även om solcellerna till största del inte genererat störningar som varit oacceptabla har det 

ändå förekommit ett fall som kan vara av intresse, transienten på Karlstads stadshus 

anläggning. Dock är vi nästan säkra på att denna händelse inte alstras från själva 

anläggningarna utan att störningarna istället kommer in från lågspänningsnätet. Det grundar vi 

på att Karlstads El- och Stadsnät registrerat samma händelse ute i nät. Då anläggningen 

sannolikt inte själv genererat störningen betyder det att störningar ändå kan komma fram till 

dem, sådana störningarna kan ta sig in och skada utrustningen om oturen är framme. 

Växelriktarna som är kopplade till solcellerna vi mätt på är växelriktare av "kända" märken 

vilket antyder att kvalitén på dem är bra (det behöver dock inte vara hela sanningen). Detta är 

nog anledningen till att störningsnivåerna hålls inom bra gränser på våra mätningar. En 

beaktansvärd undersökning vore att göra en mer detaljerad jämförelse mellan olika 

växelriktare/anläggningar för att kartlägga hur det ser ut. Då vi inte kan förutspå eller styra 

vilken sorts anläggningar folk investerar i är det svårt att få en större bild om hur elkvalitén 

blir. Vad vi vet nu är att dessa anläggningar är välgjorda och att några problem med störningar 

från dessa inte verkar vara ett problem. 
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7. Resultat från simuleringarna 

Följande avsnitt presenterar de resultat som uppnåtts gällande simuleringar under projektets 

gång. Resultat från simuleringarna med olika driftscenarior redovisas i tabeller och grafer som 

innehåller spänningsnivåer, osymmetri och transformatorbelastning. Analys och kommentarer 

av resultaten redovisas senare i avsnitt 8. Premissen för simuleringarna är att all producerad el 

skickas ut på nätet och att nästan alla simuleringar är gjorda då det är minst konsumtion av el i 

nätet (den 22 juli 2012).  

 

7.1. Trefasberäkningar på Zakrisdalsudden 

Första driftscenariot för Zakrisdalsudden är mikroproduktionsanläggningar som ansluts på 

alla tre faser med obalansskydd. Tre huvudsimuleringar med motsvarande 

anläggningseffekter på 5 kW, 10 kW och 15 kW har gjorts där 5 kW och 10 kW tabellerna 

inte redovisas då något gränsvärde ej överstigits i de beräkningarna. Inkopplingsmönstret för 

simuleringarna startar med att fylla gruppledningarna nedifrån och upp. Anslutningen av 

mikroproduktionen sker här i par om två från vänster till höger i kabelskåpen. Först görs en 

simulering utan mikroproduktion, sedan så tilldelas två abonnenter solceller (de två längst till 

vänster i kabelskåpet), sen tilldelas ytterligare två abonnenter med solceller så totalt fyra 

abonnenter nu är mikroproducenter osv. När alla abonnenter i ett kabelskåp är 

mikroproducenter fortsätts processen i nästa kabelskåp och så fortlöper simuleringsmönstret 

till hela nätet är fyllt (om kabelskåpet har ojämnt antal abonnenter så ansluts en från det 

kabelskåpet och en från nästa kabelskåp). För noggrannare beskrivning se tabell 5 och figur 

20. I tabell 5 är anslutningspunkterna numrerade från 1-31 vilket är numret för när de är 

anslutna. Eftersom anslutningen sker parvis så ansluts alltså 1 och 2 tillsammans sen 3 och 4 

osv. Kabelskåpens index är fyrsiffriga ex. 3354 och anslutningspunkterna är femsiffriga ex. 

3354-6. Anslutningspunkternas/abonnenternas första fyra siffror talar om vilket kabelskåp de 

är anslutna till. Så anslutningspunkt 3397-8 är alltså anslutet till kabelskåp 3397 etc. 

Gruppledningarna på denna transformator är två där den högra beskrivs som gruppledning A 

och den vänstra som gruppledning B. Karta från dpPower över området finns tillgänglig i 

figur 39; Appendix A. 
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Tabell 6 ovan klargör resultatet från beräkningen gjord med anläggningar på 15 kW. De 

cellerna i kolumnen längst till vänster representerar knutpunkterna (kabelskåp och 

anslutningspunkter/abonnenter) i nätet. De index med 4 st siffror exempelvis 3351 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31

Knp Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning

3351 240 240 240 240 241 241 241 241 241 242 243 245 246 247 249 250 251

3351-1 240 240 240 240 240 241 241 241 241 242 243 244 246 248 250 251 252

3351-10 240 240 240 240 240 241 241 241 241 242 243 244 246 247 250 251 252

3351-2 240 240 240 240 240 241 241 241 241 242 243 244 246 247 250 251 252

3351-3 239 240 240 240 240 241 241 241 241 242 243 244 246 247 249 250 253

3351-6 239 240 240 240 240 241 241 241 241 242 243 244 246 247 249 252 252

3351-7 240 240 240 240 241 241 241 241 241 242 243 245 246 247 249 252 253

3351-9 240 240 240 240 241 241 241 241 241 242 243 245 246 247 249 250 251

3352 240 241 241 242 243 243 244 245 246 246 247 247 247 247 248 248 248

3352-1 240 240 241 242 243 243 244 245 246 247 247 247 248 248 248 249 249

3352-2 240 240 241 242 243 243 244 245 247 248 248 248 249 249 249 249 250

3352-3 240 240 241 242 242 243 244 245 245 249 249 249 249 250 250 250 250

3352-4 239 240 241 241 242 243 243 244 245 249 249 250 250 250 250 251 251

3352-7 240 241 241 242 243 243 244 246 247 248 248 248 248 249 249 249 249

3353 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 249 249 250 250 250 250 251

3353-1 240 241 242 243 244 245 247 248 249 250 250 250 250 251 251 251 251

3353-4 239 241 242 243 244 245 246 248 249 250 250 250 251 251 251 252 252

3353-5 239 241 242 243 244 246 248 249 249 250 250 251 251 251 251 252 252

3353-6 239 240 241 243 244 247 248 249 250 250 251 251 251 251 252 252 252

3353-7 239 240 242 243 246 247 248 249 250 251 251 251 251 252 252 252 252

3353-8 240 241 242 243 244 245 247 248 249 249 250 250 250 250 251 251 251

3354 239 241 242 244 245 246 247 248 249 250 250 250 251 251 251 251 252

3354-1 239 241 242 244 246 247 248 249 250 251 251 251 251 252 252 252 252

3354-2 239 241 242 244 246 247 248 249 250 250 251 251 251 251 252 252 252

3354-3 239 241 242 245 246 247 248 249 250 251 251 251 252 252 252 252 252

3354-4 239 241 244 245 246 248 249 250 250 251 251 252 252 252 252 253 253

3354-6 239 242 243 245 246 247 249 249 250 251 251 252 252 252 252 253 253

3354-7 239 242 244 245 246 248 249 250 250 251 251 252 252 252 253 253 253

3354-8 239 241 244 245 246 248 249 250 250 251 251 252 252 252 252 253 253

3397 239 240 240 240 240 241 241 241 241 242 243 245 247 249 250 252 252

3397-1 239 239 240 240 240 240 241 241 241 241 245 247 249 250 252 253 254

3397-2 239 240 240 240 240 240 241 241 241 241 243 246 248 250 251 253 253

3397-3 239 239 240 240 240 240 240 241 241 241 243 247 249 250 251 253 254

3397-4 239 239 240 240 240 240 241 241 241 241 243 245 249 250 252 253 254

3397-5 239 240 240 240 240 241 241 241 241 241 243 245 248 249 251 252 253

3397-8 239 240 240 240 240 241 241 241 241 242 246 248 250 251 253 254 255

Tabell 6. Spänning [V] i alla knutpunkter då 15 kW solceller är inkopplade, trefas Zakrisdalsudden. 

Zakrisdalsudden. 

Figur 20. Nätlayout på Zakrisdalsudden. 

Grupp Kabelskåp

1 3354-6

2 3354-7

3 3354-8

4 3354-4

5 3354-2

6 3354-3

7 3354-1

8 3353-7

9 3353-6

10 3353-5

11 3353-8

12 3353-1

13 3353-4

14 3352-7

15 3352-1

16 3352-2

17 3352-3

18 3352-4

19 3397-1

20 3397-8

21 3397-3

22 3397-2

23 3397-5

24 3397-4

25 3351-9

26 3351-1

27 3351-2

28 3351-10

29 3351-7

30 3351-6

31 3351-3

A

B

Inkopplingsmönster

5. 3351

4. 3397

3. 3352

2. 3353

1. 3354

Tabell 5. Inkopplingsmönster på Zakrisdalsudden. 

3354 

3353 

3352 

3397 

3351 



41 

 

representerar kabelskåpen, de index med 5 siffror är anslutningspunkter (som är kopplade till 

abonnenter/boenden) t.ex. 3353-7 är en anslutningspunkt som är kopplad till kabelskåp 3353. 

I översta raden i tabellen hittar vi hur många produktionsanläggningar som är anslutna och 

under den raden beskrivs storheten. När ett spänningsvärde ligger på gränsen eller har 

överskridits så markeras det i tabellerna. Grafer för den abonnent som påverkats mest och 

minst följer här nedan i figur 21 och 22. 

 

 

Det svarta prickade strecket i respektive figur visar när just den abonnenten i fråga kopplas in, 

i figur 21 är det efter 18 st och i figur 22 är det efter 14 st solcellsanläggningar. Värt att nämna 

Figur 22. Minst spänningspåverkade abonnent, 5-15 kW trefas Zakrisdalsudden. 

Figur 21. Värst drabbad abonnent, 5-15 kW trefas Zakrisdalsudden. 
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är att vid effekten 15 kW så överlastas transformatorn vid 26 st inkopplade anläggningar, se 

figur 23 för överblick av transformatorbelastningen vid de olika effekterna. 

 

Transformatorbelastningen för 10 kW anläggningar en dag i december har även tagits med i 

ovanstående figur. Den dagen det rör sig om är tisdagen den 4 december 2012 eftersom den 

tillhör en av de dagar då det konsumerades som mest el i hela nätet (ca 120 MW), se figur 9 i 

sektion 4.3. En jämförelse mellan den dagen (tisdagen den 4 december 2012, mest 

konsumtion i nätet) och den vanliga dagen (22 juli 2012, minst konsumtion i nätet) samt en 

simulering med ett annat inkopplingsmönster finns även nedan i figur 24. Strukturen för 

inkopplingen (för simuleringen med ett annat inkopplingsmönster) skiljer sig inte avsevärt 

mycket från det vanliga. Abonnenterna ansluts här med start uppifrån och fylls sedan nedåt i 

nätet och från höger till vänster. I princip kan man säga att det är motsatsen till det vanliga 

anslutningsmönstret, se figur 20 samt tabell 12 i Appendix B för en mer detaljerade 

beskrivning.  

Det första svarta prickade strecket i figur 24 är när abonnenten kopplas in för den vanliga 

modellen och dagen i december. Det andra prickade strecket är när abonnenten ansluts i den 

särskilda inkopplingsmodellen. Dessvärre var en parameter felinställd under de 

simuleringarna, inställningen gjorde så att alla effekter i nätet ställdes upp med en faktor på ca 

1,6. Konsekvensen av detta blev bland annat att alla solcellsanläggningar blev ca 16 kW 

anläggningar istället för 10 kW. Premissen för simuleringarna är dock den samma för alla tre 

så de är jämförbara med varandra men inte med övriga simuleringar. 

 

Figur 23. Transformatorbelastning vid olika effekter, 5-15 kW trefas Zakrisdalsudden. 
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7.2. Trefasberäkningar på Hagalund 

Nätstationen på Hagalund har mer än det dubbla abonnentantalet gentemot Zakrisdalsudden 

så här krävs det ett lite annorlunda inkopplingsmönster. Nackdelen med det nya 

inkopplingsmönstret på Hagalund är att vi inte får en lika detaljerad bild av spänningsvärdena 

på anslutningspunkterna vid inkopplandet. Istället för två och två så sker inkopplingen här 

skåpvis för att spara in tid. Kunderna i ett helt kabelskåp tilldelas 

mikroproduktionsanläggningar och sedan utförs en simuleringssekvens. Därefter fylls nästa 

kabelskåp och ytterligare en simulering görs, se tabell 7 och figur 25. I tabell 7 är kabelskåpen 

numrerade från 1-17, det är i den ordningen som de tilldelas mikroproduktion (1. 1917 

betyder att kabelskåp 1917 är det första som ansluts, 7. 1922 är det 7:e skåpet att fyllas med 

mikroproduktionsanläggningar). Abonnenternas numrering har ingen betydelse här då ett helt 

skåp fylls och simuleringen sedan körs. Gruppledningarna på denna transformator är sorterade 

så att den gruppledningen innehållande kabelskåp längst till höger i figur 25 är gruppledning 

A. Gruppledning B är till vänster om A sedan fortsätter det med att gruppledning C som är 

lokaliserad till vänster om B osv. I figur 40 i Appendix A finns en karta över området på 

Hagalund tagen från dpPower. De effekter det handlar om här är 5 kW, 10 kW, 15 kW och 20 

kW.  

Figur 24. Jämförelse med 10 kW i juli, december och juli fast ett annat anslutningsmönster,  

trefas Zakrisdalsudden. 
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Tabellerna innehållande värden från simuleringarna 5-15 kW redovisas inte då inga otillåtna 

spänningsnivåer påträffas. Tabellen för 20 kW beräkningen redovisas däremot här nedan i 

tabell 8. Översta raden visar här antalet anslutna skåp istället för anslutningspunkter, utöver 

detta är tabellen utformad lika som för undersökningen gällande Zakrisdalsudden.  

Tabell 7. Inkopplingsmönster Hagalund. 
Grupp Kabelskåp

1 1917-2

2 1917-4

3 1917-3

4 1917-5

5 1917-1

6 1918-1

7 1918-3

8 1918-2

9 1924-3

10 1924-4

11 1927-2

12 1927-4

13 1927-5

14 1927-3

15 1926-5

16 1926-6

17 1926-4

18 1926-3

19 1925-5

20 1925-6

21 1925-3

22 1925-4

23 1922-2

24 1922-4

25 1922-6

26 1922-3

27 1922-5

28 1923-7

29 1923-4

30 1923-5

31 1923-3

32 1923-6

33 1920-1

34 1920-4

35 1920-5

36 1920-3

37 1920-2

38 1919-3

39 1919-4

40 1919-1

41 1919-2

42 1928-4

43 1928-1

44 1928-2

45 1928-3

46 1929-3

47 1929-4

48 1929-1

49 1929-2

50 1934-2

51 1934-1

52 1934-4

53 1934-3

54 1933-6

55 1933-5

56 1933-4

57 1933-3

58 1930-4

59 1930-3

60 1930-1

61 1930-2

62 1931-4

63 1931-3

64 1932-1

65 1932-3

66 1932-2

67 1932-4

68 1932-5

17. 1932

16. 1931

15. 1930

A

B

C

G

F

E

D

14. 1933

13. 1934

Inkopplingsmönster

6. 1925

5. 1926

4. 1927

3. 1924

2. 1918

1. 1917

7. 1922

12. 1929

11. 1928

10. 1919

9. 1920

8. 1923

Figur 25. Nätlayout på Hagalund. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Knp Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning Spänning

1917 241 245 247 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250 251 251 251 251

1917-1 240 246 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250 251 251 251 251 252 252

1917-2 241 247 249 249 249 249 250 250 250 251 251 251 251 252 252 252 252 253

1917-3 240 246 248 248 249 249 249 249 250 250 250 251 251 251 251 252 252 252

1917-4 240 247 249 249 249 250 250 250 250 251 251 251 252 252 252 252 253 253

1917-5 241 246 248 248 248 249 249 249 250 250 250 250 251 251 251 252 252 252

1918 241 244 246 246 247 247 247 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250

1918-1 241 244 247 247 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250 251 251 251

1918-2 241 244 247 248 248 248 248 249 249 249 250 250 250 251 251 251 251 252

1918-3 241 244 247 247 248 248 248 248 249 249 249 250 250 250 250 251 251 251

1919 241 241 241 241 241 242 242 242 243 246 249 249 249 250 250 250 250 251

1919-1 241 241 241 241 241 242 242 242 242 246 250 250 250 251 251 251 251 252

1919-2 241 241 241 241 241 242 242 242 242 246 249 250 250 250 251 251 251 251

1919-3 241 241 241 241 241 242 242 242 242 246 249 250 250 250 251 251 251 251

1919-4 241 241 241 241 241 242 242 242 242 246 249 250 250 250 250 251 251 251

1920 241 241 241 241 241 242 242 242 242 247 250 250 250 251 251 251 251 252

1920-1 241 241 241 241 241 242 242 242 242 249 251 252 252 252 252 253 253 253

1920-2 241 241 241 241 241 242 242 242 242 248 251 251 251 252 252 252 252 253

1920-3 241 241 241 241 241 242 242 242 242 248 250 251 251 251 251 252 252 252

1920-4 241 241 241 241 241 242 242 242 242 248 251 251 251 252 252 252 252 253

1920-5 240 241 241 241 241 241 242 242 242 248 251 251 252 252 252 252 253 253

1922 241 241 241 241 241 242 242 246 248 248 248 248 249 249 249 249 250 250

1922-2 241 241 241 241 241 242 242 246 248 249 249 249 249 250 250 250 250 251

1922-3 241 241 241 241 241 242 242 246 248 249 249 249 249 250 250 250 250 251

1922-4 240 241 241 241 241 241 242 247 249 249 249 250 250 250 251 251 251 251

1922-5 240 241 241 241 241 241 242 247 249 249 249 250 250 250 250 251 251 251

1922-6 241 241 241 241 241 242 242 246 248 249 249 249 250 250 250 250 250 251

1923 241 241 241 241 242 242 242 244 246 246 247 247 247 247 248 248 248 248

1923-3 241 241 241 241 241 242 242 244 247 247 247 248 248 248 248 249 249 249

1923-4 241 241 241 241 241 242 242 244 247 247 247 248 248 248 248 249 249 249

1923-5 241 241 241 241 241 242 242 244 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250

1923-6 241 241 241 241 242 242 242 244 247 247 248 248 248 248 249 249 249 249

1923-7 241 241 241 241 241 242 242 244 247 248 248 248 248 249 249 249 249 250

1924 241 242 242 243 243 243 243 244 244 244 245 245 245 245 246 246 246 246

1924-3 241 242 242 244 244 244 244 245 245 245 246 246 246 246 247 247 247 247

1924-4 241 242 242 244 244 244 244 245 245 245 246 246 246 246 247 247 247 247

1925 241 241 241 241 243 244 245 246 246 246 247 247 247 247 248 248 248 248

1925-3 241 241 241 241 243 244 246 246 246 247 247 247 248 248 248 248 249 249

1925-4 241 241 241 241 243 244 246 246 247 247 247 247 248 248 248 249 249 249

1925-5 241 241 241 241 243 244 246 246 247 247 247 247 248 248 248 249 249 249

1925-6 241 241 241 241 243 244 246 246 247 247 247 247 248 248 248 249 249 249

1926 241 241 241 241 243 245 246 247 247 247 248 248 248 249 249 249 249 250

1926-3 241 241 241 241 243 246 247 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250

1926-4 241 241 241 241 243 246 247 247 248 248 248 248 249 249 249 249 250 250

1926-5 241 241 241 241 243 246 247 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250

1926-6 241 241 241 241 243 246 247 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250

1927 241 241 241 241 244 246 247 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250

1927-2 241 241 241 241 244 246 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250 250

1927-3 241 241 241 241 245 247 248 248 249 249 249 250 250 250 250 251 251 251

1927-4 241 241 241 241 244 246 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250 250

1927-5 241 241 241 241 245 247 248 248 249 249 249 249 250 250 250 251 251 251

1928 240 241 241 241 241 241 241 242 242 242 243 247 251 251 251 252 252 252

1928-1 240 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 248 251 252 252 252 252 253

1928-2 240 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 248 251 252 252 252 252 253

1928-3 240 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 248 252 252 253 253 253 253

1928-4 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 242 248 252 252 253 253 253 253

1929 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 247 250 251 251 251 251 252

1929-1 240 241 241 241 241 241 241 242 242 242 243 246 251 251 251 252 252 252

1929-2 240 241 241 241 241 241 241 242 242 242 243 246 251 251 252 252 252 252

1929-3 240 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 246 251 252 252 252 252 253

1929-4 240 241 241 241 241 241 242 242 242 242 243 246 251 252 252 252 252 253

1930 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 244 248 250 254

1930-1 240 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 249 251 255

1930-2 240 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 249 251 255

1930-3 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 244 249 251 254

1930-4 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 243 249 251 254

1931 240 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 244 248 250 253

1931-3 240 240 240 240 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 243 247 251 254

1931-4 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 244 247 251 254

1932 240 241 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 244 244 247 248 252

1932-1 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 244 246 248 253

1932-2 240 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 244 247 248 252

1932-3 240 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 244 247 248 253

1932-4 240 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 244 247 248 253

1932-5 240 241 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 244 244 247 248 252

1933 241 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 244 247 250 251 251 251

1933-3 241 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 243 247 252 252 252 252

1933-4 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 247 251 252 252 252

1933-5 241 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 243 247 251 251 251 252

1933-6 241 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 244 247 251 251 252 252

1934 241 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 243 243 248 251 251 251 252

1934-1 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 248 252 252 252 253

1934-2 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 249 252 253 253 253

1934-3 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 248 252 252 252 252

1934-4 240 241 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 243 248 252 252 252 252

Tabell 8. Spänning [V] i knutpunkter då 20 kW solceller är inkopplade, trefas Hagalund. 



46 

 

Nämnvärt för trefassimuleringarna på Hagalund är att transformatorn överlastas redan på  

15 kW i beräkningen, den jobbar då över 100 % vilket inte är önskvärt, se figur 26. I den 

figuren ses att transformatorbelastningskurvan blir brantare och brantare ju högre effekt 

solcellerna får. Vid 15 kW överlastas transformatorn då 15 st kabelskåp har solceller, vid  

20 kW krävs 12 st kabelskåp där alla abonnenter i dem är mikroproducenter. Vi kan snabbt 

också nämna som lite kuriosa att matarledningarna som används för att transportera ström 

mellan kabelskåpen, samt transformatorn till kabelskåpen, överlastas på 20 kW beräkningen 

efter bara tre anslutna kabelskåp. Då vi valt att inte behandla ledningar i denna rapport finns 

inga grafer eller tabeller om detta utan när vi körde simuleringen informerades vi om det av 

simuleringsprogrammet. 

 

 

De två abonnemang som närmar sig otillåtet värde först hittas i kabelskåp 1928 i ovanstående 

tabell (tabell 8), men den punkt i nätet som drabbas av högsta spänningsnivå är lokaliserad i 

skåp 1930. Den spänningen är totalt 255 V efter att hela nätet är fyllt med solceller på 

effekten 20 kW. Figur 27 demonstrerar en av de två punkterna som drabbas först, där ökar 

spänningen med 6 V då det skåpet anslutits. Spänningen lägger sig tillslut på 253 V efter  

14 st anslutna skåp. Figur 28 uppvisar den värst drabbade punkten i hela nätet. En markant 

ökning av spänningen är synbar då skåpet i fråga ansluts, speciellt på 20 kW och 15 kW men 

också på 10 kW beräkningen. Som nämnt tidigare är det på 20 kW beräkningen som 

gränsvärdet 253 V passeras, högsta värde på 15 kW är 251 V, högsta på 10 kW är 247 V och 

högsta på 5 kW är ynka 243 V. 

Figur 26. Transformatorbelastningen för 5-20 kW på Hagalund, trefasberäkning. 
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De kunder som klarar sig bäst i detta driftscenario på Hagalund sitter på kabelskåp 1924 och 

tilldelas mikroproduktion efter tre fyllda skåp. Spänningsskillnaden mellan de kunderna och 

de värst drabbade är hela 8 V vilket blir att motsvara 247 V i de minst påverkade, se figur 29 

för diagram för en av de kunder som klarat sig bäst. Så skulle nu simuleringen varit verklighet 

hade ingen åtgärd behövts ta för den minst påverkade punkten då den ligger inom gränsen för 

Figur 28. Anslutningspunkt med högst spänningsnivå efter fyllt nät, 20 kW trefas. Hagalund. 

Figur 27. Först anslutningspunkt att komma upp på 253 V, 20 kW trefas Hagalund. 
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"god" elkvalitet. Den värst drabbade punkten däremot hade Karlstads El- och Stadsnät fått lov 

att åtgärda för att hålla spänningsnivån inom de gränser som satts upp.  

 

 

7.3. Enfasberäkningar på Zakrisdalsudden 

Anläggningseffekterna det är tal om i enfasberäkningarna är 2-5 kW där alla lagts på fas 1 

förutom vissa undantag där andra scenarior har testats. Ett sådant exempel är en 

huvudsimulering där enfasanläggningarna spridits ut relativt lika på alla tre faser. Det vill 

säga ca 1/3 är på fas 1, ca 1/3 ligger på fas 2 och ca 1/3 kopplats på fas 3. Även en dag i 

december har provats samt en huvudberäkning där inkopplingsmönstret slumpats fram. 

Driftscenariot för enfasberäkningarna på Zakrisdalsudden liknar de för trefaskopplingen. 

Kopplingsmönstret är samma fram till 4 kW, inkopplingen på 4 kW, 5 kW och 

specialberäkningarna sker en och en i detta fall, se tabell 5 och figur 20, för 

kopplingslayouten. Förutsättningen för simuleringen här är att då spänningen stigit över 

gränsvärdet har fortsatt simulering avslutats. Så exempelvis om en spänningsgräns passerats 

efter 12 anslutna anläggningar så har simuleringen bara fortsatt till exempelvis 14 anslutna 

anläggningar och inte fortgått till ett helt fyllt nät.  

Hela tabellen för spänningen i fas 1 vid 3 kW solceller finns här i tabell 9. Redan vid denna 

effekt uppstår ett otillåtet värde på spänningen men det efter att 28 st solcellsanläggningar 

satts i bruk. 

Figur 29. Anslutningspunkt med lägst spänningsnivå efter fyllt nät, 20 kW trefas Hagalund. 
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Diagram med alla värden från alla tre faser från två punkter representeras i figur 30 och 31, 

den ena är abonnent 3397-1 som är mest påverkad medan den andra punkten 3352-1 är minst 

påverkad. De svarta lodrätta prickade strecken hänvisar till när de punkterna kopplas in. Punkt 

3397-1 har hela 21 V skillnad mellan fas 1 och fas 2 då hela nätet är fullt, obalansen i den 

punkten och för 3352-1 kan ses i figur 32. Osymmetrin för den värst drabbade punkten uppnår 

nästan gränsen på 2 % när hela nätets abonnenter producerar och distribuerar ut el.  

Tabell 9. Spänning [V] i fas 1 vid 3 kW simulering på Zakrisdalsudden, enfas. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31

Knp U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1

3351 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 242 243 245 247 248 250 251

3351-1 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 242 243 245 248 249 251 252

3351-10 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 242 243 245 246 249 251 252

3351-2 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 242 243 245 246 249 251 251

3351-3 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 242 243 245 246 248 250 252

3351-6 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 242 243 245 246 248 251 252

3351-7 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 242 243 245 247 248 251 251

3351-9 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 242 243 245 247 248 250 251

3352 239 240 241 242 242 243 244 244 245 246 246 246 246 247 247 247 247

3352-1 239 240 241 241 242 243 244 244 246 247 247 247 247 247 247 248 248

3352-2 239 240 241 241 242 243 244 244 247 248 248 248 248 248 249 249 249

3352-3 239 240 241 241 242 243 243 244 245 249 249 249 249 249 249 250 250

3352-4 239 239 240 241 241 242 243 244 244 249 249 250 250 250 250 250 250

3352-7 239 240 241 242 242 243 244 246 247 247 248 248 248 248 248 248 249

3353 239 240 242 243 244 245 247 248 248 249 249 249 250 250 250 250 250

3353-1 239 240 241 243 244 245 247 248 249 250 250 250 250 250 251 251 251

3353-4 239 240 241 243 244 245 246 249 250 250 250 251 251 251 251 251 251

3353-5 239 240 241 243 244 247 248 249 250 250 251 251 251 251 251 251 251

3353-6 239 240 241 242 244 247 248 249 250 251 251 251 251 252 252 252 252

3353-7 239 240 241 242 246 247 249 250 250 251 251 251 252 252 252 252 252

3353-8 239 240 241 243 244 245 247 248 249 250 250 250 250 250 250 251 251

3354 239 240 242 244 245 246 248 249 249 250 250 251 251 251 251 251 251

3354-1 239 240 242 244 246 247 249 250 250 251 251 251 252 252 252 252 252

3354-2 239 240 242 244 246 247 248 249 250 251 251 251 251 252 252 252 252

3354-3 239 240 242 245 246 248 249 250 251 251 251 252 252 252 252 252 252

3354-4 239 240 244 245 247 248 249 250 251 252 252 252 252 252 253 253 253

3354-6 238 242 243 245 247 248 249 250 251 252 252 252 252 252 252 253 253

3354-7 239 242 244 245 247 248 249 250 251 252 252 252 252 252 253 253 253

3354-8 239 240 244 245 247 248 249 250 251 252 252 252 252 252 253 253 253

3397 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 242 244 247 248 250 251 252

3397-1 239 239 239 239 239 239 239 240 240 240 244 246 249 250 252 253 254

3397-2 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 242 246 248 249 251 253 253

3397-3 239 239 239 239 239 239 239 240 240 240 242 246 248 250 251 253 254

3397-4 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 242 244 248 250 252 253 254

3397-5 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 242 244 247 249 251 252 253

3397-8 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 246 246 248 249 251 253 253
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Figur 31. Minst spänningspåverkad punkt, 3 kW enfas Zakrisdalsudden. 

Figur 30. Mest spänningspåverkad punkt, 3 kW enfas Zakrisdalsudden. 
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En dag i december har även simulerats för att jämföra sommar och vinter, resultatet blir 

detsamma som för trefasberäkningen. Kurvformen blir väldigt lik den på sommaren med den 

stora skillanden är att kurvan startar på en lägre nivå eftersom konsumtionen i nätet gör att 

spänningsfallet ökar i transformatorslingan.  

Ett diagram med en kunds spänningsnivåer i fas 1 vid de olika simuleringseffekterna har 

framställts i figur 33. Kunden är den som kund som installeras med solceller först av alla och 

identifieras som anslutningspunkt 3354-6. Kunden behöver inte vara den som drabbas mest av 

överspänningar då hela nätet inte hinner fyllas. På grund av att den ansluts väldigt tidigt blir 

konsekvensen av detta att vid de högre anläggningseffekterna så drabbas den före alla andra. 

Obalansen när den korsar gränsen vid 5 kW beräkningen är 1,376 %. 

 
Figur 33. Spänning i fas 1 i punkt 3354-6 vid olika anläggningseffekter, 2-5 kW enfas Zakrisdalsudden. 

Figur 32. Obalans mellan faserna för två punkter, 3 kW enfas Zakrisdalsudden. 
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En simulering har gjorts där alla anläggningar lagts på fas 2 och en har gjorts där alla 

installeras på fas 3. Alla värden från simuleringarna blir exakt lika varandra med den 

väsentliga skillnaden att spänningshöjningen sker i den fas som anläggningarna är anslutna 

till. Kort sagt är det ingen fas som är bättre än den andra att hantera spänningshöjningarna 

under dessa ideala förhållanden. 

Tabell 10 visar simuleringsvärden med installationseffekten 5 kW där en jämförelse har gjorts 

mellan den vanliga anslutningsstrukturen och en osystematisk anslutningsstruktur, alla 

solceller har anslutits till fas 1. I den osystematiska beräkningen har inkopplingsmönstret 

slumpats fram, se tabell 13 i Appendix B för mönstret, och sedan har den punkt i hela nätet 

som nått gränsvärdet först i respektive simulering valts. Med den slumpartade strukturen kan 

15 st anslutas innan gränsen nås, men vid den vanliga strukturen krävs endast 9 st. 

 

 

 

Om solcellerna med enfasväxelriktare däremot sprids ut över alla tre faser i en beräkning blir 

resultatet helt olikt från om bara en fas används. Inkopplingsmönstret är det vanliga och de 

sätts i bruk en efter en d.v.s. abonnent 1 läggs på fas 1, abonnent 2 på fas 2, abonnent 3 på fas 

3, abonnent 4 på fas 1, abonnent 5 på fas 2 och så vidare tills nätet är fullt. I tabell 11 

redovisas spänningen i alla faser samt osymmetri mellan dem i nätet då det är fyllt med 

anläggningar med effekten 5 kW. Figurerna 34 och 35 representerar spänningen och 

osymmetrin hos två anslutningspunkter. Påverkan på dessa anslutningspunkter skiljer sig 

väldigt mycket åt. Båda punkterna får sin anläggning lagd på fas 3, punkt 3351-2 ansluts efter 

26 st anläggningar och punkt 3352-2 efter 17 st anläggningar. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1

Vanligt inkoppling 3354-6 238 243 244 246 247 248 250 251 252 253 254 255 256 257 - - - - - - -

Slumpad inkoppling 3397-4 239 240 240 240 242 242 242 244 245 247 247 247 247 252 252 253 255 255 257 258 258

Tabell 10. Jämförelse av spänningsnivån [V] mellan olika inkopplingsmönster, 5 kW enfas Zakrisdalsudden. 



53 

 

 

 
 Figur 34. Kund vars fasspänningar är relativt jämnt fördelade, 5 kW enfas Zakrisdalsudden. 

31 31 31 31

Knp U1 U2 U3 Obalans

3351 244 242 243 0,134

3351-1 243 244 242 0,22

3351-10 246 241 242 0,258

3351-2 243 242 244 0,044

3351-3 247 241 242 0,342

3351-6 243 241 246 0,108

3351-7 243 244 242 0,22

3351-9 244 242 243 0,136

3352 242 242 242 0,061

3352-1 242 242 243 0,046

3352-2 245 241 241 0,26

3352-3 241 247 240 0,388

3352-4 240 240 248 0,401

3352-7 242 245 241 0,215

3353 243 242 243 0,085

3353-1 243 244 242 0,154

3353-4 245 242 242 0,22

3353-5 246 242 242 0,236

3353-6 242 241 246 0,186

3353-7 242 246 241 0,328

3353-8 243 242 244 0,012

3354 244 242 243 0,105

3354-1 245 242 242 0,212

3354-2 243 244 242 0,156

3354-3 243 242 245 0,046

3354-4 246 241 242 0,292

3354-6 246 241 242 0,287

3354-7 243 245 242 0,266

3354-8 243 242 245 0,094

3397 244 242 243 0,134

3397-1 248 241 242 0,358

3397-2 246 242 242 0,265

3397-3 243 241 246 0,109

3397-4 243 241 246 0,102

3397-5 244 244 242 0,185

3397-8 247 241 242 0,342

Tabell 11. Spänning [V] samt obalans [%] vid 31 st 5 kW anläggningar, enfas Zakrisdalsudden. 
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7.4. Enfasberäkningar på Hagalund 

Driftscenariot på Hagalund med enfasinstallationer följer samma inkopplingsstruktur som 

trefassimuleringarna på området med ett litet undantag. Mellan 3-5 kW installeras solcellerna 

en i taget tills det att hela nätet är fyllt alternativt att spänningen blivit för stor. Notera att  

3 kW simuleringen inte gjorts färdig då spänningen endast höjts 1 V mellan 8-35 st 

anläggningar. En anslutningspunkt i första kabelskåpet har valts ut ur tabellerna då den vid de 

högre effekterna drabbas av överspänning först, se figur 36. Om en jämförelse görs i 2 kW 

tabellen, som presenteras i tabell 14 i Appendix C, så kan vi konstatera att den punkten tillhör 

en av de punkter som drabbas på en normal nivå, den är alltså inte med bland de mest eller 

minst drabbade punkterna. 

Figur 35. Kund vars fasspänningar är ojämnt fördelade, 5 kW enfas Zakrisdalsudden. 
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En utförlig granskning för 5 kW mikroproduktion i samma punkt som ovan har även tagits 

fram från tabellerna och visas i figur 37. Här redovisas spänningen för alla tre faserna för att 

få en inblick i hur de andra faserna reagerar då solcellerna läggs på första fasen i Hagalund. 

En spänningsskillnad på 24 V mellan fas 1 och fas 2 är tydligt vid 8 st mikroproducenter. 

Osymmetrikurvan med tillhörande gränsvärde har även lagts till och kan ses i figur 38.  

 

  

Figur 37. Spänningskurvor för alla faser, 

 1917-4 5 kW enfas Hagalund. 

Figur 38. Osymmetri mellan faserna, 

 1917-4 5 kW enfas Hagalund. 

Figur 36. Spänning hos anslutningspunkt i första kabelskåpet, 2-5 kW enfas Hagalund. 
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8. Analys och slutsatser av simuleringarna 

Detta avsnitt har syftet att analysera de resultat som uppnåtts i avsnitt 7. En förutsättning för 

simuleringarna är att alla abonnenter i nätet fördelar ut all producerad el direkt ut på nätet då 

den egna anläggningens produktion är som högst. Med denna förutsättning given så är det 

enkelt att lista ut; scenariot är inte sannolikt då mikroproducenterna till största del använder 

den egenproducerade elen för eget bruk.  

Även om resultatet inte blir identiskt med den praktiska verkligheten så kan trender och nätets 

beteendemönster analyseras utifrån de tabeller och diagram som framställts under arbetets 

gång. Slutsatser och förklaringar till varför resultatet ser ut som det gör kan även dras och 

förklaras. Framförallt spänningsnivåer och osymmetri kommer att behandlas men också 

överlastade transformatorer/ledningar, inkopplingsmönster samt jämförelser mellan dagar och 

områden.  

 

8.1. Analys av trefasberäkningar på Zakrisdalsudden 

Zakrisdalsudden, som ligger en bit ner i fördelningsslingan, har en lågspänning under 

nätobjektet som varierar mellan 239-240 V för anslutningspunkterna. Det underliggande nätet 

hanterar de trefaskopplade anläggningarna relativt bra med tanke på dess läge. Både effekter 

på 5 kW och 10 kW klarar nätet att hantera utan några svårigheter även om spänningsnivån 

stiger då nätet är fullproppat. Vid 15 kW börjar dock problemen med överspänningar för lite 

mer än en tredjedel av abonnenterna under nätstationen, se tabell 1 sektion 7.1.  

De abonnenter som drabbas är de som är lokaliserade längst ner och längst bort från 

nätstationen i de två gruppledningarna. Faktum är att de kabelskåp som drabbas först och 

hårdast är de som ligger längst ner i respektive gruppledning. När diagrammet av den värst 

utsatta punkten analyseras, vars identitetskod är 3397-8, se figur 21, så påvisar den en väldigt 

snabb spänningsökning när aktuell gruppledningen börjar fyllas. Den punkten tillsammans 

med en annan kopplas in först av alla i gruppledningen B, kurvformen är som brantast vid 

anslutningstillfället vilket betyder att spänningen då stiger som mest.  

Förutom nyss nämnda analyser av kurvformen kan det konstateras att påverkan från 

gruppledning A inte påverkar abonnenterna i gruppledning B. Endast en spänningshöjning på 

2 V sker i punkt 3397-8 vid 15 kW anläggningarna innan B-gruppen fått 

mikroproduktionsanläggningar inkopplade. Om diagrammet från figur 22 iakttas, som är den 

minst utsatta punkten och lokaliserad i grupp A, kan det konstateras att när B börjar fyllas 

(efter 18 st) planar kurvan ut. Slutsatsen som kan dras här är att påverkan över gruppledningar 

inte är värst betydande när det kommer till mikroproduktion även om anläggningseffekterna 

är stora.  

Den minst utsatta punkten ligger högst upp i sin gruppledning vilket betyder att kabelskåpen 

nedanför fylls innan den börjar fyllas. Spänningen i punkt 3352-1 börjar stiga redan då de 

anslutningspunkterna i nedanstående kabelskåp tilldelas solceller. Närliggande 

anslutningspunkter i samma gruppledning påverkas av andra solcellsanläggningar vare sig de 
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är kopplade till samma kabelskåp eller inte. Så om en enda abonnent i en gruppledning skulle 

ansluta mikroproduktion skulle alla andra kunder, vars hus är kopplade på samma 

gruppledning, känna av påverkan från den enskilda mikroproducenten. De som är kopplade på 

samma kabelskåp kommer känna av en större påverkan än de som är anslutna till ett annat 

kabelskåp i samma gruppledning. 

Resultatet av belastningen på transformatorn, figur 23, under de olika effektförutsättningarna 

är väldigt intressanta. På sommaren, då konsumtionen av el är minimal, är belastningen på 

transformatorn inte mer än 15 %. Jämför detta med läget på vintern då transformatorn har en 

hög belastning på 55 %. Oavsett årstiden så bidrar till viss del mikroproduktionen till en 

minskad transformatorbelastning. Speciellt på vintern kan vi se nätnyttan som 

mikroproduktionen ger genom att avlasta transformatorn. Olyckligtvis så sker ju den största 

omvandlingen av energi från solcellerna på sommaren även om det förekommer soliga 

vinterdagar emellanåt. Blir effekterna för stora, som i fallet för 15 kW, så händer det att 

transformatorn kör över 100 % vilket inte är ett gynnsamt läge.  

Spänningsnivåerna mellan sommaren och vintern är stora, spänningen är lägre på vintern än 

sommaren, figur 24. Nätet klarar sig bättre från överspänningar då marginalen upp till 253 V 

är större och den nytta som mikroproduktionen gör, gällande transformatorbelastningen, 

förbättrar situationen. Ponera att startspänningen under nätobjektet är väldigt låg, nästan på 

gränsen till underspänning, då kan producerande solceller gagna elnätet samt förbättra 

elkvalitén för abonnenterna i närområdet. 

Analysen av figur 24 fortsätter, nu gäller det inkopplingsstrukturen och hur den påverkar 

spänningen. Det kan ses att i vilken ordning som anslutningarna kopplas in har stor betydelse. 

I fallet med figur 24 hoppar spänningsnivån över 253 V vid 26 st anslutna för det vanliga 

mönstret. Jämförs det vanliga mönstret med det speciella mönstret så nås gränsvärdet efter  

28 st nätanslutningar. Den observationen är riktig då det vid vanligt strukturmönster ger att 

punkten i fråga sätts i bruk efter bara 18 st anläggningar, motsatt till det speciella där det 

tilldelas hela 28 st anläggningar. Ju mer inkopplande som sker på en gruppledning desto större 

kommer spänningen att bli i gruppledningens alla delar. Även inkopplingsstrukturen är viktig 

att ha i åtanke eftersom olika inkopplingsmönster ger olika spänningsnivåer i nätets alla delar. 

 

8.2. Analys av trefasberäkningar på Hagalund 

Hagalund kan hantera stora volymer av mikroproduktionsanläggningar bra. Ett fullt nät med 

hela 68 st solcellsanläggningar på 15 kW klaras av, utan att spänningen går över gränsen. Att 

nätet är starkt intill en fördelningsstation kan konstateras efter att resultatet från beräkningarna 

granskats. De tillbud som kan uppstå vid Hagalundsområdet är att transformatorn och 

ledningarna i nätet inte håller för trycket då el matas ut från abonnenterna vid 

installationseffekten 15 kW samt 20 kW. Återigen gäller samma som på Zakrisdalsudden att 

det är de kunder längst ner i en gruppledning som drabbas hårdast av spänningshöjningar. Det 

geografiska läget har även en stor betydelse när det kommer till spänningspåverkan eftersom 

de värst drabbade punkterna ligger längst ifrån nätstationen. Påverkan från gruppledningar 
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sinsemellan är också här inte särskilt omfattande. Jämförs områdenas spänningsnivåer är 

Hagalund bättre än Zakrisdalsudden enligt tidigare hypotes. Frågan är dock om Hagalund 

kunde ha varit ännu bättre än vad det i dagsläget är. Nätet är gammalt där och hade det varit 

lika nyinsatt som Zakrisdalsudden hade det eventuellt mäktat med spänningsvariationerna 

bättre. 

 

8.3. Analys av enfasberäkningar på Zakrisdalsudden 

Enfasberäkningar visar på ett helt annat resultat gentemot trefasberäkningarna. En 

anläggningseffekt på enbart 3 kW räcker för att elkvalitet ska påverkas negativt i elnätet. När 

figur 30 undersöks kan det slås fast att fasen som solcellsanläggningen kopplas in på är också 

den fas som drabbas mest av spänningsvariationer. Spänningen ökar markant i den fasen 

medan de andra två faserna får erfara en mindre spänningssänkning. Fasen där spänningen 

sänks mest i är fas 2 vilket verkar vara genomgående för alla enfasberäkningar där 

inkopplingen sker på fas 1.  

Den undersökning som förekommit där alla installationer kopplats på fas 2 påvisar att den 

största höjningen sker i den inkopplade fasen. Största spänningssänkningen äger rum på fas 3 

på den simuleringen. Kopplas allt istället på fas 3 fås spänningshöjningen på den fasen medan 

största sänkningen uppträder på fas 1. Hade nätspänningen utan mikroproducenter varit 

mycket lägre än vad den är vid simuleringarna så finns risken att den nedre spänningsgränsen 

korsas då solceller installeras. Exempelvis om ”startspänningen” ligger på 210 V vid 0 st 

anläggningar, då kan spänningssänkningen i en oanvänd fas sjunka under 207 V efter att ett 

antal solceller har installerats. Underspänning råder då i nätet istället för överspänning vilket 

ej är acceptabelt ur elkvalitétssynspunkt.  

Osymmetrin i den hårdast drabbade punkten uppnår nästan gränsvärdet på 2 %, den nivå som 

tidigare nämnts i resultatavsnittet. Om spänningen vid noll solceller på Zakrisdalsudden hade 

varit lägre vid just 3 kW-beräkningen kunde det ha hänt att nätet blivit för snedbelastat innan 

spänningsgränsen passerats. Det är således viktigt att inte bara ta hänseende till spänning utan 

också osymmetri när det kommer till enfasanläggningar.  

Analyseras figur 33 ses ett oroväckande resultat. Spänningsnivån stiger kraftigt fastän 

anläggningseffekten bara ökas 1 kW mellan varje huvudberäkning. Från att vid effekten 2 kW 

befinna sig på 248 V vid 31 st anslutna till att blott klara av 9 st solceller vid 5 kW tyder på att 

enfasanläggningar är skadliga för elnätet. Spänningen i anslutningspunkten hoppar upp hela  

5 V då den installeras med en 5 kW solcellsanläggning.  

En annan kopplingsstruktur, se tabell 13 Appendix B, där solcellerna sprids ut mer och inte 

sätts i bruk i samma kabelskåp efter varandra gör en viss skillnad även fast det är 5 kW 

effekten vi talar om. Jämförelsen mellan den och den vanliga 5 kW berättar att det kan 

installeras fler solceller om de inte läggs intill varandra direkt. Det resultatet är inte avvikande 

då det tidigare har konstaterats att påverkan från andra mikroproducerande abonnenter i andra 

gruppledningar inte är stor. 
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Den stora åtgärden som måste göras när elkonsumenterna väljer enfasväxelriktare är att 

allokera dem över alla faser istället för att låsa fast sig på en specifik. På så vis kan en jämnare 

balans fås i nätet men som figur 34 och 35 vittnar om så är det svårt att få faserna i total 

balans. Detta på grund av att det är många faktorer som ska stämma överens, bland annat är 

det inte troligt att alla kunder använder samma effekt på anläggningen. Alla kunder influeras 

olika vilket försvårar balanseringen, de hushållen högre upp i en gruppledning påverkas 

mindre medan motsatsen gäller för de långt ner. Överlag om vi jämför detta scenario och det 

vanliga enfasscenariot där alla ansluts till en fas så är skillnaderna stora. Här fylls hela nätet 

och högsta uppmätta spänningen i en fas är då 248 V. På det vanliga enfasscenariot, då 

effekten är 5 kW, så var det bara 9 st inkopplade som krävdes för överspänning.  

En intressant och relevant åskådning är att sammanställa enfasberäkningen på 5 kW, där alla 

anläggningar är utsprida över alla faser, med trefasberäkningen på 5 kW. Då den jämförelsen 

görs märker vi att skillnaden dem sinsemellan bara är 3 V vid högsta värde (den mest 

påverkade anslutningspunkten i vardera simuleringen). Denna utsprida enfasberäkning har 

som nämnts ovan sin högsta spänning på 248 V, högsta uppmätta spänning på 

trefasberäkningen är 245 V. Skillnaderna mellan enfasanläggningarna och 

trefasanläggningarna blir sammanfattningsvis relativt små när man sprider ut 

enfasanläggningarna mellan faserna men som figur 35 visar uppstår då en viss osymmetri i 

nätet. 

    8.4. Analys av enfasberäkningar på Hagalund 

Resultatet från Hagalund gällande enfasberäkningarna är i lite märkligt men inte osannolikt. 

Vid effekten 2 kW hanterar nätet spänningsvariationen bra och alla 68 abonnenter kan 

installera solceller. Vid 4 kW och 5 kW-beräkningen kan vi konstatera att det händer 

intressanta saker. Vid 4 kW behövs bara 8 st anläggningar och vid 5 kW krävs enbart 6 st för 

att spänningsnivån ska överskrida 253 V. Jämförs detta resultat med enfassimuleringarna från 

Zakrisdalsudden är svaret anmärkningsvärt då Zakrisdalsudden kan hantera 

spänningsvariationerna bättre än Hagalund, trots att Hagalund ligger precis intill 

fördelningsstationen. Avståndet från nätstationen till den valda anslutningspunkten på 

Hagalund är inte speciellt stort, det är faktiskt nära hälften av avståndet i jämförelse till den 

valda punkten på Zakrisdalsudden. När osymmetri undersöks på båda områdena, då 

spänningen passerat eller kommit upp i 253 V, märks det att osymmetrin vid Zakrisdalsudden 

ligger på 1,376 % i jämförelse med 0,792 % på Hagalund. Hagalund är således mer känsligt 

för spänningshöjningar än osymmetri, medan det motsatta gäller för Zakrisdalsudden. Så 

skälet till varför vi får detta märkliga resultat för spänningsnivån vid de högre effekterna är 

svårt säga, jämförelsen vid trefasberäkningarna visar ju rena motsatsen vilket vi förväntade 

oss från denna jämförelse också. En tanke är att Hagalundsnätet är mycket äldre än 

Zakrisdalsuddens nät vilket göra att det är sämre på att hantera enfasanläggningar, men som 

sagt var är det bara en tanke och inget definitivt svar på gåtan. Spänningskurvorna i de 

resterande faserna blir ej annorlunda jämfört med Zakrisdalsudden, spänningen i den 

inkopplade fasen stiger medan de andra två sjunker. 
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8.5. Sammanställning av analysen 

Överlag kan Karlstads elnät anses starkt då det klarar av solcellsanläggningar med höga 

effekter även långt ute i nätet. Zakrisdalsudden är inte nätets svagaste område men det är 

hälften så starkt som inne läget vid fördelningsstationerna. Nätstationen på udden hanterade 

mikroproduktionen nästan lika väl som Hagalundsstationen trots att Hagalund är lokaliserat 

intill fördelningsstationen. Oavsett område kan vi konstatera att nätet är mycket mindre 

störningskänsligt då anläggningarna kopplas trefas jämfört med enfasigt. Ungefär sju gånger 

så hög effekt på cellerna kan anslutas om det sker trefasigt jämfört med enfasig vid fullbelagt 

nät. De kunder som enligt simuleringarna kommer bli mest påverkade av spänningsvariationer 

är de som befinner sig nederst i en gruppledning, de som har långa avstånd till nätstationen 

samt de kunder som är till antalet många i ett kabelskåp och i en gruppledning.  
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9. Slutsatser 

De målsättningar och frågeställningar som vi satte upp i starten av detta examensarbete har vi 

försökt att svara på så gott vi kan med hänsyn på de förutsättningar och begränsningar som 

varit rådanden. Vi känner oss riktigt nöjda med de resultat som uppnåtts och vi anser att vi 

givit bra svar på problemställningarna som vi stått inför. Här ger vi korta svar och små 

kommentarer på de mål och syften som sattes upp i avsnitt 1.3. 

 

 Undersöka vilka typer av störningar som en solcellsanläggning ger ifrån sig och mäta 

nivåerna för att reda på vilka störningar som ställer till med mest problem: 

 

Genom de mätningar som vi gjort på två anläggningar i Karlstad är det enligt oss 

övertoner, osymmetri och variationer i spänningen som kan vara de störningarna som 

kan ställa till med störst problem när det kommer till solceller. När det gäller vilka 

störningarna som en anläggning ger ifrån sig så har vi förutom de redan nämnda 

kommit i kontakt med vissa nivåer av flimmer och även en transient (transienten tror 

vi inte alstras från själva anläggningen utan kommer utifrån nätet).  

 

 Jämföra två solcellsanläggningar med varandra för att se vilka skillnader som finns: 

 

Skillnader mellan de anläggningarna som vi valt att jämföra var inte alls stora utan vi 

fann många likheter mellan dem. Båda anläggningarna är väl fungerande anläggningar 

som inte ger ifrån sig höghaltiga störningar. De likheter vi fann var främst att 

osymmetrinivån sjönk under kvällar och helger på båda anläggningarna. 

 

 Redogöra för hur elnätet i Karlstad påverkas av ett större antal 

mikroproduktionsanläggningar genom simuleringsberäkningar: 

 

Mikroproduktion kan till en början gynna elnätet i viss mån men när antalet 

solcellsanläggningar börjar bli många skiftar den positiva inverkan och vi kan se 

negativa påföljder i form av överlastade transformatorer och överspänningar i nätet. 

När brytpunkten för en negativ inverkan på nätet inträffar beror på så många olika 

parametrar (exempelvis anläggningseffekt, var i nätet vi befinner oss, antal 

abonnenter, elkonsumtion i nätet, årstid o.s.v.) så det går inte att säga på rak arm. 

Under simuleringarna skickas även all producerad el ut på nätet vilket i verkligheten 

inte är så troligt. I praktiken blir det därav väldigt svårt att förutse om påverkan på 

elnätet kommer vara positiv eller negativ då ett större antal 

mikroproduktionsanläggningar installeras (finns alldeles för många variabler som 

spelar in). Vad vi kan dra för slutsats från simuleringarna är i alla fall att påverkan på 

elnätet när många solceller koppas in kan både vara fördelaktigt och ogynnsamt för 

elnätet. 

 

 Hitta och klargöra olika mönster i nätets beteende då inflytandet av mikroproduktion 

är ett faktum genom simuleringar: 
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Vad gäller elnätets beteende vid mikroproduktion kan olika slutsatser dras, generellt 

sett är det de abonnenter som befinner sig längst ner i en gruppledning (i det 

kabelskåpet som är befinner sig sist i gruppledningen) som kommer influeras mest då 

ett helt transformatorområde bedriver mikroproduktion. De abonnenter som befinner 

sig längst bort från transformatorn, sett till kabellängder, är också mest mottagliga för 

störningar vi ett scenario där alla är mikroproducenter. Vi har även uppmärksammat 

att påverkan från en gruppledning till en annan (om den ena gruppledningen har 

inkopplade anläggningar men inte den andra) inte är så förödanden utan den största 

påverkan sker i den gruppledning som har solceller inkopplade. En viss påverkan kan 

även kännas av från kabelskåp till kabelskåp i samma gruppledning (om det ena 

kabelskåpet har mikroproducenter men det andra inte har det) men den huvudsakliga 

påverkan kommer att ske i det kabelskåpet med mikroproducenter. Om en abonnent 

enbart skulle vara mikroproducent så är det först och främst den personen som 

påverkas mest, men de närmaste grannarna (i samma kabelskåp) kommer även en 

påverkan från den personen med mikroproduktion. 

Ett annat beteenden som verkar vara genomgående är när enfasanläggningar kopplas 

in, spänningen i den inkopplade fasen stiger med spänningen i den andra två faserna 

sjunker sakta. 

 

 Undersöka med hjälp av simuleringsberäkningar de skillnader som finns mellan enfas- 

och trefasanläggningar då många solcellsanläggningar ansluts till elnätet: 

 

Den stora skillnaden mellan enfas- och trefasanläggningar är att nätet påverkas mer 

negativt då enfasanläggningar är inkopplade. Det krävs inte många enfasanläggningar 

för att otillåtna värden ska nås gentemot trefasanläggningar om alla enfasanläggningar 

kopplas på samma fas. Sprids enfasanläggningarna ut på alla tre faser så jämt som 

möjligt kan fler installeras innan otillåtna värden nås, dock med enfasanläggningarna 

fås alltid en viss osymmetri mellan faserna vilket inte är önskevärt. I verkligheten är 

det nästan omöjligt att säga vem, var och när i nätet som kommer producera el vilket 

gör obalansen mellan faserna kan bli enorm även om anläggningarna sprids ut på alla 

faser. 

 

 Jämföra två olika simuleringsområden med varandra då mikroproduktion installerats: 

 

Generellt sett så är områden/transformatorer som ligger när fördelningsstationen bättre 

på att hantera störningar än de som är lokaliserade långt bort ifrån fördelningsstationen 

på grund av att nätstyrkan försvagas ju längre avstånden blir. Detta stämmer även i 

vårt fall då nätområdet nära fördelningsstationen klarar av att hantera fler 

mikroproduktionsanläggningar än det område som ligger långt ifrån 

fördelningsstationen. Nätområdet nära fördelningsstationen klarar även av 

anläggningar med högre effekter jämfört med det andra simuleringsområdet.  
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10. Diskussion 

Såhär i efterhand hade det varit bra om mätningarna på båda mätobjekten hade genomförts 

under en längre period, vid olika väderlekar samt årstider. Detta för att mer exakt kunna 

jämföra resultatet och dra kvalitetsmässigt bättre slutsatser. Då tidsbegränsningen sätter stopp 

för detta så är ändå de mätningar som gjorts till nytta. Det fanns rum för förbättringar, 

samtidig datalagring från Karlstads El- och Stadsnäts anläggning och den på Karlstads 

stadshus hade gett en extra dimension till undersökningen. Om detta hade genomförts kunde 

en tillförlitligare jämförelse gjorts mellan de två mätobjekten då väderförhållanden och 

solinstrålning varit likadan.  

Det hade också varit till fördel om mätningar kunnat utföras på en installation placerad på en 

villa ute i nätet. Då mätobjekt som vi valt endast är kontorsbyggnader får vi bara en bild av 

hur solcellerna fungerar på den typen av byggnad. Lasterna hos en kontorsbyggnad skiljer sig 

från ett vanligt hem vilket kan ha en viss inverkan på resultatet. Hade en mätning gjorts på en 

befintlig hushållsanläggning hade det korrelerat bättre med simuleringsberäkningarna där alla 

abonnenter är vanliga hushåll. 

Gällande simuleringsberäkningarna så kan de sammanfattas med att de var lyckade. Vi fick en 

bra genomgång om hur dpPower fungerade. Själva simuleringsdelen av programmet var en 

nyttig erfarenhet att arbeta med. Det var väldigt lärorikt då vi fick lov att ta mycket eget 

initiativ och utforska simuleringsmodulen mestadels själva då ingen på Karlstads El- och 

Stadsnät jobbat med solceller i programmet tidigare. Personalen gav oss ändå ett bra stöd 

kring på de moment av programmet som de kände till och vi fick även viss hjälp från 

programvaruleverantören Digpro. 

Under simuleringarna är förhållandena idealiska vilket i verkligheten inte stämmer. Vad som 

kan ses från mätningarna på de riktiga anläggningarna är exempelvis att det finns en viss 

osymmetri mellan faserna även om anläggningen är en trefasanläggning. Hur detta kommer 

att påverka osymmetrin ute i nätet när flera solceller kommer upp har ej undersökts, men 

troligtvis kommer det ha en viss påverkan. Alltså kan osymmetri vid många 

trefasanläggningar bli ett problem i elnätet. 

En speciell modul för beräkning av mikroproduktion finns tillgänglig för dpPower, men hos 

Karlstads elnät var den ej implementerad. Modulen möjliggör djupare analyser och 

beräkningar av mikroproduktion vilket hade varit en tillgång under arbetet. 

Bearbetningen i Microsoft Excel har varit oerhört nyttigt och lärande då vi fått handskats med 

mängder av data och information från både mätningarna och simuleringarna. Vi båda känner 

att vi fördjupat våra kunskapar i programmet under arbetets gång, då vi bland annat varit 

tvungna att använda oss av avancerade formler för att rationalisera hanteringen och minska 

tidsåtgången för bearbetningen. Något som vi däremot borde gjort annorlunda, för att 

simplifiera och göra arbetet mer lättförståeligt för läsaren, är att vi borde ändrat 

identifieringskoderna hos abonnenterna/kabelskåpen. Vi har använt oss av Karlstads El- och 

Stadsnäts identifiering på abonnenterna/kabelskåpen (t.ex. 3354-7 osv.) i de aktuella 

områdena. För att göra arbetet mer lättåskådligt hade det varit en smart idé att döpt om dem 
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samt byggt upp dem mer systematiskt. På Zakrisdalsudden t.ex. är kabelskåp 3352 

ihopkopplat med 3397 vilket säkerligen ger mening i det stora hela men i vårt fall kan bli 

förvirrande då vi endast tittar på nätet under en transformatorstation. Ett annat exempel är 

anslutningspunkterna/abonnenterna som kan vara numrerade i följande ordning: 3351-1, 

3351-4, 3351-7, istället för det logiska mönstret: 3351-1, 3351-2, 3351-3. Hade vi döpt om 

kabelskåpen och abonnenterna hade vi som exempel döpt dem till kabelskåp 01, 02, 03 och 

abonnent 01-1, 01-2, 01-3 osv. Dock har detta inte någon betydelse för själva resultatet eller 

slutsatserna men det hade underlättat en viss del för läsaren. 

Tidsåtgången för rapportskriandet blev större än beräknat men de andra delarna av arbete har 

följt den planerade tidsramen. Vi hoppas att Karlstads El- och Stadsnät kommer ha nytta av 

det arbete som utförts. Förhoppningsvis kan också fortsatta studier göras utifrån de resultat 

om elkvalitet och mikroproduktion som detta arbete gett. I framtiden ser ju denna bransch ut 

att växa. 
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11. Rekommendationer 

De rekommendationer vi kan ge Karlstads El- och Stadsnät är framförallt att avråda sina 

kunder från att använda enfasanläggningar då de snabbt skapar problem med elkvaliteten i 

nätet. En trefasväxelriktare är inte mycket dyrare att köpa än en enfasväxelriktare. Skulle nätet 

behöva förstärkas på grund av att kunder använder sig av enfasriktare innebär det extra 

kostnader för nätabonnenterna vilket är viktig att uttrycka vid rekommendationer till dem.  

Om kunderna i ett område mot förmodan skulle envisas med att sätta upp denna typ av 

installationer är det viktigt att Karlstads El- och Stadsnät vidtar vissa åtgärder. Solcellerna 

måste spridas ut över olika faser i nätet då det är ohållbart om alla läggs på samma fas, de 

närmsta grannarna ska helst inte ligga på samma fas. Kontroller av osymmetri och spänningar 

i varje enskild fas bör genomföras kontinuerligt då nätet aldrig förblir helt balanserat. Det 

finns många faktorer som spelar in på detta och det är svårt att förutse hur nätet kommer 

reagera.  

Rekommendationer gällande trefasanläggningar är kort och gott att de borde välkomnas med 

öppna armar om de inte ligger på väldigt höga effekter. En viss mängd mikroproduktion är 

gynnsamt för nätet då transformatorn avlastas och elkonsumtionen för inköpsel blir lägre för 

de hushåll som har en anläggning. Om mikroproduktionsägare även säljer elen och den kan 

användas direkt av grannar gynnar det också nätet. Speciellt på vintern kan egenproducerad el 

göra nytta då konsumtionen i nätet är hög på grund av mörker och kyla. Effekttopparna som 

Karlstads elnät har kommer också att sänkas till viss del om solceller används. Dock vore det 

bäst om abonnenterna kunde lagra energin (t.ex. med hjälp av batterier) och använda den då 

det är hög konsumtion i nätet, då kunde en märkbar skillnad ses på den totala inmatningen till 

Karlstads elnät vid högkonsumtion.  

Nätet i Karlstad är så pass starkt att det borde bemästra trefasanläggningarna utan större 

komplikationer även om många abonnenter ansluts. För säkerhets skull kan det dock vara 

nyttigt för nätägaren, Karlstads El- och Stadsnät, att då de erhållit en anmälan om 

mikroproduktion i förväg gör beräkningar på nätet för att ha koll på effekterna från 

anläggningen. Att förutspå vem eller vilka som kommer installera solceller och bli 

mikroproducenter är svårt, så i det avseendet är det viktigt att först simulera på projekterade 

anläggningar. En åtgärd förutom att förstärka nätet på olika vis är sprida ut kabelskåpen över 

flera gruppledningar, eller flytta abonnenter till andra gruppledningar, då vi innan konstaterat 

att påverkan över gruppledningar sinsemellan inte är markant stor. Att omstrukturerar nätet på 

detta vis är ett alternativ som vi inte har testat ska nämnas, dock kan det vara en tänkbar 

lösning på problemet om det är mer ekonomiskt samt lättare att genomföra än att förstärka 

nätet med t.ex. nya och bättre kablar. 

Hur närliggande grannar och andra abonnenter i nätet påverkas av en mikroproducent är också 

essentiellt att verifiera genom beräkningar, då vi vet att de också påverkas relativt mycket 

(speciellt om de är anslutna i samma kabelskåp och gruppledning). Slutligen kommer 

spänningsvariationer i nätet alltid att finnas då solcellsanläggningar är anslutna. Detta beror på 

att vädret och eventuell skuggning är svårt att förutspå. Det går heller inte att förutsäga om 

kunder distribuerar ut elen eller använder den själv, växlingar mellan dessa fall ger upphov till 
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oförutsägbara variationer i spänningen. Förhoppningsvis svajar spänningen inom acceptabla 

gränser vilket då betyder att ingen åtgärd behöver göras. 
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12. Framtida arbeten 

Förslag på andra arbeten inom detta område är: 

 Undersöka vad som händer i landsbygdsnät med spänningar och osymmetri även om 

Karlstads elnät inte sträcker sig så vida. Ett sådant arbete kan vara intressant både för 

att öka förståelsen och kunna jämföra landsbygden med stadsnätet.  

 

 Göra beräkningar på andra elkvalitetsparametrar som övertoner och flimmer. Det kan 

vara bra när ett flertal mikroproduktionsanläggningar sätts i bruk intill varandra. 

Speciellt övertoner då dessa kan ställa till med rejäl oreda i nätet. 

 

 Då en simulering gav överlastade matarledningar kan det vara intressant att analysera 

påverkan som sker i ledningar och kablar, vilka förluster som fås och vilka åtgärder 

som behövs. 

 

 En djupare undersökning när det gäller påverkan på transformatorstationen. 

 

 Utföra elkvalitétsmätningar på enfasanläggningar för att sedan kunna jämföra det med 

trefasanläggningar samt analysera befintliga anläggningar på hushåll ute i nätet. 

 

 Genomföra mätningar på ett verkligt område som har flertalet solcellsanläggningar i 

bruk för att se hur spänningsnivåer och elkvalitétsparametrarna ser ut i praktiken. 

 

 Inspektera solcellsanläggningar mer ingående, jämföra växelriktare och olika typer av 

solceller med varandra och även kolla på hur man kan minska störningar. 

 

 Kartlägga hur Karlstad kan komma att se ut i framtiden gällande solcellsanläggningar. 

 

 Undersöka vad som händer i de överliggande näten då solcellsanläggningar kopplas på 

lågspänningsnätet. 
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Appendix A – Kartor över nätområdena 

 

Figur 39. Karta från dpPower över simuleringsområdet på Zakrisdalsudden. Tagen med 

tillstånd från Karlstads El- och Stadsnät. 



B 

 

 

  

Figur 40. Karta från dpPower över simuleringsområdet på Hagalund. Tagen med tillstånd från 

Karlstads El- och Stadsnät. 
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Appendix B – Speciella inkopplingsmönster 

 

 

1 3351-6

2 3354-3

3 3353-4

4 3397-2

5 3354-6

6 3352-4

7 3351-2

8 3351-10

9 3397-3

10 3353-6

11 3353-1

12 3352-2

13 3397-4

14 3354-1

15 3351-1

16 3351-3

17 3354-7

18 3397-5

19 3351-9

20 3352-1

21 3353-5

22 3397-1

23 3353-7

24 3352-3

25 3354-4

26 3354-2

27 3353-8

28 3354-8

29 3397-8

30 3351-7

31 3352-7

Slumpartat inkopplingsmönster

Tabell 13. Osystematiskt inkopplingsmönster, enfas Zakrisdalsudden. 

Tabell 12. Speciellt inkopplingsmönster för jämförelse vid 10 kW trefas Zakrisdalsudden. 

Grupp Kabelskåp

1 3352-4

2 3352-3

3 3352-2

4 3352-1

5 3352-7

6 3353-4

7 3353-1

8 3353-8

9 3353-5

10 3353-6

11 3353-7

12 3354-1

13 3354-3

14 3354-2

15 3354-4

16 3354-8

17 3354-7

18 3354-6

19 3351-3

20 3351-6

21 3351-7

22 3351-10

23 3351-2

24 3351-1

25 3351-9

26 3397-4

27 3397-5

28 3397-2

29 3397-3

30 3397-8

31 3397-1

Inkopplingsmönster

A

1. 3352

2. 3353

3. 3354

B

4. 3351

5. 3397
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Appendix C – Simuleringstabell 

 

0 5 8 10 14 18 22 27 32 37 41 45 49 53 57 61 63 68

Knp U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1

1917 240 244 246 246 246 246 246 246 246 246 247 247 247 247 247 247 247 247

1917-1 240 244 246 246 246 246 246 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247

1917-2 240 245 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 248 248 248 248 248

1917-3 240 244 246 246 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247

1917-4 240 245 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 248 248 248 248 248

1917-5 240 244 246 246 246 246 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247

1918 240 243 245 245 245 245 245 245 245 246 246 246 246 246 246 246 246 246

1918-1 240 243 245 245 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 247

1918-2 240 243 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 247 247 247 247 247

1918-3 240 243 245 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 247 247

1919 240 240 240 240 240 240 241 241 241 244 246 246 246 246 246 246 246 246

1919-1 240 240 240 240 240 240 240 240 241 243 247 247 247 247 247 247 247 247

1919-2 240 240 240 240 240 240 240 240 241 243 246 246 246 246 247 247 247 247

1919-3 240 240 240 240 240 240 240 240 241 243 246 246 246 246 247 247 247 247

1919-4 240 240 240 240 240 240 240 241 241 243 246 246 246 246 246 247 247 247

1920 240 240 240 240 240 240 240 241 241 245 247 247 247 247 247 247 247 247

1920-1 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 248 248 248 248 248 248 248 248

1920-2 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 247 247 248 248 248 248 248 248

1920-3 240 240 240 240 240 240 240 240 241 245 247 247 247 247 247 248 248 248

1920-4 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 247 248 248 248 248 248 248 248

1920-5 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 247 248 248 248 248 248 248 248

1922 240 240 240 240 240 240 240 244 245 245 245 245 245 246 246 246 246 246

1922-2 240 240 240 240 240 240 240 244 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

1922-3 240 240 240 240 240 240 240 244 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

1922-4 240 240 240 240 240 240 240 244 246 246 246 246 246 246 246 246 246 247

1922-5 240 240 240 240 240 240 240 244 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

1922-6 240 240 240 240 240 240 240 244 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

1923 240 240 240 240 241 241 241 242 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244

1923-3 240 240 240 240 240 240 241 242 244 244 244 244 245 245 245 245 245 245

1923-4 240 240 240 240 240 240 241 242 244 244 244 244 244 245 245 245 245 245

1923-5 240 240 240 240 240 240 240 242 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

1923-6 240 240 240 240 240 240 241 242 244 244 245 245 245 245 245 245 245 245

1923-7 240 240 240 240 240 240 240 242 244 245 245 245 245 245 245 245 245 245

1924 241 241 241 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 243 243 243 243

1924-3 240 241 241 242 242 242 242 242 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

1924-4 240 241 241 242 242 242 242 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

1925 240 240 240 241 242 243 244 244 244 244 244 244 244 244 244 245 245 245

1925-3 240 240 240 240 242 243 244 244 244 244 244 244 245 245 245 245 245 245

1925-4 240 240 240 240 242 243 244 244 244 244 244 245 245 245 245 245 245 245

1925-5 240 240 240 240 242 243 244 244 244 244 244 245 245 245 245 245 245 245

1925-6 240 240 240 240 242 243 244 244 244 244 244 245 245 245 245 245 245 245

1926 240 240 240 240 242 244 245 245 245 245 245 245 245 245 245 246 246 246

1926-3 240 240 240 240 242 244 245 245 245 245 245 246 246 246 246 246 246 246

1926-4 240 240 240 240 242 244 245 245 245 245 245 245 245 246 246 246 246 246

1926-5 240 240 240 240 242 244 245 245 245 245 245 246 246 246 246 246 246 246

1926-6 240 240 240 240 242 244 245 245 245 245 245 246 246 246 246 246 246 246

1927 240 240 240 240 243 244 245 245 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

1927-2 240 240 240 240 243 244 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

1927-3 240 240 240 240 243 245 246 246 246 246 246 246 246 247 247 247 247 247

1927-4 240 240 240 240 243 244 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

1927-5 240 240 240 240 243 245 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 247 247

1928 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 244 248 248 248 248 248 248

1928-1 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 248 248 248 248 248 248

1928-2 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 248 248 248 248 248 248

1928-3 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 248 248 248 249 249 249

1928-4 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 248 248 248 248 249 249

1929 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 244 247 247 247 247 247 248

1929-1 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 244 247 248 248 248 248 248

1929-2 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 244 248 248 248 248 248 248

1929-3 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 244 248 248 248 248 248 248

1929-4 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 244 248 248 248 248 248 248

1930 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 246 249

1930-1 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 247 250

1930-2 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 247 250

1930-3 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 247 250

1930-4 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 247 250

1931 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 244 246 249

1931-3 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 244 246 249

1931-4 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 244 246 250

1932 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 243 244 248

1932-1 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 243 244 248

1932-2 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 243 244 248

1932-3 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 243 244 248

1932-4 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 243 244 248

1932-5 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 243 244 248

1933 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 241 244 247 247 247 247

1933-3 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 241 244 248 248 248 248

1933-4 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 244 247 247 247 248

1933-5 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 241 244 247 247 247 247

1933-6 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 241 244 247 247 247 248

1934 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 241 244 247 248 248 248

1934-1 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 245 248 248 248 248

1934-2 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 245 248 248 248 248

1934-3 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 245 248 248 248 248

1934-4 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 245 248 248 248 248

Tabell 14. Spänning [V] i alla knutpunkter då 2 kW solceller är inkopplade, enfas Zakrisdalsudden. 


