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Metod för analys av kapacitet i elnätet 

En sammanfattning av examenensarbetet Metod för analys av kapacitet i 

befintligt distributionsnät med avseende på mikroproduktion med solceller samt 

privat elbilsladdning, Björn Nilsson Högskoleingenjör i Elkraft Umeå Universitet 

Två starka trender i samhället som kan innebära en stor inverkan på elnätets belastning i en nära framtid 

är utbyggnaden av mikroproduktion med solceller, samt elbilarnas allt mer framträdande roll på 

fordonsmarknaden. Statistik från Energimyndigheten och Umeå Energis egna uppgifter om anslutna 

anläggningar som sammanställts nedan visar att antalet nätanslutna solcellsanläggningar har stigit 

kraftigt de senaste åren, om än från en låg nivå. Rikets utveckling ser ut att kunna vara exponentiell, 

medan Umeås har för få datapunkter för att kunna avgöra det. Hur utvecklingen kommer att vara i 

framtiden beror i hög grad på hur lagstiftning, incitament och regelverk kring ersättningar för små 

elproducenter kommer att utvecklas och är därmed svårt att prognostisera.  

 

Figur 1. Nätanslutna solcellsanläggningar i riket och Umeå mellan 2016-2019. 

Enligt en studie som tagits fram av intresseorganisationen Power Circle kommer det att finnas 2,5 

miljoner laddbara bilar i Sverige redan om 10 år, vilket om det totala antalet bilar i trafik inte ökar skulle 

innebära att över 50 procent av personbilsparken är laddbar. I samma studie gjordes prognosen att 

laddbara bilar skulle ha 19% av nybilsförsäljningen 2020, och hela ca 95% efter år 2030. 

  

Figur 2. Prognos av antalet elbilar och laddhybrider.  

mailto:umea.energi@umeaenergi.se


           
            

 

 

Umeå Energi Box 224, 901 05 Umeå 

tel 090-16 00 00, e-post umea.energi@umeaenergi.se 

umeaenergi.se 

Med finansiering från: 

 

Data från Trafikanalys och SCB visar att prognosen än så länge håller relativt bra. Andelen laddbara 

bilar i nybilsförsäljningen för januari-april 2020 var för riket 17%, och för Umeå hela 35%. 

Med anledning av den ovan beskrivna utvecklingen gällande mikroproduktion av solceller samt 

elektrifieringen av fordonsflottan finns stor anledning för elnätsföretag att analysera vilka följder detta 

får för stabiliteten i nätet och vilka kapacitetssäkrande åtgärder som kan komma att bli nödvändiga för 

att möjliggöra denna utveckling. Syftet har alltså inte varit att göra någon detaljerad prognos över 

utvecklingen gällande elbilar och solceller för privatkunder, utan att istället studera metoder för att 

bedöma vad som händer med elnätet om en mycket stor andel privatkunder skaffar både elbil och 

solceller 

Studien har begränsats till områden med privatbostäder, och det exempelområde som studerats har i 

huvudsak utgjorts av villabebyggelse, eftersom det är i dessa områden man först kan förvänta sig att 

både utbyggnad av solcellsanläggningar och hög grad av övergång till elbilar först kan ske, samtidigt 

som man från nätägarens sida har en mycket låg grad av kontroll över hur människor agerar. 

De framtagna beräkningsmetoderna kommer dock med modifierade antaganden även att kunna 

användas för att studera nät som i huvudsak försörjer flerbostadshus eller andra typer av kunder. 

Den programvara som använts för att göra nätberäkningarna är Umeå Energis nätberäkningsprogram 

dpPower med tillägget Analyzer. Det är ett GIS-system som levereras av företaget Digpro, där hela 

elnätet med alla komponenter såsom kablar, ledningar, kabelskåp, transformatorer m.m. finns inlagt. I 

programmet finns möjlighet att söka och använda både standardvärden för belastning, och historiska 

värden på förbrukning som kontinuerligt samlas från kundmätare och lagras. Analyzer är ett verktyg i 

programmet som möjliggör beräkning av lastflöden, felströmsanalyser, spänningsnivåer m.m. 

Antaganden  

Genomsnittlig installerad effekt solel 

Då arbetet syftar till att undersöka enskilda nätdelars kapacitet att klara mikroproduktion, så har det 

ansetts sannolikt att det inom de närmaste decennierna kommer att finnas vissa områden där en mycket 

stor del av bostadsägarna vill investera i solceller på taket. Därför har utgångspunkten varit att studera 

ett scenario som kan kallas ”full utbyggnad” vid kontroll av kapacitet för anslutning av mikroproduktion. 

Vid beräkning av effekterna i mellanspänningsnätet som görs på nivån fack i fördelningsstation, vilket 

vanligen innebär 10–20 större nätstationer i tätbebyggda områden, och upp till 50 mindre nätstationer 

på landsbygd är det rimligt att anta att ”full utbyggnad” kommer att ta mycket längre tid, om det alls 

uppnås. Därför görs beräkningarna på denna nivå för både 100% men även för 50% i de fall nätet inte 

bedöms klara full utbyggnad. 

Ett antal antaganden har gjorts om vilken grad av utbyggnad av privata solcellsanläggningar som ska 

anses representera ”full utbyggnad” av solceller. Genomsnittlig storlek på privata solcellsanläggning 

som finns registrerade hos Umeå Energi idag (111 st. identifierade) är 6,5 kW. Genomsnittlig 

anläggningsstorlek kan förväntas öka något pga. sjunkande pris på solceller och slopat 

nettokonsumentkrav. En genomgång av 40 villatak på bostadsområdena Grubbe och Umedalen som 

gjorts med onlineverktyget ”solkartan” visar att genomsnittligt utrymme för solceller är ca 8,5 kW. 

Solkartan anger ett typvärde för förväntad energiproduktion/år. Detta värde har räknats om till nominell 

effekt med antagandet att 1 kW solceller producerar 1000 kWh/år. Dock går det i det flesta fall inte att 

utnyttja riktigt hela takytan, varför en genomsnittseffekt om 7,5 kW/hus har antagits. Vidare har det 

antagits att all framtida produktion ansluts trefasigt. 
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Elbilsladdning 
I fallet elbilar är utvecklingen sådan att det finns anledning att tro att en övervägande del av hushållens 

bilar kan vara eldrivna inom en 50-årsperiod och även om andra drivmedel skulle visa sig bli mer 

populära är det ändå intressant att i detta fallet ta höjd för ett hypotetiskt scenario om 100% eldrift. 

Därför görs samtliga beräkningar på både låg- och mellanspänning med antagandet att alla har elbil. En 

faktor som har väldigt stor betydelse för nätbelastningen i det här fallet är dock laddbeteendet, dvs hur 

många kommer att ladda vid vilken tidpunkt och med vilken effekt. 

För att kunna göra en schablon för hur elbilsladdnings effektbehov aggregerat för ett område med relativt 

många elbilar fördelas över dagen behöver man göra ett stort antal antaganden, bl.a. genomsnittlig 

körsträcka, energiåtgång per kilometer, beteende m.m. Dessa antaganden redovisas i tabell 1 och 

grunden till ett urval av gjorda antaganden redovisas nedan. 

Tabell 1. Antaganden om parametrar som påverkar effektbehov från elbilsladdning. 

 

Körsträcka 

Umeå kommuns resvaneundersökning från 2014 anger att medelresan med bil i Umeå är 18,8 km, att 

umebon gör ca 3 resor/dag i genomsnitt varav 47% av dem som bilförare. Det ger en genomsnittlig 

körsträcka på 25 km/dag. Trafikanalys RVU anger att genomsnittlig körsträcka per dag för kategorin 

”större stad” som Umeå tillhör är 26±4 km. Bogdanoski och Rasool föreslår med stöd av Langbroek, 

Franklin, och Susilo att man bör anta en något högre genomsnittlig sträcka för elbilar, eftersom elbilister 

tenderar att köra mer än bilister som har förbränningsmotor, bl.a. på grund av den lägre driftskostnaden. 

Med anledning av detta har 35 km/dygn antagits vara genomsnittlig körsträcka för tätorten. Antagandet 

om genomsnittlig körsträcka för landsbygd inom kommunen (60 km) är mer godtyckligt gjort, främst 

baserat på kommunens storlek och lokalkännedom. Ingen av de studerade resvaneundersökningarna har 

gjort en sådan indelning. 

Antal bilar per hushåll 

En studie från 2002 visade att genomsnittliga villa/radhus-hushållet i Stockholms län hade 1,2 bilar [25]. 

Korrigerat för folkmängd och antal bilar/person i Umeå 2020 med data från SCB [6] och Trafikanalys 

[5] ger detta 1,3 bilar/ hushåll i Umeå. Denna siffra har använts för tätort. För landsbygd har det 

förmodats att något fler hushåll har behov av två bilar, och 1,6 bilar/hushåll antas. 
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Laddeffekt 

En genomgång av vilken typ av ombordladdare de tio elbilsmodellerna som enligt Elbilsstatistik (2020) 

var vanligast i Sverige 2020, har visar att ca 55% av dem har möjlighet till trefasladdning mellan 11 och 

22 kW. Denna kategori har i modellen antagits ladda med 11 kW trefas. Motivet till detta är att även om 

det finns ett fåtal som installerar laddboxar med 22 kW kapacitet kommer ett större antal inte kunna 

använda detta på grund av att man når sin egen huvudsäkrings gräns. Övriga 45% kan ladda med enfas 

mellan 3,7 och 7,3 kW. På samma sätt antas denna andel ladda med 3,7 kW i hemmet. Det viktade 

medelvärdet av detta ger 7,8 kW medeleffekt per bil. 

Olika antaganden gällande vissa parametrar har gjorts för tätort och landsbygd, där gränsen för Umeå 

tätort definierats som det område med sammanhängande tät bebyggelse runt Umeå centrum, se nedan. 

  

Figur 3. Området som är definierat som tätort är markerat med blått raster. 

Två scenarion studerade, ett okontrollerat och ett där incitament för nattladdning har fått visst 

genomslag, alternativt att människor själva väljer att schemalägga sin laddning så att den avslutas på 

morgonen. I modellen antas att 50% av bilisterna väljer att schemalägga sin laddning, och resultatet 

visas i figuren nedan.  
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Valda metoder  
Två olika metoder användes för att kombinera de antagna framtida belastningarna med historiska 

lastdata, både för fallet med solkraft och för elbilsladdning: I detta avsnitt ges en teoretisk beskrivning 

av utförandet.  

Den första metoden innebär att man till varje anslutningspunkt (anslutning till kund i lågspänningsfallet, 

och anslutning till fack i nätstationen i mellanspänningsfallet), lägger på en ”projekterad last” med den 

effekt som gäller för aktuell historisk tidpunkt som sorterats fram, vanligen kl. 17 en vinterdag i 

elbilsfallet och kl. 12 en sommardag i solkraftfallet. För tillkommande last (som elbilsladdning) finns 

det en funktion i dpPower för att lägga på en projekterad last direkt i anslutningspunkten, men den kan 

inte anges med negativ effekt. För solcellsfallet måste därför istället en generator ritas ut i kartan och 

anslutas med en serviskabel till aktuell knutpunkt. 

Den andra metoden innebär att man genom att räkna antalet anslutna kunder, och använda de schabloner 

som tagits fram i arbetet, samt data för historisk förbrukning beräknar vilken nettoförbrukning eller 

produktion som hela området får med önskat scenario. Därefter väljs en historisk tidpunkt som så nära 

som möjligt motsvarar denna belastning, alternativt används de standardvärden för förbrukning som 

finns i Analyzer, och en skalning av den historiska förbrukningen görs. 

Exempel 1: 

Standardvärdet för belastningsberäkning för en viss nätstation är 200 kW. Den beräknade 

nettoproduktionen av solenergi vid lägsta förbrukning och högsta produktion är 230 kW. Då skalas 

standardvärdet för effektberäkning med en faktor – 115%. 

Exempel 2: 

Högsta historisk belastning för ett visst fack i en fördelningsstation är 1650 kW. Beräknad belastning 

vid högsta kombination av historisk förbrukning och tillkommande last från elbilar är 2350 kW. Då 

skalas den historiska förbrukningen med en faktor 142%. 

Figur 4. Effektbehov per bil fördelat över dygnets timmar i de två scenarion som studerades.  
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Resultat av beräkningar  

Validering av beräknade spänningsnivåer 

Då det funnits farhågor om att DigPros beräknade spänningsfall inte stämmer överens med verkliga 

förhållanden gjordes ett försök att validera beräkningarna genom att jämföra med data från 

elkvalitetsmätare. Dessa resultat bekräftar bilden att spänningsfallen vid hög last konsekvent överskattas 

vid beräkning. 

Områdesbeskrivning 

Området som användes som testområde för beräkningsmetodiken matas från facket L3 i 

fördelningsstation X enligt figur 5 nedan. Området som matas från det aktuella facket är ca 15 x 20 km 

stort. Hela området ligger utanför Umeås tätort och definieras därmed som landsbygd och de antaganden 

gällande körsträckor och antal bilar som gäller för landsbygd användes.  

 

Figur 5. Nät som matas av L3 i fördelningsstation X. Aktuellt nät är markerat med emgnetafärgad linje. 

I tabell 2 nedan har de sammanlagda resultaten av spänningsberäkningarna på låg- och 

mellanspänningsnivå sammanställts för de olika beräkningsmetoderna, och de olika antaganden som 

gjorts. Spänningar som skiljer sig mer än 5% från nominell spänning är markerade med gult, och 

spänningar som skiljer sig mer än 8% från nominell är markerade med rött. 
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Tabell 2. Sammanlagda resultat av låg- och mellanspänningsberäkningar avs. spänningsnivåer i M1 och K1. 

 

 

De sammanlagda beräkningarna på låg- och mellanspänningsnivå visar att risken är mycket stor att den 

undersökta nätdelen inte klarar att hålla godkända spänningsnivåer med de belastningar som antagits 

kunna uppkomma i framtiden, även om man antar att programmet överskattar spänningsfallen med 40%. 

Om man däremot antar att programmet överskattar spänningsfallen med 65% både på mellan och 

lågspänningsnivå uppkommer endast en något för hög spänning vid fallet då 100% solcellsproduktion 

antas för hela mellanspänningslinjen. I övrigt uppkommer inga otillåtna spänningar. 
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Slutsats 

Jämförelsen mellan metoderna, styrkor och svagheter 

Då belastningsnivåer ska bedömas ger metoden med skalning av effekt i de flesta fall likartat resultat 

som den mer tidskrävande metoden att lägga ut projekterad last per abonnent/nätstation. Då historisk 

last är större än den antagna tillkommande lasten ger skalning även någorlunda liknande resultat vad 

gäller spänningsförändringar. Dock blir skillnaderna stora då den historiska lasten är mycket mindre än 

den antaget tillkommande lasten, så att man måste skala med mer än ca 200 %. Små skillnader i 

förbrukning mellan kundanslutningar förstoras så att resultatet kan bli orimligt. I dessa fall 

rekommenderas stor försiktighet i tolkning av resultaten av skalningsmetoden. 

Skillnaderna i beräknad spänning kan också bli relativt stora då man skalar negativt för solkraft, även 

om nettoproduktionen är i samma storleksordning som den historiska förbrukningen, eftersom stora 

förbrukare då även får stor produktion vilket inte alltid är rimligt att anta. Dessutom sprids 

lasten/produktionen på alla anslutna och inte bara hushåll, det kan i vissa fall göra att man får en 

glädjekalkyl då lasten sprids på fler anslutna, och i andra fall att man får för höga belastningar och 

spänningar i vissa delar och för låga i andra. 

Sammanfattningsvis bedöms metoderna fungera relativt väl för att bedöma belastningsnivåer, förutsatt 

att man vid tolkningen av resultat är medveten om att främst skalningsmetoden kan ge orealistiska 

siffror för förbrukning och produktion i vissa knutpunkter. 

Osäkerhet i spänningsberäkningarna 

Validering av spänningsberäkningarna genom jämförelse med data från elkvalitetsmätare som finns 

installerade i vissa nätstationer visar dock att programmet i många fall beräknar för stora spänningsfall. 

I några fall var skillnaden mot det uppmätta värdet upp till 65%. Det gör att metoderna i dagsläget inte 

kan användas för att bedöma effekten på spänningshållning. Ytterligare studier om vad felberäkningarna 

beror på bör göras så att felen kan åtgärdas innan de föreslagna metoderna kan användas för detta syfte. 
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