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Sammanfattning

Distributionsnätet har gått från att vara bara ett distributionsnät till att även, genom

förnybara energikällor, bli ett produktionsnät. Sedan 2009 finns det statliga stöd att

få för installation av solceller och från 2015 har en skattereduktion införts, för

överskotts el som matas in på nätet från sin solcellsanläggning. Vilket gör att

solcellsanläggningar troligtvis kommer fortsätta bli intressanta i framtiden. Samtidigt

som detta sker ställs samma krav på elnätsföretagen att de skall leverera el med god

elkvalitet. Elnätsbolagen är även genom ellagen skyldiga att ansluta produktion till

deras nät.

För att elen ska definieras som att ha bra elkvalitet gäller bland annat att

spänningsnivån inte får ändras med mer än ±10 % av referensspänningen och

övertonerna får inte överstiga 8 % i distributionsnätet.

Syftet med denna studie var att undersöka hur mycket installerad solcellseffekt

Bjärke energis elnät klarar av, både av enfas och trefas installationer utan att

spänningsnivån blir för hög. Syftet var även att studera hur de befintliga

solcellsanläggningarna påverkar elnätet genom övertoner.

För att nå syftet har beräkningar och simuleringar i programmet EL-vis gjorts, där tre

nät, vilka här benämns Bergstena, Granslätt och Stads nät, valts ut för beräkningar

och simuleringar. Det har även utförts mätningar på befintliga solcellsanläggningar

som finns inom de utvalda näten vilket skett med hjälp av mätutrustning från

Metrum.

Resultatet visar på att kunder som är längst ifrån transformatorn och/eller har långa

ledningar från huvudledningen har de största spänningshöjningarna. Studien visar

på att i de flesta fall är det inte några större problem att ansluta mer

solcellsproduktion än vad som finns i dagsläget. Granslätts nät är något svagare än de

andra två nät som studerats och här kan förstärkningar behövas om produktionen i

detta nät blir större. Dock är det viktigt att vid nyinstallationer rekommendera

trefas- anslutningar då spänningshöjningarna på en fas installationer blir mycket

större.
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Abstract

The distribution network has gone from being the primary distribution grid to also

becoming a production grid. Since 2009 there are government grants for photovoltaic

panel installation and from 2015 tax cuts has been implemented, for surplus power

from photovoltaic plants into the power grid.  This brings one to the conclusion that

photovoltaic plant will continue to be an interesting investment opportunity. At the

same time as all of this changes are taking place, the same requirements on power

quality and under the Electricity Act, electricity companies are obliged to connect

production to theirs grid. Under these conditions, there is also the requirement that

power companies supply electricity with good quality power.

To be defined as good quality power comes among other things that the voltage levels

must not differ more than ±10 % from the references voltage and the harmonics may

not be more than 8 % in the distribution grid.

The purpose of this study is to investigate how much install solar watts Bjärke energis

energy grid can manage, of both single phase and three phase installations without

voltage levels becoming too high. The purpose is also to study how the existing

photovoltaic plants affect the grid by harmonics.

To reach the purpose, calculation and simulation in the program EL-vis has been

done. Where three grids, which is called Bergstena, Granslätt and Stadsgrid, has been

selected for calculation and simulations. It has also carried out measurements using

measuring equipment from Metrum on existing photovoltaic systems that exist

within the selected networks.

The result show that customers who are furthest from the transformer and/or long

lines from the main line has the largest voltage increases. However, it shows that in

most cases are not any major problems to connect more photovoltaic production that

what is in the current situation. However Granslätts grid is slightly weaker than the

two other and here may reinforcements need to be made if the production of this grid

becomes larger. This study shows that it´s important to recommend new installations

with three phase photovoltaic since one phase photovoltaic increase the voltage much

larger.
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Förord

Detta examensarbete på 15hp avslutar mina studier till högskoleingenjör i

elkraftteknik via Umeå universitet. Studien har genomförts i samarbete med Bjärke

energi.

Jag vill rikta ett stort tack till Sigvard Krantz på Bjärke energi för möjligheten att få

göra mitt examensarbete hos er. Ett stort tack till Carl Evaldsson på Bjärke energi

som tålmodigt hjälpt mig med utrustningen och alla frågor och frågetecken som dykt

upp under arbetets gång. Vill även rikta ett stort tack min handledare Johan Haake

för stöttning och tips under arbetets gång.

Therese LBenjaminsson

Alingsås 2015-05-25
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Regeringen har som mål att år 2020 skall 50 % av Sveriges totala energiförbrukning

komma från förnybara energikällor. Från 1 januari 2015 har en skattereduktion

införts för mikroproduktion av förnybar el. Detta enligt regeringen för att underlätta

för det växande intresset för förnyelsebar elproduktion. Dessa parametrar bidrar och

kommer att bidra till att det blir vanligare med solcellsanläggningar i

distributionsnäten/lokalnät. [3] [1]

Sveriges elnät började byggas i början av 1900-talet. Näten byggdes då för att kunna

ha en centraliserad kraftproduktion som vattenkraft, kärnkraft och värmekraftverk.

När näten byggdes var tanken att elen skulle transporteras från de olika kraftkällorna

via olika spänningsnivåer, vilka är stamnät, regionnät och distributionsnät. I och med

mikroproduktionen sker nu en rörelse i motsatt riktning i framförallt

distributionsnäten vilket gör att distributionsnäten inte längre enbart kommer att

vara distributionsnät utan även blir produktionsnät.

För att förnybara energikällor skall kunna komma att etablera sig mer och mer och

bli en stor del av vår energikälla krävs det att elnäten anpassas eftersom elnäten går

från att enbart varit distributionsnät till att bli även produktionsnät. [2] Då intresset

för solceller fortsätter att öka, dels på grund av det sjunkande systempriset men även

på regeringens uppsatta mål och statliga bidrag för solcellsanläggningar, kommer det

att ställa nya krav på elnäten.

Det ställs stora krav på elnätsföretagen då de är skyldiga att ansluta

solcellsanläggningar till sina nät och samtidigt behålla en hög kvalitet på

elleveransen. Däremot är det inte helt lätt för elnätsbolagen att ställa krav på

anslutningsanläggningarna. Som i fallet hos Bjärke energis nät är det i skrivande

stund inte klart om det t.ex. går att ställa krav på att anslutningen måste vara trefas.

Det har dock kommit ett beslut om att elnätsbolaget inte får ta någon ny
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anslutningsavgift om solcellsproduktionen ryms inom den säkring för vilken kunden

tidigare erlagt engångsavgift för. [3]

1.2 Problembeskrivning

Att vara nätägare har vissa förpliktelser, vilket bland annat innebär att tillgodose sina

kunder med el av god kvalitet. Vidare står det i ellagen att Nätägare är skyldiga att

ansluta en elektrisk anläggning till sitt elnät. [4]. Forskning pekar på, när

solcellsanläggningar kopplas in på nätet påverkas el kvalitén i olika aspekter, dels

genom spännigsökningar men även genom osymmetri. Dessa ändringar i elnätet

påverkar vår elektriska utrustning på ett negativt sätt. [2] .

Med dessa fakta som grund skall denna studie studera Bjärke energis elnät. Studien

skall se hur stora spänningsvariationer som uppstår och hur mycket solenergi som

Bjärke energis nät klarar av utan att gå över acceptansgränsen. Även om

solcellsanläggningarna håller sig inom ramen för godkänt på övertoner. Det finns

krav på vad elbolagen måste uppfylla för sina elkunder men det är väldigt diffust vilka

krav de kan ställa på producenterna av mikroproduktion.

1.3 Syfte
Syftet med studien var att studera hur spänningen i Bjärke energis elnät påverkas av

installationer av solcellsanläggningar och hur stor installerad effekt, en fas respektive

tre fas, som kan anslutas utan att spänningshöjningarna blir för stora. Syftet var även

att mäta på befintliga anläggningar för att se hur de bidrar med övertoner till nätet.

1.4 Avgränsning
För att begränsa arbetet har ett val gjorts att bara studera hur småskaliga

solcellsanläggningar påverkar spänningshöjningarna och hur mycket övertoner de

matar ut på Bjärke energis nät. Detta då rapporten av Bollen och Westman [5] pekar

på att de mest uppmärksammade effekterna av solkraft just är spänningshöjningarna,
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som tillsammans med överbelastade komponenter är de faktorer som påverkar mest

hur mycket solkraft som distributionsnäten kan ta emot. Studien har alltså

begränsats till solceller som den förnybara energin. Övriga förnybara energikällor

t.ex. vindkraftverk, vattenkraftverk har uteslutits. Det har även skett ett urval på

nätet då det skulle blir för stort att studera hela nätet. Därför har tre olika nätdelar

studerats, där valet har varit ett stadsnät och två olika landsbyggsnät.
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2. Metod
Metod avsnittet presenterar vilka metoder som ligger till grund för studiens

genomförande.

2.1 Litteraturstudie
Som underlag för denna studie har det använts böcker, rapporter, avhandlingar,

författningar, lagar och internetsidor, vilka alla finns med som referenser i

referenslistan.

2.2 Mätningar

I studien kommer det att

utföras mätningar på

befintliga

solcellsanläggningar. Den

mätutrustning som

använts är Metrums SPQ,

se figur 1. Ett instrument

som är utvecklat att vara

smidigt o relativt litet för

att kunna få plats på

mätställen. Med hjälp av

Metrum SPQ kan man bland annat mäta spänning, effekt, flimmer, frekvens och

osymmetri. [6]

2.3 Beräkningar
För att även kunna studera hur solcellssystem påverkar Bjärke energis elnät och hur

stor installerad effekt som elnätet klarar av kommer även beräkningar i programmet

EL-vis att göras. EL-vis är ett program där man ritar in ett enlinjeschema för aktuella

ledningar och sedan utför beräkningar på spänningsvariation och utlösningsvillkor. I

programmet kan man även få fram impedanser för varje ledning och varje kund. [7]

FIGUR 1 MÄTUTRUSTNINGEN
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3. Teori
Teori avsnittet presenterar teorier som ligger till grund för att studera spänning och

övertoner i elnätet.

3.1 Elnät
Sveriges elnät brukar delas in i tre olika spänningsnivåer vilka är Stamnät, Regionnät

och distributionsnät se figur 2. Stamnätet består av ca 15000 kilometer

högspänningsledningar och har en spänning på 220-400kV. Stamnätet ägs av Staten

men förvaltas av Svenska kraftnät. Regionnätet, även kallad transmissionsnätet, har

en spänning från 130kV och ner till 70kV. Distributionsnätet vilket brukar delas in i

mellanspänningsnät och lågspänningsnät, har en spänning på 20-0,4kV. Både

regionnätet och distributionsnätet ägs av olika elnätsbolag. Det är enbart väldigt

elintensiva industrier som får elen direkt från regionnätet t.ex. smältverk och

pappersbruk. Till största delen sker distributionen av el utifrån distributionsnäten

vilket är de nät som de flesta industrier, hushåll och övriga användare får sin el ifrån.

FIGUR 2 ELNÄTETS UPPBYGGNAD
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Det är tack vare vattenkraftens utbyggnad i början av 1900-talet som Sveriges

stamnät växte fram. Då stamnätet skulle transportera ut el från kraftverken i främst

Norrland till resten av landet. [8] [9]. I början av 1930-talet kunde kraft för första

gången överföras från Norrland till Stockholm och 1938 kunde elsystemet samköras

från Porjus i Norr till Malmö i söder. Dessa ledningar höll då 220kV spänning. För att

minska behovet av ledningar och minska överföringsförlusterna har man senare gått

upp i spänning till 400kV. Stamnäten står inför stora investeringar då de behöver

förstärkas och förnyas för att kunna möta dagens krav på att leverera el med bra

kvalitet och för att kunna ta emot mer förnyelsebar el. Även våra regionnät och

distributionsnät behöver ses över och anpassas för att förnybara energikällor skall

kunna etableras. I och med mikroproduktion kommer näten att få effekt flöde åt två

håll istället för åt ett håll vilket var huvudsyftet när de byggdes. Detta betyder att

distributionsnät kommer gå från att enbart varit just distributionsnät till att även bli

produktionsnät. [9]

Vårt elnät är ett trefasigt nät vilket innebär att det finns tre separata faser/ledare

vilka tillsammans utgör en elledning. Från dessa ledningar kan man ta ut el, antingen

från en av faserna eller från alla tre samtidigt. Den vanligaste elutrustningen vi har i

hemmen går på enfas medan de lite större elapparaterna t.ex. spis kräver trefas. [16]
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3.2 Bjärke energi
Bjärke energi är en Ekonomisk

förening och bildades redan år 1942

men har förankringar längre bak i

tiden. Bjärke energis elnät består av

350 km högspänningsledningar och

670 km lågspänningsledningar. De

innehar 353 transformatorstationer

och har 4800 kunder som de

säkerställer med elleverans. Till stor

del består Bjärke energis elnät av

landsbygdsnät och där

lågspänningsnätet är av radialtyp.

Ett landsbygdsnät brukar

kännetecknas av att det är få kunder

anslutna till varje nätstation i jämförelse med tätortsnät och lasterna är låga. [10].

Lågspänningsnätet i Bjärke energis nät håller en spänning på mellan 235-240V. För

tillfället är det fem stycken solcellsanläggningar som är inkopplade på Bjärkes nät

varav det både finns enfas och trefas anläggningar.

3.3 Ellagen
I Ellagens kap 3 står det i paragraf 6:

”Den som har nätkoncession för linje är, om det inte finns

särskilda skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en

elektrisk anläggning till ledningen” [11]

Vidare står det i kap 3 paragraf 9:

”Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans

räkning. Överföringen av el skall vara av god kvalitet.” [11]

FIGUR 3 BJÄRKE ENERGIS ELNÄTSOMRÅDE
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3.4 Acceptansgräns
Distributionsnäten är inte byggda för att ta emot el, dock är det heller inte omöjligt

att göra det och ibland kan till och med små mängder mottagen el förbättra nätet. Det

finns en viss gräns för vad näten klarar av att ta emot, innan det krävs nya

förstärkningar på nätet, vilket brukar kallas acceptansgränsen eller hosting capacity.

M.Bollen och F. Hassan definierar hosting capacity enligt:

”hosting capacity is the maximum amount of generation that can be connected

without resulting in an unacceptable quality or reliability for other customers.”

[12]s.147

Det finns enligt författarna två scenarion av ytterlägen vilka är viktiga att studera. De

två olika scenariona är:

1. Vid hög förbrukning och ingen lokalproduktion.

2. Ingen eller väldigt låg förbrukning och max lokalproduktion.

Det första scenariot leder till den lägsta spänningsnivån medan scenario två leder till

den högsta spänningsnivån. Författarna hävdar att förnybar elproduktion i

distributionsnät ökar risker för överspänningar och att acceptansgränsen kan bli

mycket liten i ett nät där kundtätheten är låg. Detta kan leda till att begränsningen

mot ny produktion blir stor framförallt i landsbygdsnät. [12].

Enligt rapporten [10] är det spänningsförändringen som sätter begränsningarna för

den egna producerade elen i landsbygdens nät. När det inte längre går att

kompensera för de höga spänningarna med hjälp av lindningskopplare har

acceptansgränsen nåtts. [1]

Acceptansgränsen kan räknas fram utifrån nedanstående ekvation (1 och 2) [12]s148

Pmax = × δmax (1)

där:

R=ρ × (2)
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Där δmax=∆max/U dvs där U är den relativa spänningsmarginalen i procent och där

∆max är den absoluta spänningsmarginalen i Volt.

3.5 Elkvalitet
Enligt Blomqvist är elkvalitet ett begrepp som används för att kunna bedöma

kvaliteten på elleveransen. Det har enligt författaren blivit mer och mer intressant att

analysera elkvaliten med tanke på att det används mer känslig elektronisk utrustning

idag vilken kan både störas och störa annan utrustning. För att bedöma elkvaliten

jämförs det alltid mot ett ideal nät där kurvform, frekvens och spänningssymmetrin

är ideal. D.v.s. det finns bara sinusformade kurvor och en enda bestämd frekvens

förekommer. [13]

Något som är betydelsefullt för de flesta elkvalitetsparametrarna är ett näts nätstyrka.

Där nätstyrka är ett mått på hur mycket spänningsvariationer som uppstår i ett nät

vid variationer i last och produktion. Det är viktigt att det tas hänsyn till nätstyrkan

för att kunderna skall få en god elkvalitet. Faktorer som påverkar nätstyrkan i ett

lågspänningsnät är tvärsnittsarena på ledningar och storleken på transformatorer

samt motsvarande faktorer i överliggande nät. Detta gör att nätets styrka och

impedans är samma sak. [2]

För att elen skall klassas ha en god kvalitet krävs att ett tiominutersvärde av de

långsamma spänningsvariationernas skall hamna mellan 90-110% av

referensspänningen under en period motsvarande en vecka. [6]

Det är viktigt att ett samarbete sker mellan nätägare, apparat-

/anläggningsleverantörer och elanvändare för att en elkvalitet skall kunna uppnås.

[11]

3.6 Spänningsvariationer
Spänningen är en viktig storhet när det skall göras elkvalitetsbedömningar. Under

normala driftbetingelser och med nominell fasspänning på 230V skall effektivvärdet
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av spänningen i ett lågspänningsnät vara lägst 207V och högst 253V vilket är ±10 %.

[14]

3.6.1 Långsamma spänningsvariationer
Ofta delas de långsamma spänningsvariationerna in i kortvariga spänningshöjningar

och kortvariga spänningssänkningar. Vilka energimarknadsinspektionen definierar

enligt:

Kortvariga spänningshöjning är: ”En tillfällig höjning av spänningens effektivvärde

med över 110 % av dess referensspänning”. [15] s.2

Kortvarig spänningssänkning är: ”En tillfällig sänkning av spänningens

effektivvärde under 90 % av referensspänningen.” [15]s.2

Enligt Elforsk [16] skall dessa spänningssänkningar vara längre än 10ms och kortare

än 90 s för att sedan återgå till ett värde som är större än 90 % av den nominella

spänningen.

Samtidigt som de ovan nämnda gränserna finns, finns det branschdokument som

rekommenderar vilka maximala spänningsändringar som skall förekomma. För att

kunna uppnå tillräcklig nätstyrka, är vid in och urkoppling av last max 5 % i

anslutning mot kund och max 3 % i sammankopplingspunkt mot andra kunder. [6]

Överspänningar uppstår när det finns ett lokalt överskott av el d.v.s. vid hög

produktion med låg förbrukning. Detta gäller framförallt landsbygdsnät. [5]

3.6.2 Snabba spänningsändringar
Spänningsändringar kan förutom de långsamma vara snabba spänningsändringar,

vilka delas upp i enstaka snabba spänningsändringar och som flimmer. Flimmer

uppstår oftast till följd av variationer i inmatad eller uttagen effekt medan snabba

spänningsändringar ofta orsakas av start och stopp av uttagen eller inmatad effekt.

[2]

3.6.3 Beräkningar spänningsändringar
När det ansluts en generator till distributionsnätet resulterar detta i en

spänningshöjning. Denna spänningshöjning är approximativt lika med ekvation 3:
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∆ = ∗ ² (3)

Där R är lika med motståndet vid terminalen i generatorn och Pgen är den effekt som

tillsätts och U den nominella spänningen. [12]. Det är viktigt att hålla nere

spänningsvariationer då det har en negativ påverkan på elektriskt utrustning t.ex.

genom förkortad livslängd på glödlampor, ökade förluster för transformatorer och

det kan även bli svårt med isolationen. [17]

3.7 Spänningskontroll i distributionsnät
Spänningsfallet som uppstår längst en ledning kommer att bli störst längst bort från

mätstationen. Genom att ha lindningsomkopplare på transformatorerna kommer

spänningen kunna hållas på en jämn nivå. Fig. 4 visar hur det kan se ut i ett nät.

FIGUR 4 VISAR HUR SPÄNNINGSREGLERINGEN FUNGERAR I DISTRIBUTIONSNÄT [12]S.145

Närmast mataren är förhållandena i transformatorerna ofta 10,5kV/0,4 kV och mot

slutet av ledningen kan förhållandet vara 9,5/0,4 kV. Genom dessa

lindningsomkopplare kan spänningen i distributionsnätet ökas med upp till 5 %. [12]

3.8 Mikroproduktion
Enligt Svensk energi är definitionen på mikroproduktion:

”produktionsanläggningar med maxeffekt 43,5 kW till en 230/400 V

konsumtionsanläggning på max 63 A”. [2] s.2
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Varbergs energi har som ovan definition på mikroproduktion men där har författarna

även lagt till:

”Mikroproduktion innebär att du producerar mindre el än du konsumerar under ett

kalenderår.” [18]

3.9 Övertoner
Övertoner kan ses som ett mått på hur mycket strömmen och spänningen avviker

ifrån den ideala sinusformade kurvan. En överton är en heltalsmultipel av

grundtonen. I Sverige har vi en grundton som är på 50 Hz vilket gör att den 2:a

övertonen blir 100Hz och den 3:e övertonen blir 150Hz osv. De jämna övertonerna är

oftast låga eftersom de uppkommer när deformeringens positiva- och negativa

perioder är osymmetriska. Då sinusvågen oftast är symmetriskt leder detta till att de

jämna övertonerna blir små. Detta gör att dessa övertoner oftast kan försummas,

vilket även kommer göras i denna rapport. Faslägena för de ojämna övertonerna visas

i tabell 1. Det är extra viktigt att ha koll på övertonerna som är av multiplar av tre,

eftersom strömmen från de övertonerna kommer ledas tillbaka till nolledaren.

TABELL 1 ÖVERTONERS FASLÄGE

Överton 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Fasläge + 0 - + 0 - + 0 - + 0 -

Övertoner uppstår då en del laster inte använder hela sinusvågen av strömmen d.v.s.

icke linjära laster. Strömmen kommer då att orsaka ett spänningsfall vilket leder till

att spänningens kurva inte blir helt sinusformad och strömmen ger även

motsvarande övertoner i spänningen.  Hur mycket övertonerna kommer påverka

spänningen beror på nätets impedans d.v.s. kortslutningseffekten. Enligt SS-EN 50

160 anges en max gräns på 8 % av nominella spänningen för Total harmonic

distortion för spänning, THDu, i det allmänna distributionsnätet. [16]

Konsekvenser av övertoner är bland annat att transformatorer och ledningar blir

överbelastade och digitala klockor kan gå för fort. Transformatorer kan överhettas

även vid låga effekter. Brytare kan överbelastas och säkringar kan komma lösas ut i

onödan. För att minska dessa konsekvenser av övertoner kan bland annat ett filter

användas eller så kan ett styvare överliggande nät skapas. [17].
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3.10 Solcellssystem
Solcellssystem som är nätintegrerat, även kallad photovoltisk (PV), består främst av

solcellsmoduler och växelriktare. Solceller har en viss variation av produktion med

väldigt olika tidsaspekter, allt från säsongsvariationer, beroende på lutningen av

jordens axel och dess bana, ner till sekund variationer som uppstår på passerande

moln. Dessa snabba variationer orsakar de snabba svängningarna i spänningen, de

som kan upplevas som flimmer. [12] . Förutom solcellsmoduler och växelriktare vilka

presenteras nedan, består solcellsanläggningar av DC-brytare som används när

likspänningen skall kopplas bort från växelriktaren t.ex. vid service. Det finns även en

AC-brytare vilken har till funktion att bryta kontakten med nätet till växelriktaren.

Till anläggningen måste det även finnas en elmätare som skall registrera

produktionen. [19]

3.10.1 Solceller
Solcell består av ett halvledarmaterial och är en tunn skiva eller film. Cellen är en PN

diod och är strukturerad så när den belyses uppstår en spänning mellan framsidan

och baksidan genom att det frigörs positiva och negativa elektroner. Detta flöde av

elektroner utnyttjas genom att kontakter kopplas till varsin sida av cellen. Just vid

solinstrålningen så fungerar solcellen som ett litet el batteri men med den stora

skillnaden att cellen inte kan lagra ström utan är helat tiden beroende av ljus för att

det skall uppstå en spänning som kan utnyttjas. [20] . De olika cellerna kopplas i

serie och bildar en modul. För att det inte vid skuggning skall sätta alla moduler eller

solceller ur funktion kopplas en ± diod över modulen eller över ett antal celler i

modulen och på så sätt kan strömmen ledas förbi den punkt där begränsningen för

tillfället är. För att uppnå rätt toppeffekt seriekopplas moduler och bildar så en

sträng. Om det slutliga systemet består av mer än en sträng, parallellkopplas

strängarna och kopplas samman i en kopplingslåda. [19]

3.10.2 Växelriktaren
Växelriktaren i solceller har som uppgift att omvandla likspänningen som solcellerna

genererar till växelspänning på 230 V. Vanligast är att växelriktaren är för hela

systemet men det finns även mikroväxelriktare vilka sitter direkt på baksidan av varje

solpanel. Växelriktaren jobbar genom att hela tiden försöka att maximera effekten
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vilket kallas maximum power point tracker, MPPT. I många växelriktare sitter det en

transformator på utgången vilket hjälper till med att filtrera och ger även ett

galvaniskt oberoende mellan nätets AC-spänning och solcellernas DC-spänning. Det

har dock visat sig att växelriktare som har en transformator får några procent lägre

verkningsgrad.  Nästan alla växelriktare är även försedda med skyddskretsar som ser

till att växelriktaren kopplas från vid nätbortfall, vilket är viktigt av säkerhetsskäl så

att solcellerna inte fortsätter att mata ut el på elnätet vid elnätsbortfall. Som all

elektrisk utrustning är det viktigt att växelriktaren är CE-märkt och genom det följer

EMC standaren som finns. Detta för att inte utrustningen skall störa eller bli störd av

annan närliggande utrustning. [19].

3.11 Komponenter i elnätet
Transformatorstationer innehåller dels ställverk men även en eller flera

transformatorer. En transformatorstation benämns lite olika beroende på vilka

ledningar som är anslutna till stationen. Det finns stamnäts-, regions-, fördelnings

och nätstationer. Det är nätstationerna som transformerar högspänning till

lågspänning i lokalnäten.

Det förekommer även enbart ställverk eller även kallade kopplingsstation. Dessa

används då det skall kopplas ihop ledningar med samma spänning och ingen

transformering behöver göras. [21] .
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4. Genomförande
Både teoretiska beräkningar i programmet EL-vis och mätningar med hjälp av

mätinstrumentet Metrum SPQ har gjorts för denna studie. I dagsläget finns det fem

stycken solcellsanläggningar som är anslutna till Bjärke energis nät. Urval har gjorts

till att mäta på tre olika ställen och de har gjorts så att det ska omfatta både enfas och

trefas även omfatta olika starka nät.

4.1 Valda nät
Mät- och beräkningsnät som studerats kommer i studien att nämnas som: Bergstena,

Granslätt och Stad.

4.1.1 Bergstena

Bergstenas mätstation 00731 matar 5 hushåll varav ett har en solcellsanläggning

installerad, kommer benämnas som kund 5. Solcellsanläggningen är på 7kW och

trefas. Transformatorns märkeffekt är 200kVA med en DYN koppling. Kabeln från

transformatorn är en NIXV 95 och sträcker sig 244 m där den sen går över i AKKJ

149 m för att där landa i kabelskåpet 00732. Från denna huvudledning är de fem

kunderna kopplade genom, Kund 1: NIXV25 63m, Kund 2: NIXV25 118m, Kund 3:

EKKJ10 11m, Kund 4: EKKJ10 79m, Kund 5: EKKJ10 125m.

4.1.2 Granslätt

Granslätts linje går från transformatorn T131 och vidare ut till sex olika kunder varav

en, benämns i resultatdelen som kund 5, har en installerad solcellsanläggning.

Solcellsanläggning är på 3kWenfas ansluten. Transformatorns märkeffekt är på

100kVA med en DYN koppling. Huvudledningen är en parallell luftledning ALUS 50

som sträcker sig 635m där går den över i en singel ALUS25 som är 313m till siste

kund. Kunderna ansluts utefter linjen enligt: Kund 1 ansluts efter 31 meter på

huvudledningen genom en EKKJ10 på 8 meter. Kund 2: Ansluts efter 365m på

huvudledningen genom en ALUS25 på 37 meter. Kund3: Ansluts efter 635m via en

EKKJ10 105m, Kund4: EKKJ10 47 meter, Kund5: EKKJ10 16m, Kund6: EKKJ10 6m.

4.1.3 Stad

Ledningen går från transformatorstationen T404 vidare ut till fem kunder, varav

kund 3, har en installerad solcellsanläggning på 5 kW. Transformatorn har en
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märkeffekt på 500kVA med en DYN koppling. Huvudledningen är en N1XV 150 som

sträcker sig 118meter och sen går över i en EKKJ/FKKJ 70/35 på 59 meter. Vilken

delar sig sedan på en EKKJ/FKKJ 35/16 på 24meter och en förgrening fortsätter i en

ren AKKJ 70/21 i 56 meter. Kund 1: Ansluts efter N1XV kabeln på 118meter genom

en EKKJ/FKKJ 10/10 på 23 meter. Kund 2: Ansluts även den efter N1XV kabeln på

118meter genom en N1XV150 kabel på 91 meter.  Kund 3: Ansluts efter

huvudledningens EKKJ/FKKJ kabel genom en N1XV50 kabel på 54meter. Kund 4:

Ansluts från huvudledningens AKKJ kabel genom en EKKJ/FKJ 10/10 på 21 meter.

Kund 5: Ansluts även den från huvudledningens AKKJ kabel genom en N1XV10 på 54

meter.

4.2 Beräkningar i EL-vis

Näten har byggts upp i programmet EL-vis genom enlinjeschema. Programmet EL-

vis kan sedan räkna fram spänningsfall och spänningshöjningar. Eftersom det enligt

M.Bollen och F.Hassan [12] är ytterlägena som är det intressanta att studera, har i

denna rapport valts att enbart kolla på max produktion. Då ledningarna redan i

dagsläget är försedda att klara max konsumtion med ingen produktion kommer inte

detta studeras närmare. Detta blir först intressant om man ser att ledningarna eller

transformatorinställningar behöver göras om för att klara mer produktion. För att få

programmet att fungera har det valts att förbrukningen satts till noll. Vilket i

verkligheten inte helt stämmer då det alltid finns en viss förbrukning för t.ex. kyl/frys

eller någon pump. Då maxbelastningen är det som beräknats har jag dock valt att ha

med några olika maxbelastningar då de befintliga solcellsanläggningarna har olika

utbud.

4.3 Mätningar
Det har även utförts mätningar med Metrum mätinstrument på de tre

solcellsanläggningarna som finns installerade i de ovanstående valda näten.

Mätningarna har skett i kundernas kabelskåp och har skett under en 5 dagars period

under april – maj månad.
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5. Resultat
Här presenteras resultaten från beräkningarna i programmet EL-vis och mätningarna

med Metrum SPQ från de valda näten. Beräkningarna i EL-vis ger

spänningshöjningar för enfas- respektive trefas anslutna solcellsanläggningar.

Mätresultaten presenterar Spänning, Effekt och övertoner. Resistanserna erhållna

från El-vis ligger till grund för beräkningarna, vilka är Bergstena 789 mΩ, Granslätt

815mΩ och Stads nät 248 mΩ.

5.1 Beräkningar i EL-vis

5.1.1 Trefas anslutna solcellsanläggningar

Figur 7-9 visar på de spänningshöjningar i % som uppstår i varje kunds anslutning,

om alla kunder som är anslutna till den del av nätet där beräkningarna gjorts,

ansluter trefasiga solcellsanläggningar. Beräkningarna är gjorda från anläggningar på

2kW till 7 kW och baseras på att det är max produktion och min konsumtion.

FIGUR 7. SPÄNNINGSHÖJNING I BERGSTENAS NÄT DÅ ALLA KUNDERNA ANSLUTER
TREFASIGA SOLCELLSANLÄGGNINGAR.
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FIGUR 8 SPÄNNINGSHÖJNINGARNA I GRANSLÄTTS NÄT DÅ ALLA KUNDERNA
ANSLUTER TREFASIGA SOLCELLSANLÄGGNINGAR.

FIGUR 9 SPÄNNINGSHÖJNINGARNA I STADSNÄTET DÅ ALLA KUNDERNA ANSLUTER
TREFASIGA SOLCELLSANLÄGGNINGAR.

5.1.2 Enfas anslutna solcellsanläggningar
Figur 10-12 visar på spänningshöjningarna som uppstår i varje kunds anslutning om

alla kunderna, som är anslutna till den del av nätet där beräkningarna gjorts, ansluter

enfasiga solcellsanläggningar. Beräkningarna är gjorda på anläggningar från 2kW till

7kW och baseras på att det är max produktion och min konsumtion.
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FIGUR 10. SPÄNNINGSHÖJNING I BERGSTENAS NÄT DÅ ALLA KUNDER ANSLUTER
ENFASIGA SOLCELLSANLÄGGNINGAR

FIGUR 11 SPÄNNINGSHÖJNING I GRANSLÄTTS NÄT DÅ ALLA KUNDER ANSLUTER
ENFASIGA SOLCELLSANLÄGGNINGAR.
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FIGUR 12 SPÄNNINGSHÖJNING I STADS NÄT DÅ ALLA KUNDER ANSLUTER ENFASIGA
SOLCELLSANLÄGGNINGAR

5.1.3 Solcellsanläggning hos befintliga kunder

Figur 13-15 visar på de spänningshöjningar som uppstår i varje kunds anslutning om

enbart de kunder som i dagsläget har solcellsanläggningar ansluter sina anläggningar

och med den fas som det i dagsläget är.  Beräkningarna baseras på att det är max

produktion och min konsumtion.
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FIGUR 13 SPÄNNINGSHÖJNING I BERGSTENAS NÄT VID ENBART TREFASIG
SOLCELLSANLÄGGNING HOS KUND 5

FIGUR 14. SPÄNNINGSHÖJNING I GRANSLÄTTS NÄT VID ENBART INSTALLERAD
ENFASIG SOLCELLSANLÄGGNING HOS KUND 5.

FIGUR 15. SPÄNNINGSHÖJNING I STADS NÄT VID ENBART INSTALLERAD TREFASIG
SOLCELLSANLÄGGNING HOS KUND 3
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5.2.1 Spänning och effekt

Figur 16-21 visar på spänning och effekt kurvorna som uppmättes under mätningarna

i kabelskåpet vid de olika solcellsanläggningarna.  Figur 17,19 och 21 är in zoomade

mätvärden från ovanstående graf.

FIGUR 16 SPÄNNING OCH EFFEKT I BERGSTENA

FIGUR 17 IN ZOOMAT SPÄNNING OCH EFFEKT
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FIGUR 18 SPÄNNING OCH EFFEKT I GRANSLÄTT



24

FIGUR 19 IN ZOOMAT SPÄNNING OCH EFFEKT GRANSLÄTT
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FIGUR 20 SPÄNNING OCH EFFEKT I STAD

FIGUR 21 IN ZOOMAT SPÄNNING OCH EFFEKT STAD

5.2.2 Övertoner
Figur 22-24 presenterar övertonerna som uppmättes vid mätningarna.
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FIGUR 22 ÖVERTONER BERGSTENA

FIGUR 23 ÖVERTONER GRANSLÄTT
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FIGUR 24 ÖVERTONER STAD
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6. Analys och Diskussion
Denna rapport visar att spänningen i Bjärke energis elnät påverkas av installationer

av solcellsanläggningar. Påverkan skiljer sig åt beroende på om mikroproducenten

valt att använda sig av trefas- eller enfasproduktion. Dock visar det sig att

övertonerna från solcellsanläggningarna inte kommer att stiga över gränsvärdet. I

detta avsnitt kommer resultatet att analyseras och diskuteras.

6.1 Trefas anslutningar
Figur 7 visar på om alla fem hushåll ansluter trefasanslutningarna i Bergstenas nät

håller det sig alla inom gränsen, ±10% spänningshöjning, vilket enligt

energimarknadsinspektionen [15] är gränsen för att en god elkvalitet skall hållas.

Matar solcellsanläggningarna ut 7kW hamnar spänningshöjningen på 5 % i

Bergstenas nät. Detta anser jag är ett bra värde detta trots att kund 5 vilken i

dagsläget redan har solceller, har en relativt lång anslutningskabel ifrån huvudkabeln

då kundens anslutningskabel är på 125m EKKJ10.

Figur 8 vilket visar spänningshöjningarna i Granslätts nät då alla kunderna ansluter

trefasiga solcellsanläggningar pekar på att spänningshöjningen blir väldigt stor.

Skulle alla sex kunderna ansluta 7kW anläggningar hamnar spänningshöjningen hos

siste kund på 17,98% vilket inte håller måttet för god elkvalitet. För att alla kunder i

detta nät skall kunna ansluta solcellsanläggningar klarar nätet i dagsläget av 4kW

anslutningar hos alla kunderna.

Figur 9 vilket visar Stadsnätets spänningshöjningar om alla kunderna ansluter

trefasig solcellsanläggningar. Figuren visar att nätet utan större problem klarar att

ansluta 7kW anläggningar hos alla kunderna och ändå blir bara

spänningshöjningarna hos siste kund 4,24 %.

Utifrån dessa beräkningar som visats i figur 7-9 anser jag att Bergstenas nät och

Stadsnätet klarar att ansluta fler solcellsanläggningar utan att man behöver fundera

mer direkt på spänningshöjningarna som kan uppstå. Däremot är Granslätts nät inte

lika starkt och där kan ytterligare beräkningar behövas innan installationer

genomförs.

Enligt figurerna 7-9 ses en trend att spänningshöjningen blir högre ju längre ut från

transformatorn kunderna kommer vilket stämmer väl överens med teorin i avsnitt
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3.11 [12]. Dock pekar Figur 7, som visar spänningshöjningarna vid trefasanslutningar

i Bergstenas nät, på en spänningssänknings nergång vid kund 3. Detta anser jag beror

på kundens anslutningskabel. Enligt avsnitt 4.1.1 har kund 3 en relativt kort

anslutning till huvudledningen med en anslutning på 11 m jämfört med kund 2,4 och

5 där deras anslutningskablar hamnar mellan 79-125m.

6.2 Enfas anslutningar

Enligt figur 10 som påvisar spänningshöjningarna i Bergstenas nät, då enfas

solcellsanläggningar ansluts hos alla kunder, pekar figuren på att detta nät max

klarar av att alla kunder ansluter enfasiga anläggningar på 4kW. Detta skulle då

resultera i spänningshöjningarna hos siste kund på 8,65 % vilket håller sig inom

±10%.

Enligt figur 11 där spänningshöjningarna i Granslätts nät visas ses en markant

spänningshöjning vid enfasiga solcellsanläggningsanslutningar. Här blir nätet tydligt

överbelastat om alla kunderna utefter nätet ansluter enfasiga 7kW anläggningar.

Även 2kW anläggningar skulle i detta fall hamna över gränsvärdet.

Enlig figur 12 som visar stadsnätet kan man se att detta nät även klarar av enfasiga

solcellsanläggningar utan större bekymmer då 7kW anslutningar hos alla kunder

leder till en spänningshöjning på 8,92 %.

Det skall noteras att det i fallet med Bergstena där diagrammet i figur 7 pekar på att

nätet skulle klara av att alla installerar enfasiga anläggningar på 4kw bara fungerar i

teorin då det redan hos kund 5 finns en anläggning på 7kW ansluten. Därför krävs det

om så skulle bli fallet nya beräkningar. Likaså är det viktigt att notera att Granslätts

nät skulle hamna över 10 % spänningshöjning vid installation hos alla kunderna av

2kW enfasiga solcellsanläggningar. Då det i detta nät redan finns en anslutning av

enfasiga solcellsanläggningar som är på 3kW vilket borde minska de andra kundernas

anslutningar.

6.3 Solcellsanläggningar hos befintliga kunder

Figur 13 visar spänningshöjningen i Bergstenas nät då enbart solcellsanläggning hos

kund 5 är installerad. Detta pekar på att nätet klarar denna mängden produktion bra
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då högsta spänningshöjningen blir 4,7% hos kund 5. Figur 16 visar på spänning och

effekt från solcellsanläggningen i Bergstenas nät, där det visar på att spänningen går

upp när effekt överförs från solcellsanläggningen till nätet men att de håller sig inom

ramen 207-253 V.

Figur 14, Granslätts nät visar vid produktion enbart hos kund 5 håller sig spänningen

inom spänningsgränserna, detta då högsta värdet på spänningshöjningarna blir 5,6 %

vid en installation på 7kW anläggning. Solcellsanläggningen som finns där installerad

idag är på 3kW. Då Beräkningarna på spänningshöjningen hamnar på 2,5 % visar

detta att de håller sig väl inom 10 %. Figur 18 visar på spänningen och effekten från

solcellsanläggningen i Granslätt, vilket pekar på att det är på fas 3 som

solcellsanläggningen är ansluten till då denna följer effektkurvan. I figuren ser man

att högsta spänningen är 243,5 V vilket även här håller sig inom ±10% el 207-253 V.

Figur 15 där stads nätet representeras visar att det hos kund 3 blir en

spänningshöjning på 2,5 % om 7kW installeras vilket är ett bra värde utifrån

elkvalitetssynpunkt. Figur 20 som visar på spänning och effekt från

solcellsanläggningen i Stad nät, visar på att spänningen går upp när effekt överförs

från solcellsanläggningen till nätet men att de håller sig inom ramen 207-253 V. Då vi

mätt i kabelskåpet till fastigheten har vi även fått med förbrukningen till fastigheten.

Då det i denna fastighet ligger en billackeringsfirma görs det av med en hel del effekt.

Det är svårt att säga helt exakt vad solcellsanläggningen genererar eftersom det

samtidigt också sker en förbrukning vilket även visade sig vara stor på natten. Då

mätningarna här även gjordes över helgen får man ändå en liten aning om

genereringen trots att vädret inte var helt strålande sol hela lördagen.  Det som även

talar för att det inte är så stor förbrukning under helgen är att spänningen stiger.

6.4 Jämförelse beräkningar i EL-vis och mätningar

6.4.1 Bergstena
För att kunna jämföra om mätresultaten och de beräknade mätvärdena i EL-vis har

någon relevans kommer formel 3 från teoriavsnitt 3.7.3 att användas för att se om

spänningshöjningen hamnar lika. Fig.13 som påvisar spänningshöjningen vid enbart

solcellsanläggning hos kund 5 visar att spänningen vid 4kW då kommer öka 2,7%.

Utifån fig.16 görs beräkningarna med formel (3):
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∆ = ∗ ² ger ∆U=7,32V vilket ger en spänningshöjning på 3,18 %

Enligt figur 17 blir spänningshöjningen i detta fall uppmätt till 3,3%.

(Här har 237V används som ett medlevärde på späningen i nätet och R=0,7325 vilket

är hämtat från beräkningarn i EL-vis)

6.4.2 Granslätt
Enligt figur 20 så hamnar spänningen på 243 V vid en uteffekt på 1,8kW från en

enfasig solcellsanläggningen. Avläsning från figur 14 vid 2kW ger en

spänningshöjning på 1,67 %. Enligt beräkningarna vid 1,8kW:∆ = ∗ ² ger ∆U=3,67V vilket ger en spänningshöjning på 1,54 %

Enligt figur 19 blir spänningshöjningen i detta fall uppmätt till 2,5 %

(R=0,8153 Ω)

6.4.3 Stan
Enligt figur 15 som påvisar spänningshöjningen vid enbart solcellsanläggning hos

kund 3 visar att spänningen vid 3kW då ökar 1,04 % och vid 4kW 1,38 %. Utifrån

beräkningar från figur 21 med formel (3) hamnar vid 3,3kW spänningshöjningen på:∆ = ∗ ² ger ∆U= 2,04V vilket ger en spänningshöjning på 0,86 %

Från figur 21 blir spänningshöjningen i detta fall uppmätt till 0,4 %.

(R=0,248 Ω)

6.4.4 Jämförelse beräkningar och simulerade värden
I det avsnittet jämförs uppmätta, beräknade och simulerade värden. Utifrån

resultatet i 6.4 med de olika procenten av spänningshöjningar anser jag att de

uppmätta, beräknade och de simulerade värdena hänger väl ihop.

6.5 Övertoner
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6.5.1 Bergstena

Övertonsmätningarna på solcellsanläggningen i Bergstena, figur 22, visar på att

övertonernas THDU värde hamnar på 3,6 % som högst. De individuella övertonerna

visar på att de är 5:e övertonen som är den största följt av 7:e och 3:e.

6.5.3 Granslätt
Figur 23 visar på de uppmätta övertonerna vilket här har några olika toppar men i

dessa mätningar har de ett högsta THDu värde på 3,5 %. De individuella övertonerna

visar även här på att de är 5:e övertonen som är den största följt av 7:e och 3:e.

6.5.4 Stad
Figur 24 visar på att övertonerna inte överskrider 3,5% vilket är ett godkänt värde

enligt SS-EN 50 160 [16] . Av någon okänd anledning går det inte att få fram de

individuella övertonerna från mätningarna.

6.5.5 Allmänt övertoner
I Bergstenas nät hamnade THDU på högst 3,6 % i Granslätts nät och Stads nätet blir

högsta värdet 3,5 %. Enligt SS-EN 50 160 [16] är gränsen för THDU 8 % av nominella

spänningen för att ha en god elkvalitet. Enligt dessa riktmärken anser jag att dessa

solcellsanläggningar klarar måttet bra. De individuella övertonerna visar på att de är

5:e övertonen som är den största följt av 7:e och 3:e. Enligt författarna [16] är

övertoner av multiplar av 3 dem som är svårast att hantera och viktigast att ha koll

på. Då den 3:e övertonen i mätningarna hamnar på ett THDu med högst 0,6 % så

anser jag att de inte är något större bekymmer.

6.6 Simuleringar
I denna studie har 7kW anslutningar använts som ett max på installerad

solcellseffekt. Detta utifrån att det är vad som är max installerad solcellsanläggning i

dagsläget men även vad som är vanligaste installationerna hemma hos privata

hushåll. Det skall ändå kommas ihåg att enligt svensk energi [2] definieras

mikroproduktion upp till 43,5kW vilket skulle kunna innebära betydligt större

installationer hos kunderna än vad som här beräknats på.
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Beräkningar har gjorts på enfasiga solcellsanläggningar som är större än 3kW vilket

är mindre vanligt att de tillverkas, det har ändå gjorts för att få en mer helhetsbild

över näten och för att kunna jämföra enfas- mot trefassolcellsanläggningar.

6.7 Mätningar
För att få det helt optimalt och verkligen kunna analysera de kritiska punkterna

borde mätningarna ha skett under en längre period o helst under tider då solen är

uppe längst under dygnets timmar eftersom maxproduktionen är det som skulle

studerats.

Mätningarna har skett i kundernas kabelskåp vilket medfört att även deras övriga

förbrukning mätts men då resultatet till största del handlat om den elen de matat ut

anser jag att det ändå är relevanta mätningar. Dock skall noteras att vid konsumtion

kommer spänningen att gå neråt vilket kan bidra till att spänningstopparna blivit

något lägre.

6.8 Nätets styrka
Då stads nät har en lägre impedans värde på 248 mΩ än Granslätts impedans 815mΩ

och Bergstenas impedans på 789 mΩ Syns det här att stadsnätet är ett betydligt

starkare nät enligt [2]. Vilket även visar sig på spänningshöjningarnas värden.

Enligt [2] påverkar även tvärsnittsarena på ledningar och transformatorn nätets

styrka. Detta anser jag syns tydligt i denna studie då kunderna med längre

anslutningskablar också får en högre spänningshöjning och kunder med kortare

anslutningskablar får en lägre spänningshöjning vilket tydligt syns i Figur 7 som visar

spänningshöjningarna vid trefasanslutningar i Bergstenas nät och där det visar sig att

kund 3 som enbart har en anslutningskabel på 11m får en lägre spänningshöjning än

resterande kunder.

Ett näts styrka påverkas även genom storleken på transformatorn enligt Svensk

energi [2]. Jämförs de tre nätens transformatorer vilka var: Bergstena 200kVA,

Granslätt 100kVA och Stad 500kVA, skulle denna teori stämma bra överens med

denna studie. Då studien visat att det är Stadsnätet som är starkast vilken även visar

sig ha den största transformatorn och Granslätts nät som visat sig vara svagast även

har den minsta transformatorn installerad.
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7. Slutsats

Utifrån hur de installerade solcellsanläggningarna påverkar nätet med övertoner, kan

man från denna studie se, att deras THDU värde ligger bra under gränsen för vad som

är godkänt. Detta gör att solcellsanläggningarna inte kommer påverka nätet i någon

större utsträckning så att det kan påverka elkvaliten negativt. Hur spänningen

påverkas av solcellsinstallationerna visas i detalj i avsnitt 6, Resultatdelen. Det jag

anser att denna studie kommer fram till är, med de installationer som i dagsläget

finns i Bjärke energis elnät så håller sig spänningsnivåerna inom godkända gränser.

Om det blir aktuellt med fler installationer kan det komma att behöva vidtas åtgärder

för att stärka upp näten på vissa ställen. Utifrån de tre undersökta näten visas att

Granslätt är det nät som är svagast medan stadsnätet är starkast.

Vad den maximala installerade effekten kan vara kommer att varierar från ställe till

ställe. Dock visar studien på att Bergstenas nät klarar att alla kunder ansluter trefas

anläggningar på 7kW med god marginal och enfas med 4kW. Granslätts nät klarar

trefasanläggningar hos alla kunder på 4kW och enfas anläggningar på knappa 2kW.

Stadsnätet till siste klarar med god marginal trefas anslutna solcellsanläggningar hos

alla fem kunderna på 7kW och likaså via enfas.

Även om många enfasiga solcellsanläggningar inte är på mer än 3kw och många nät

klara det med enstaka eller fler installationer blir ändå en viktig slutsats att vid

nyanslutningar är det trefasanläggningar som är att föredra. Dels för

spänningshöjningarna men även för osymmetrin som kan uppstå.

Som det ser ut i dagsläget klarar Bjärke energis elnät en större utbyggnad av

solcellsanläggningar men i vissa lite svagare nät kan vissa justeringar behöva göras

vid nyinstallationer.
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Appendix A- Enlinjeschema Bergstena
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Appendix B – Enlinjeschema Granslätt



39

Appendix C – Enlinjeschema Stad
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Appendix D - Karta Bergstena

Solcellerna sitter på 7298
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Appendix E – karta Granslätt

BILD PÅ GRANSLÄTTS NÄT DÄR SOLCELLSANLÄGGNINGEN ÄR INSTALLERAD PÅ NÄST
SISTA FASTIGHETEN 3924 SE BILD NEDAN.

BILDEN VISAR SISTA DELEN AV NÄTET OVAN
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Appendix F- Karta Stadsnät

KARTA ÖVER STADSNÄTET DÄR SOLCELLSANLÄGGNINGEN ÄR INSTALLERAD PÅ
FASTIGHET 1520
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