
EL1508 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elkraftteknik, 15 hp 

 

Solcellsanläggningar i LEVA i Lysekils 
distributionsnät 
Photovoltaic systems in the distribution grid of LEVA i Lysekil  

Cecilia Eckerdal 



i	  

	  
Sammanfattning 
Marknaden	  för	  solceller	  har	  ökat	  kraftigt	  i	  Sverige	  de	  senaste	  åren.	  Tillväxten	  utgörs	  både	  av	  en	  
ökning	  av	  mikroanläggningar	  hos	  privathushåll	  och	  en	  ökning	  av	  stora	  anläggningar.	  De	  tre	  
senaste	  åren	  har	  även	  stora	  kommersiella	  anläggningar	  som	  har	  försäljning	  av	  elproduktion	  som	  
främsta	  syfte	  tagits	  i	  drift.	  	  
	  
LEVA	  i	  Lysekil	  AB	  är	  ett	  kommunalt	  elbolag	  som	  vill	  undersöka	  möjligheterna	  till	  investering	  i	  
en	  eller	  flera	  solcellsanläggningar	  inom	  Lysekils	  kommun.	  Som	  en	  del	  i	  detta	  undersöker	  detta	  
examensarbete	  tekniska	  och	  ekonomiska	  förutsättningar	  för	  investering	  i	  solceller,	  samt	  vilken	  
påverkan	  en	  större	  solcellsanläggning	  kan	  ha	  på	  distributionsnätet.	  Två	  driftscenarion	  med	  
anslutning	  av	  en	  1	  MW	  solcellsanläggning	  till	  mellanspänning	  10	  kV	  har	  simulerats	  i	  
programvaran	  dpPower.	  Spänningsförändringar	  och	  effektflöden	  utmed	  linjen	  har	  studerats.	  
	  
Systempriset	  på	  solcellsanläggningar	  har	  minskat	  kraftigt	  de	  senaste	  åren	  och	  bedöms	  fortsätta	  
minska,	  dock	  i	  en	  långsammare	  takt.	  Stora	  anläggningar	  som	  producerar	  el	  till	  egen	  förbrukning	  
är	  idag	  undantagna	  från	  energiskatt,	  men	  kan	  komma	  att	  få	  sämre	  ekonomiska	  förutsättningar	  
om	  nuvarande	  förslag	  om	  energiskatt	  går	  igenom.	  Det	  finns	  även	  en	  osäkerhet	  kring	  hur	  
fastighetstaxeringen	  av	  en	  större	  solcellsanläggning	  kommer	  att	  bli	  från	  2016.	  Det	  statliga	  stödet	  
till	  solceller	  påverkar	  i	  hög	  grad	  investeringskalkylen,	  men	  möjligheten	  att	  få	  stöd	  vid	  en	  
ansökan	  nu	  bedöms	  som	  liten	  eftersom	  redan	  inkomna	  ansökningar	  överstiger	  anslagna	  medel.	  	  
	  
Vid	  anslutning	  av	  en	  större	  solcellsanläggning	  till	  mellanspänningsnätet	  bedöms	  den	  största	  
risken	  vara	  höga	  spänningsnivåer	  när	  anläggningen	  producerar	  full	  effekt	  samtidigt	  som	  lasten	  
är	  låg.	  Risken	  beror	  av	  hur	  lastuttaget	  ser	  ut	  på	  linjen,	  om	  det	  finns	  andra	  produktionskällor	  som	  
matar	  in	  effekt	  samt	  hur	  starkt	  nätet	  är.	  Inför	  en	  projektering	  bör	  även	  driftfallet	  med	  
reservmatning	  undersökas	  eftersom	  spänningsförändringarna	  kan	  se	  helt	  annorlunda	  ut	  då	  
jämfört	  med	  normaldrift.	  
	  
Växelriktarna	  från	  solcellsanläggningen	  ger	  ut	  övertoner	  av	  främst	  tredje	  och	  femte	  ordningen.	  
Det	  interna	  kabelnätet	  som	  finns	  i	  en	  solcellsanläggning	  kan	  påverka	  resonansfrekvenser	  i	  nätet	  
när	  anläggningen	  ansluts	  till	  överliggande	  nät.	  För	  att	  minimera	  risken	  för	  resonans	  som	  
förstärker	  övertonerna	  och	  sprider	  dem	  vidare	  på	  nätet	  kan	  resonansberäkningar	  behöva	  göras.	  	  
	  
Solcellsanläggningar	  i	  nätet	  kan	  minska	  nätförlusterna	  eftersom	  elproduktionen	  sker	  närmare	  
förbrukningen.	  För	  att	  göra	  en	  analys	  av	  hur	  nätförlusterna	  ändras	  behöver	  produktionsmönster	  
och	  förbrukningsmönster	  på	  linjen	  inkluderas.	  Beräkningar	  där	  lastuttag	  varieras	  tillsammans	  
med	  olika	  stor	  produktionsinmatning	  på	  linjen	  kan	  ge	  en	  första	  bild	  av	  hur	  effektflödet	  och	  
därmed	  förlusterna	  kommer	  att	  se	  ut.	  	  	  
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Abstract	  
The	  photovoltaic	  market	  in	  Sweden	  has	  grown	  markedly	  the	  last	  few	  years.	  The	  growth	  is	  based	  
both	  on	  an	  increase	  in	  photovoltaic	  systems	  for	  private	  households	  and	  an	  increase	  in	  large	  
commercial	  photovoltaic	  systems	  (PV	  systems).	  	  
	  
LEVA	  i	  Lysekil	  AB	  wants	  to	  look	  at	  a	  possibe	  investment	  in	  photovoltaic	  systems	  within	  the	  
municipality	  of	  Lysekil.	  This	  thesis	  will	  examine	  technical	  and	  economic	  aspect	  of	  photovoltaics,	  
and	  also	  how	  a	  large	  scale	  PV	  system	  might	  affect	  the	  distribution	  grid.	  Two	  operational	  
scenarios	  of	  1	  MW	  PV	  systems	  in	  a	  10	  kV-‐grid	  was	  simulated	  with	  the	  software	  dpPower.	  
Variations	  in	  voltage	  and	  power	  flows	  were	  studied.	  	  
	  
The	  price	  of	  turnkey	  PV	  systems	  has	  fallen	  markedly	  the	  last	  years,	  and	  is	  expected	  to	  continue	  
falling	  over	  the	  coming	  years,	  however	  somewhat	  slower.	  Large	  scale	  systems	  that	  produce	  
electricity	  to	  their	  own	  electric	  use,	  are	  today	  excepted	  from	  paying	  energy	  taxes.	  If	  the	  current	  
government	  proposal	  of	  changed	  tax	  rules	  go	  through,	  they	  will	  lose	  this	  exception,	  something	  
that	  will	  have	  a	  great	  economic	  impact.	  There	  is	  also	  some	  uncertainty	  regarding	  the	  coming	  
change	  of	  estate	  taxes	  from	  2016.	  	  
The	  governmental	  economic	  support	  to	  PV	  systems	  has	  a	  high	  impact	  on	  investment	  figures.	  The	  
possibility	  to	  get	  economic	  support	  if	  applied	  now	  is	  however	  probably	  quite	  small	  since	  
awaiting	  applications	  already	  exceed	  available	  economic	  means.	  	  
	  
When	  connecting	  a	  large	  scale	  PV	  system	  to	  10	  kV	  grid,	  the	  highest	  risk	  is	  concluded	  to	  be	  high	  
voltage	  levels	  during	  times	  of	  full	  production	  together	  with	  minimal	  load.	  The	  risk	  depends	  on	  
load	  characteristics,	  if	  other	  production	  sources	  are	  available	  and	  how	  strong	  the	  grid	  is.	  The	  
operational	  scenario	  when	  feeding	  is	  redirected	  should	  also	  be	  included	  when	  calculating	  
voltage	  variations.	  	  
	  
The	  inverters	  of	  a	  PV	  system	  emit	  harmonics,	  primarily	  the	  3rd	  and	  5th	  harmonic.	  The	  cable	  grid	  
within	  a	  PV	  system	  could	  potentially	  influence	  harmonic	  resonance	  when	  connected	  to	  the	  grid.	  
To	  avoid	  the	  risk	  of	  harmonic	  resonance	  where	  harmonics	  are	  multiplied	  and	  spread	  in	  the	  grid,	  
grid	  resonance	  can	  be	  calculated.	  
	  
PV	  systems	  in	  the	  distribution	  grid	  can	  decrease	  grid	  losses	  since	  electricity	  production	  is	  
situated	  close	  to	  the	  load.	  In	  order	  to	  analyse	  how	  grid	  losses	  are	  affected	  production	  pattern	  
and	  load	  pattern	  need	  to	  be	  included.	  Calculations	  where	  load	  and	  production	  is	  varied	  can	  give	  
a	  first	  picture	  of	  the	  power	  flow	  and	  grid	  losses	  will	  look	  like.	  	  
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Förord 
	  
Detta	  examensarbete	  omfattar	  15	  högskolepoäng	  och	  ingår	  i	  utbildningen	  till	  högskoleingenjör	  i	  
elkraftteknik	  på	  Umeå	  Universitet.	  Arbetet	  har	  utförts	  i	  samarbete	  med	  LEVA	  i	  Lysekil	  AB.	  	  
Jag	  vill	  tacka	  Susanne	  Malm	  och	  Morgan	  Sandberg	  på	  LEVA	  i	  Lysekil,	  och	  min	  handledare	  på	  
Umeå	  Universitet	  Johan	  Pålsson.	  Stort	  tack	  också	  till	  Sarah	  Rönnberg	  och	  Kai	  Yang	  på	  Luleå	  
Tekniska	  Universitet.	  	  
	  
Jag	  vill	  också	  tacka	  Lennart	  Rönning	  på	  Arvika	  Kraft	  för	  ett	  intressant	  studiebesök	  på	  solparken	  
MEGA-‐sol	  i	  Arvika.	  
	  
Flat,	  Lysekil,	  maj	  2015	  
Cecilia	  Eckerdal	  
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1 Inledning 
Marknaden	  för	  solceller	  har	  ökat	  kraftigt	  i	  Sverige	  de	  senaste	  åren.	  Tillväxten	  utgörs	  både	  av	  en	  
ökning	  av	  mikroanläggningar	  hos	  privathushåll	  och	  en	  ökning	  av	  stora	  anläggningar.	  De	  tre	  
senaste	  åren	  har	  även	  stora	  kommersiella	  anläggningar	  som	  har	  försäljning	  av	  elproduktion	  som	  
främsta	  syfte	  tagits	  i	  drift.	  	  
	  
Som	  elhandelsbolag	  kan	  det	  vara	  attraktivt	  att	  kunna	  erbjuda	  sina	  kunder	  förnybar	  el	  från	  en	  
egen	  större	  solcellsanläggning.	  	  
	  

1.1 Bakgrund 
LEVA	  i	  Lysekil	  AB	  är	  ett	  kommunalt	  elbolag	  med	  ca	  10	  000	  elnätskunder	  i	  totalt	  95	  mil	  
ledningsnät.	  LEVA	  i	  Lysekil	  har	  ägardirektiv	  och	  en	  vision	  att	  bidra	  till	  ett	  hållbart	  samhälle	  
genom	  utveckling	  av	  ny	  teknik,	  samt	  öka	  produktion	  av	  förnybar	  energi	  från	  vindkraft	  och	  
solceller.	  LEVA	  i	  Lysekil	  producerar	  idag	  förnybar	  energi	  genom	  vindkraftsproduktion	  från	  två	  
vindkraftverk	  á	  3	  MW.	  	  
	  
LEVA	  i	  Lysekil	  vill	  göra	  en	  förstudie	  på	  investering	  i	  en	  eller	  flera	  solcellsanläggningar	  inom	  
Lysekils	  kommun.	  Som	  en	  del	  i	  detta	  vill	  man	  undersöka	  tekniska	  och	  ekonomiska	  
förutsättningar	  för	  investering	  i	  solceller,	  samt	  vilken	  påverkan	  en	  större	  solcellsanläggning	  kan	  
ha	  på	  distributionsnätet.	  
	  

1.2 Syfte och mål  
Syftet	  med	  detta	  arbete	  är	  att	  redogöra	  för	  tekniska	  och	  ekonomiska	  förutsättningar	  för	  
investering	  i	  solceller,	  samt	  vilken	  påverkan	  en	  större	  solcellsanläggning	  kan	  förväntas	  ha	  på	  
LEVA	  i	  Lysekils	  elnät.	  
	  
Målet	  med	  arbetet	  är	  att	  leverera	  ett	  underlag	  som	  kan	  ingå	  som	  en	  del	  i	  en	  förstudie	  om	  
investering	  i	  solcellsanläggningar.	  	  
	  

1.3 Avgränsningar 
Detta	  arbete	  tar	  upp	  ekonomiska	  förutsättningar	  vid	  investering	  i	  en	  solcellsanläggning,	  men	  gör	  
ingen	  ekonomisk	  analys	  av	  affärsnyttan.	  	  
	  
Arbetet	  fokuserar	  på	  större	  solcellsanläggningar	  och	  tar	  endast	  upp	  mikroproduktion	  
översiktligt.	  Med	  mikroproduktion	  avses	  produktion	  med	  en	  högsta	  inmatningseffekt	  om	  43,5	  
kW	  och	  högsta	  säkringsstorlek	  63	  A.	  
	  
De	  två	  anslutningsscenarion	  som	  studeras	  i	  arbetet	  är	  tänkta	  som	  typexempel	  och	  är	  valda	  
utifrån	  plats	  i	  elnätet.	  Om	  platsen	  i	  övrigt	  har	  några	  förutsättningar	  för	  en	  solcellsanläggning	  har	  
inte	  studerats.	  
	  

1.4 Metod 
Information	  om	  marknaden	  för	  solceller	  och	  tillgänglig	  teknik	  har	  erhållits	  från	  bland	  annat	  
Energimyndigheten,	  Elforsk	  samt	  genom	  kontakt	  med	  leverantörer	  av	  solceller.	  Ett	  studiebesök	  
till	  solparken	  MEGA-‐sol	  i	  Arvika	  har	  gjorts.	  
En	  litteraturstudie	  har	  genomförts	  med	  fokus	  på	  forskning	  om	  elkvalitet	  i	  distributionsnätet.	  
Genomgång	  har	  gjorts	  av	  aktuella	  standarder	  för	  anslutning	  av	  produktionsenheter	  och	  krav	  på	  
elkvalitet	  i	  distributionsnätet.	  	  
	  
För	  nätberäkningar	  har	  programvaran	  dpPower	  från	  företaget	  Digpro	  använts.	  Anslutning	  av	  en	  
solpark	  till	  nätet	  har	  simulerats	  i	  två	  olika	  anslutningsscenarion	  genom	  att	  ansluta	  en	  generator	  
till	  mellanspänningsnät.	  
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2 Solcellsteknik 
	  
I	  en	  solcellsanläggning	  omvandlas	  solljusets	  energi	  i	  solceller	  till	  elektrisk	  energi	  i	  form	  av	  
likström.	  Likströmmen	  omriktas	  i	  växelriktare	  för	  att	  kunna	  matas	  ut	  på	  elnätet.	  Övrig	  
kringutrustning	  i	  en	  solcellsanläggning	  inkluderar	  monteringsstativ,	  brytare,	  elmätare	  och	  
kablage.	  Till	  större	  anläggningar	  som	  ansluts	  på	  mellanspänningsnivå	  tillkommer	  även	  en	  
transformator.	  
	  

2.1 Solcellen 
Solceller	  består	  av	  dopat	  halvledarmaterial	  som	  kan	  excitera	  solljusets	  fotoner	  och	  på	  så	  sätt	  
bilda	  en	  elektrisk	  spänning.	  Det	  vanligaste	  halvledarmaterialet	  som	  används	  är	  kristallint	  kisel,	  
och	  sådana	  solceller	  benämns	  kiselbaserade	  solceller.	  Beroende	  på	  hur	  hög	  symmetri	  
atomstrukturen	  i	  kristallerna	  har,	  benämns	  solcellerna	  som	  monokristallina	  eller	  polykristallina.	  
Monokristallina	  celler	  har	  en	  högre	  verkningsgrad	  men	  även	  en	  högre	  tillverkningskostnad	  
[1][2].	  
	  
Så	  kallade	  tunnfilmsolceller	  består	  av	  flera	  tunna	  lager	  av	  antingen	  annat	  halvledarmaterial	  
såsom	  amorft	  kisel,	  eller	  andra	  material	  som	  kadmiumtellurid.	  Fördelen	  med	  tunnfilmsolceller	  
är	  att	  de	  kan	  vara	  mer	  böjliga	  och	  därför	  beläggas	  på	  plastmattor	  och	  rullas	  ut	  över	  en	  yta	  vilket	  
minskar	  behovet	  av	  kringutrustning.	  Tunnfilmstekniken	  anses	  idag	  vara	  en	  standardteknik,	  men	  
har	  svårt	  att	  konkurrera	  prismässigt	  på	  grund	  av	  svårigheter	  att	  utveckla	  en	  effektiv	  industriell	  
tillverkningsprocess.	  Produktionskostnaden	  per	  kWh	  är	  därför	  fortfarande	  högre	  för	  
tunnfilmssolceller	  trots	  att	  det	  åtgår	  mindre	  material.	  Förutom	  högre	  produktionskostnad	  är	  
även	  verkningsgrad,	  degradering	  och	  livslängd	  till	  fördel	  för	  kiselsolceller,	  vilka	  därför	  bedöms	  
fortsätta	  dominera	  marknaden	  inom	  överskådlig	  framtid.	  År	  2013	  hade	  kiselbaserade	  
solcellsmoduler	  91	  procent	  av	  världsmarknaden,	  en	  ökning	  från	  89	  procent	  år	  2012	  [1].	  
	  
MATERIAL	   VERKNINGSGRAD	  MODUL	   YTBEHOV	  FÖR	  1	  kWp	  

Monokristallint	  kisel	   13-‐19%	   5-‐8m2	  
Polykristallint	  kisel	   11-‐15%	   7-‐9	  m2	  	  
Tunnfilm	  kadmiumtellurid	  
(CdTe)	  

9-‐11%	   9-‐11	  m2	  

Amorft	  kisel	  (a-‐Si)	   5-‐8%	   13-‐20	  m2	  
Tabell	  1.	  Verkningsgrad	  och	  ytbehov	  för	  solceller	  i	  olika	  material	  [1].	  
	  
Utspänningen	  från	  varje	  solcell	  är	  låg,	  ett	  typiskt	  värde	  för	  en	  kiselbaserad	  solcell	  är	  0,5	  V.	  De	  
seriekopplas	  därför	  för	  att	  höja	  spänningen,	  och	  sätts	  samman	  ca	  50-‐70	  stycken	  i	  en	  modul.	  
Modulerna	  har	  ofta	  en	  spänning	  på	  12,	  24	  eller	  48	  V,	  och	  seriekopplas	  därefter	  i	  strängar	  för	  att	  
få	  önskad	  utspänning	  från	  anläggningen.	  Strängarna	  parallellkopplas	  sedan	  för	  att	  få	  önskad	  
uteffekt.	  Som	  mått	  på	  anläggningens	  storlek	  används	  kWp	  (kilowatt	  peak),	  som	  anger	  den	  
maximala	  effekt	  anläggningen	  kan	  leverera	  under	  optimala	  förhållanden	  för	  respektive	  
solcellsmodul.	  Se	  jämförelse	  av	  olika	  solcellers	  ytbehov	  för	  anläggningseffekt	  1	  kWp	  i	  tabell	  1.	  
	  

2.2 Växelriktare 
Växelriktaren	  har	  en	  central	  roll	  i	  solcellsanläggningen	  både	  för	  att	  optimera	  produktionen	  och	  
säkerställa	  kvaliteten	  på	  den	  el	  som	  matas	  in	  i	  nätet.	  De	  bästa	  växelriktarna	  på	  marknaden	  i	  dag	  
har	  en	  verkningsgrad	  på	  96-‐97	  procent,	  och	  lägre	  verkningsgrad	  än	  94	  procent	  är	  ovanligt.	  	  
	  
Solcellens	  maximala	  effektpunkt	  (maximum	  power	  point,	  MPP)	  varierar	  med	  solinstrålning	  och	  
temperatur.	  Genom	  att	  styra	  DC-‐spänningen	  söker	  växelriktaren	  kontinuerligt	  efter	  den	  
ström	  som	  ger	  den	  högsta	  effekten	  och	  kan	  därmed	  maximera	  anläggningens	  uteffekt.	  
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Växelriktaren	  innehåller	  också	  funktioner	  för	  att	  monitorera	  och	  lagra	  produktionsdata	  för	  att	  
kunna	  analysera	  anläggningens	  funktion	  [3].	  	  
	  
Den	  vanligaste	  växelriktaren	  är	  strängväxelriktare	  där	  en	  växelriktare	  är	  kopplad	  till	  en	  sträng	  
av	  seriekopplade	  moduler.	  Antalet	  seriekopplade	  moduler	  bestäms	  av	  växelriktarens	  
inspänningsområde.	  En	  större	  anläggning	  kan	  innehålla	  flera	  strängväxelriktare	  där	  
produktionen	  i	  varje	  sträng	  kan	  optimeras	  vid	  olika	  skuggning	  eller	  andra	  modulvariationer.	  	  
En	  central	  växelriktare	  betecknar	  vanligtvis	  en	  växelriktare	  med	  högre	  märkeffekt	  där	  antalet	  
moduler	  i	  strängen	  anpassas	  både	  till	  växelriktarens	  inspänningsområde	  och	  effekt.	  	  
Mikroväxelriktare	  är	  små	  växelriktare	  som	  sätts	  under	  varje	  modul.	  Fördelen	  med	  detta	  är	  
mindre	  känslighet	  för	  skuggning,	  möjlighet	  till	  driftövervakning	  på	  modulnivå	  samt	  möjlighet	  att	  
blanda	  modultyper,	  väderstreck	  och	  lutning	  fritt.	  	  
Idag	  finns	  även	  system	  med	  en	  central	  växelriktare	  som	  kombineras	  med	  optimeringsboxar	  till	  
varje	  modul.	  Detta	  benämns	  också	  växelriktare	  med	  optimerare.	  Syftet	  är	  att	  få	  fördelarna	  med	  
mikroväxelriktare	  men	  till	  en	  lägre	  kostnad.	  Detta	  kan	  uppnås	  eftersom	  vissa	  komponenter	  kan	  
placeras	  i	  den	  centrala	  växelriktaren	  istället	  för	  i	  varje	  mikroväxelriktare	  [4].	  	  
	  
För	  solcellsanläggningar	  väljs	  ibland	  en	  växelriktare	  med	  en	  lägre	  uteffekt	  än	  anläggningens	  
märkeffekt.	  Detta	  görs	  för	  att	  kunna	  få	  ut	  en	  jämn	  effekt	  under	  en	  större	  del	  av	  tiden.	  Man	  
accepterar	  då	  att	  en	  viss	  del	  av	  den	  genererade	  kraften	  går	  till	  spillo	  när	  solinstrålningen	  är	  
maximal,	  men	  vinner	  på	  en	  jämn	  och	  hög	  effektinmatning	  under	  en	  större	  del	  av	  tiden.	  
Ekonomiskt	  kan	  det	  också	  vara	  fördelaktigt	  att	  ha	  en	  mindre	  växelriktare	  eftersom	  
investeringskostnaden	  är	  lägre.	  Rekommendationen	  är	  att	  växelriktaren	  inte	  ska	  vara	  mer	  än	  10	  
procent	  lägre	  än	  anläggningens	  märkeffekt.	  Det	  pågår	  dock	  en	  diskussion	  huruvida	  
växelriktaren	  alls	  bör	  vara	  underdimensionerad.	  Om	  växelriktaren	  till	  exempel	  även	  ska	  kunna	  
användas	  till	  reaktiv	  effektinmatning	  på	  nätet	  bör	  växelriktarens	  och	  anläggningens	  märkeffekt	  
vara	  lika	  stor.	  Reaktiv	  effektinmatning	  från	  nätanslutna	  växelriktare	  för	  att	  bidra	  till	  
spänningsstabilitet	  är	  idag	  ett	  krav	  för	  större	  anläggningar	  i	  Tyskland	  [3].	  
	  

2.3 Forskning och utveckling 
Utvecklingen	  i	  solcellsteknik	  går	  framförallt	  ut	  på	  att	  förbättra	  verkningsgraden.	  Det	  finns	  idag	  
kiselbaserade	  solcellsmoduler	  med	  över	  20	  procent	  verkningsgrad.	  Samtidigt	  har	  det	  också	  
kommit	  in	  nya	  kinesiska	  aktörer	  på	  marknaden	  vilket	  kraftigt	  har	  sänkt	  priserna	  på	  både	  större	  
och	  mindre	  anläggningar.	  Investeringskostnaden	  för	  solcellsmoduler	  är	  idag	  så	  låga	  att	  trenden	  i	  
Europa	  är	  att	  inte	  bygga	  solföljande	  anläggningar	  utan	  istället	  lägga	  till	  fler	  solcellsmoduler	  till	  
anläggningen	  [3].	  
	  
Utvecklingen	  av	  den	  konventionella	  kiseltekniken	  är	  främst	  inriktad	  på	  att	  minska	  
materialmängden	  och	  därmed	  priset.	  Inom	  tunnfilmstekniken	  pågår	  forskning	  på	  flera	  parallella	  
materialval	  till	  det	  ljusabsorberande	  skiktet	  i	  cellen.	  Tunnfilmstekniken	  demonstreras	  på	  flera	  
platser	  i	  stor	  skala,	  men	  utmaningen	  består	  i	  att	  utveckla	  en	  effektiv	  industriell	  
tillverkningsprocess.	  I	  dagsläget	  är	  tillverkningskostnaden	  dyrare	  än	  för	  kiselbaserade	  solceller	  
[3][1].	  
	  
Byggnadsintegrerade	  solceller	  innebär	  att	  solcellerna	  integreras	  i	  byggnaden	  och	  får	  ytterligare	  
funktioner	  som	  exempelvis	  solavskärmning	  eller	  att	  vara	  en	  del	  av	  byggnadens	  klimatskal.	  Det	  
finns	  exempel	  där	  detta	  gjorts	  med	  tunnfilmsolceller	  i	  Sverige.	  Sverige	  ligger	  också	  relativt	  långt	  
fram	  forskningsmässigt	  med	  så	  kallade	  hybridsystem	  där	  el	  och	  värme	  produceras	  samtidigt	  i	  en	  
solcellsanläggning	  [5].	  	  
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3 Produktion och livslängd 

3.1 Produktion 
Verkningsgraden	   som	   anges	   av	   tillverkaren	   av	   solceller	   är	   standardiserad	   enligt	  
internationella	   testvillkor	   (Standard	   Test	   Conditions,	   STC)	   där	   den	   simulerade	  
solinstrålningen	   är	   1000	   W/m2.	   Moderna	   kiselbaserade	   solcellsmoduler	   har	  
verkningsgrader	  vid	  STC	  på	  omkring	  15	  procent	  [1].	  	  
	  
Elproduktionsförluster	   i	   anläggningen	   uppstår	   framförallt	   i	   växelriktare,	   brytare	   och	  
kablage	  och	  uppskattas	  till	  max	  ca	  10	  procent.	  Produktionen	  kan	  också	  minska	  till	  följd	  av	  
externa	  faktorer	  så	  som	  snö,	  smuts,	  förhöjd	  temperatur	  i	  solcellerna	  m.m.	  Dessa	  förluster	  är	  
generellt	  svåra	  att	  uppskatta	  [1].	  
	  
Solinstrålningen	   i	   Sverige	  är	   inte	   lika	   stor	   som	  exempelvis	   i	   södra	  Europa	  vilket	  ger	   lägre	  
produktion	   [6].	   Samtidigt	   gör	   den	   lägre	   temperaturen	   i	   Skandinavien	   att	   solcellsmodulen	  
inte	   värms	   upp	   lika	   mycket	   och	   därmed	   får	   en	   bättre	   verkningsgrad.	  
Temperaturkoefficienten	  som	  anges	  för	  en	  solcellsmodul	  visar	  hur	  mycket	  verkningsgraden	  
förändras	  vid	  annan	  temperatur	  jämfört	  med	  referenstemperaturen	  25°C	  vid	  STC.	  Vid	  låga	  
temperaturer	   kan	   verkningsgraden	   öka	   och	   solcellsmodulen	   producera	   mer	   än	   angiven	  
toppeffekt	   (Wp).	   Som	   typexempel	   kan	   tas	   en	   solcellsmodul	   med	   effekten	   200	   Wp	   och	  
temperaturkoefficient	  -‐0,5	  procent	  Kelvin	  (K).	  Vid	  uppvärmning	  till	  55°C	  levererar	  den	  bara	  
170	  W,	  medan	  den	  vid	  5°C	  kan	  leverera	  220	  W	  [3].	  	  
	  
Partiell	  skuggning	  av	  en	  solcellsanläggning	  kan	  påverka	  produktionen	  i	  stor	  utsträckning.	  
Solceller	  i	  seriekoppling	  slutar	  producera	  effekt	  vid	  skuggning	  och	  börjar	  istället	  förbruka	  effekt.	  
Den	  effekten	  som	  då	  drivs	  genom	  den	  skuggade	  solcellen	  av	  övriga	  aktiva	  solceller	  omvandlas	  
till	  värme	  med	  risk	  för	  skadlig	  överhettning.	  För	  att	  undvika	  detta	  används	  bypass	  dioder	  som	  
kopplar	  förbi	  en	  hel	  sträng	  av	  solceller,	  ofta	  20-‐24	  stycken,	  om	  någon	  av	  cellerna	  blir	  skuggad.	  
För	  att	  minska	  antalet	  celler	  som	  förbikopplas	  har	  flera	  tillverkare	  börjat	  laminera	  in	  bypass	  
dioder	  direkt	  i	  modulen.	  På	  så	  sätt	  har	  antalet	  celler	  som	  förbikopplas	  vid	  partiell	  skuggning	  
minskats,	  och	  modulens	  produktion	  märkbart	  ökats	  [3].	  
	  
Erfarenhetsmässigt	   är	   den	   årliga	   produktionen	   i	   en	   svensk	   anläggning	   ca	   800-‐1100	   kWh	  
per	   kW	   installerad	   effekt.	   Detta	   förutsatt	   en	   placering	  med	   anläggningen	   orienterad	   rakt	  
mot	   söder	   utan	   skuggning,	   samt	   med	   optimal	   lutning	   för	   orten	   i	   fråga	   (30-‐50	   procent).	  
Solinstrålningen	  per	  år	  och	  därmed	  elproduktionen	  kan	  variera	  ca	  ±10	  procent	  jämfört	  med	  
ett	  medelår.	  Anläggningen	  producerar	  som	  mest	  under	  månaderna	  mars-‐oktober.	  Solföljare,	  
d.v.s	   solcellsmoduler	   som	   följer	   solens	  väg	  på	  himlen	   istället	   för	  att	  vara	   fast	   installerade,	  
uppskattas	   av	   olika	   leverantörer	   öka	   den	   årliga	   elproduktionen	   med	   ca	   30-‐40	   procent	   i	  
södra	  halvan	  av	  Sverige	  [1].	  	  
	  

3.2 Livslängd 
Solcellernas	   effektivitet	   minskar	   med	   åren.	   En	   tysk	   studie	   över	   olika	   solceller	   visade	   ett	  
medianvärde	   på	   0.2	   procent	  minskning	   i	   effektivitet	   per	   år.	   Vid	   en	   sådan	  minskningstakt	  
skulle	  en	  anläggning	  producera	  94	  procent	  av	  märkeffekt	  efter	  30	  år.	  En	  vanlig	  effektgaranti	  
från	  modultillverkare	  är	  att	  modulerna	  ska	  ge	  minst	  80	  procent	  av	  märkeffekten	  efter	  20-‐25	  
år,	   vilket	   därmed	   borde	   innebära	   en	   god	   marginal	   till	   verklig	   effektminskning.	   Vid	  
kostnadsberäkningar	   förväntas	   livslängden	   för	   solceller	   vara	   (minst)	   30	   år	   [1].	  
Monteringsutrustningen	   kring	   solcellerna	   förväntas	   hålla	   minst	   20	   år	   förutsatt	   att	  
materialet	   är	   noga	   utvalt	   (glas,	   plast,	   aluminium).	   Växelriktaren	   är	   den	   komponent	   i	  
anläggningen	  som	  byts	  tidigast,	  vanligtvis	  efter	  10-‐15	  år	  [3].	  	  	  
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4 Ekonomi 

4.1 Stödsystem 
För	  solceller	  finns	  ett	  specifikt	  statligt	  investeringsstöd	  som	  regleras	  i	  förordning	  2009:689	  samt	  
i	  den	  senaste	  ändringen	  till	  denna	  förordning,	  SFS	  2014:1582	  [7].	  Stödnivån	  från	  och	  med	  den	  1	  
januari	  2015	  är	  maximalt	  30	  procent	  till	  företag	  och	  20	  procent	  till	  övriga.	  Stödnivån	  beräknas	  
utifrån	  de	  stödberättigade	  installationskostnaderna	  som	  inkluderar	  kostnader	  för	  projektering,	  
material	  och	  installationsarbete.	  De	  stödberättigande	  kostnaderna	  får	  maximalt	  uppgå	  till	  
37	  000	  kronor	  plus	  moms	  per	  installerad	  kW	  elektrisk	  toppeffekt,	  och	  installationen	  skall	  vara	  
slutförd	  senast	  31	  december	  2016.	  Högsta	  möjliga	  stöd	  per	  solcellssystem	  är	  1,2	  miljoner	  
kronor.	  Ansökan	  görs	  till	  länsstyrelsen	  som	  beslutar	  om	  stöd,	  och	  Boverket	  betalar	  ut	  stödet.	  	  
	  
Stödet	  är	  rambegränsat,	  d.v.s.	  det	  betalas	  ut	  så	  länge	  de	  avsatta	  pengarna	  räcker.	  De	  avsatta	  
medlen	  för	  solcellsstöd	  under	  2015	  är	  50	  miljoner	  kronor	  [8].	  Om	  budgetförslaget	  som	  lades	  av	  
regeringen	  under	  våren	  2015	  går	  igenom	  kommer	  ytterligare	  150	  miljoner	  att	  anslås	  till	  stödet	  
under	  2016.	  Redan	  inkomna	  ansökningar	  (april	  2015)	  som	  väntar	  på	  beslut	  om	  stöd	  uppgår	  
dock	  till	  ca	  580	  miljoner,	  vilket	  med	  råge	  överstiger	  detta	  [9].	  
	  

4.2 Skatter och avgifter 

4.2.1	  Fastighetsskatt	  
Solcellsanläggningar	  som	  driftas	  för	  kommersiellt	  bruk,	  d.v.s.	  då	  syftet	  är	  att	  försälja	  el,	  har	  
hittills	  taxerats	  som	  industrifastighet,	  övrig	  byggnad.	  Fastighetsskatten	  är	  då	  0,5	  procent	  av	  
taxeringsvärdet.	  Taxeringsvärdet	  bestäms	  genom	  en	  produktionskostnadsbaserad	  beräkning,	  
d.v.s	  nyanskaffningsvärdet	  på	  anläggningen.	  Om	  solcellsanläggningen	  inte	  driftas	  för	  
kommersiellt	  bruk,	  d.v.s	  elen	  används	  främst	  i	  den	  egna	  verksamheten,	  har	  den	  hittills	  ofta	  inte	  
taxerats	  alls.	  Det	  finns	  dock	  en	  pågående	  utredning	  från	  Finansdepartementet	  om	  översyn	  av	  
fastighetsbeskattning	  av	  elproduktionsenheter.	  Utredningen	  förväntas	  presentera	  förslag	  på	  hur	  
alla	  typer	  av	  solcellsanläggningar	  skall	  taxeras,	  d.v.s.	  både	  anläggningar	  med	  syfte	  att	  producera	  
el	  för	  kommersiellt	  bruk	  och	  anläggningar	  som	  producerar	  el	  till	  den	  egna	  verksamheten.	  Även	  
frågan	  om	  taxering	  av	  privata	  mindre	  anläggningar	  ingår	  i	  utredningens	  uppdrag.	  Utredningen	  
skall	  redovisas	  i	  april	  2016	  [10].	  	  

4.2.2	  Energiskatt	  
Solcellsanläggningar	  har	  tidigare	  varit	  undantagna	  från	  energiskatt	  om	  producenten	  inte	  
yrkesmässigt	  levererar	  el	  [11].	  	  I	  mars	  2015	  lade	  Finansdepartementet	  ett	  förslag	  på	  att	  
undantaget	  fr.	  o	  m	  1	  juli	  2016	  endast	  skall	  gälla	  för	  anläggningar	  med	  en	  installerad	  effekt	  lägre	  
än	  144	  kW.	  Anläggningar	  på	  144	  kW	  eller	  högre	  skall	  enligt	  förslaget	  betala	  energiskatt	  från	  
1	  juli	  2016.	  Installerad	  effekt	  skall	  räknas	  per	  organisationsnummer	  och	  inte	  för	  varje	  enskild	  
solcellsanläggning	  [12].	  	  
	  

4.3 Intäkter 

4.3.1	  Elcertifikat	  och	  ursprungsgarantier	  
El	  producerad	  i	  en	  solcellsanläggning	  är	  berättigad	  till	  elcertifikat.	  Elcertifikaten	  som	  
producenten	  tilldelas	  säljs	  på	  en	  öppen	  marknad	  där	  priset	  bestäms	  mellan	  säljare	  och	  
kvotpliktiga	  köpare.	  Kvotnivån	  för	  elcertifikaten	  bestäms	  i	  lagen	  om	  elcertifikat	  och	  är	  fastställd	  
till	  och	  med	  år	  2035.	  Kvotnivån	  kommer	  att	  öka	  fram	  till	  år	  2020	  då	  den	  får	  sin	  högsta	  nivå	  på	  
19,5	  procent,	  och	  därefter	  minska	  fram	  till	  år	  2035	  [13].	  Prisnivån	  på	  elcertifikat	  har	  de	  senaste	  
två	  åren	  legat	  mellan	  ca	  15-‐20	  öre	  per	  kWh	  [14].	  
	  
Ursprungsgarantier	  som	  anger	  vilken	  energikälla	  som	  har	  använts	  för	  elproduktionen	  infördes	  
2010.	  Genom	  att	  ansöka	  hos	  Energimyndigheten	  får	  man	  en	  ursprungsgaranti	  för	  varje	  



	   Solcellsanläggningar	  i	  LEVA	  i	  Lysekils	  distributionsnät	   	  

7	  
	  

producerad	  MWh	  som	  sedan	  säljs	  på	  en	  öppen	  marknad.	  Det	  saknas	  tillgänglig	  prisstatistik	  för	  
ursprungsgarantierna,	  men	  uppskattningar	  som	  gjorts	  handlar	  om	  priser	  under	  1	  öre/kWh	  [15].	  	  
	  

4.3.2	  Energiersättning	  
För	  den	  el	  som	  matas	  in	  på	  elnätet	  har	  producenten	  rätt	  till	  energiersättning	  från	  nätbolaget	  för	  
minskade	  överföringsförluster	  [16].	  Ersättningen	  kan	  hos	  olika	  nätbolag	  även	  kallas	  
produktionsersättning,	  nätersättning,	  överföringsersättning	  m.m.	  Ersättningen	  varierar	  mellan	  
ca	  4	  öre/kWh	  och	  ca	  8	  öre/kWh	  inkl	  moms.	  
	  

	  4.3.3	  Mikroproducenter	  
Mikroproducenter	  av	  solel	  har	  från	  1	  januari	  2015	  möjlighet	  att	  få	  en	  skattereduktion	  på	  
60	  öre/kWh	  för	  överskottsel.	  Underlaget	  för	  skattereduktionen	  är	  antalet	  inmatade	  
kilowattimmar	  under	  ett	  år,	  dock	  högst	  så	  många	  kilowattimmar	  som	  matats	  ut	  under	  samma	  
period	  och	  dessutom	  högst	  30	  000	  kilowattimmar.	  Den	  totala	  skattereduktionen	  kan	  därför	  bli	  
högst	  18	  000	  kronor	  per	  år	  [17].	  	  
	  
Flera	  elhandelsbolag	  erbjuder	  idag	  solcellspaket	  för	  mikroproducenter.	  Vid	  köp	  av	  ett	  
solcellspaket	  erbjuds	  mikroproducenten	  ofta	  också	  ett	  förmånligt	  pris	  på	  överskottselen	  om	  den	  
säljs	  tillbaka	  till	  elhandelsbolaget	  [18][19].	  	  	  
	  

4.4 Tillståndsprocess 
För	  en	  markmonterad	  solcellsanläggning	  krävs	  vanligtvis	  bygglov.	  Bygglovsregler	  för	  
takmonterade	  solceller	  varierar	  mellan	  olika	  kommuner.	  Beroende	  på	  anläggningsstorlek,	  
planbestämmelser	  och	  byggnadstyp	  är	  takmonterade	  solceller	  inte	  alltid	  bygglovspliktiga	  [20].	  	  
	  

5 Solcellsmarknaden i Sverige 
	  

5.1 Installerad solcellskapacitet 
Installationstakten	  för	  solcellsbaserad	  produktion	  i	  Sverige	  har	  ökat	  kraftigt	  de	  senaste	  åren.	  
Den	  kumulativa	  installerade	  solcellskapaciteten	  har	  fördubblats	  varje	  år	  de	  senaste	  fyra	  åren,	  
och	  hade	  vid	  årsskiftet	  2014/2015	  stigit	  till	  79,4	  MW	  [5].	  Den	  starka	  tillväxten	  beror	  främst	  på	  
kraftigt	  sjunkande	  systempriser	  då	  nya	  aktörer,	  framförallt	  kinesiska	  tillverkare	  av	  
solcellsmoduler,	  kommit	  in	  på	  marknaden.	  Mellan	  2008	  och	  2012	  har	  priset	  för	  solcellsmoduler	  
sjunkit	  med	  80	  procent	  varav	  20	  procent	  under	  2012.	  Under	  perioden	  2013-‐2017	  förväntas	  en	  
minskning	  i	  produktionskostnad	  för	  de	  bästa	  kinesiska	  solcellsmodulerna	  på	  19	  procent	  [21].	  I	  
slutet	  av	  2014	  var	  systempriset	  för	  en	  stor	  kommersiell	  anläggning	  12,90	  kr/W,	  och	  priset	  för	  
ett	  villasystem	  15,20	  kr/W	  [5].	  Systemkostnaden	  för	  en	  hel	  anläggning	  bedöms	  fortsätta	  minska	  
de	  närmaste	  åren,	  dock	  i	  en	  långsammare	  takt	  [21].	  	  
	  
Tillväxten	  i	  solcellsmarknaden	  i	  Sverige	  de	  senaste	  åren	  har	  skett	  både	  genom	  en	  ökning	  av	  
nätanslutna	  större	  anläggningar	  och	  nätanslutna	  villasystem.	  En	  kraftig	  ökning	  i	  nätanslutna	  
villasystem	  har	  skett	  framförallt	  de	  senaste	  två	  åren.	  Av	  den	  solcellskapacitet	  som	  installerades	  
under	  2014	  stod	  nätanslutna	  villasystem	  för	  nästan	  30	  procent.	  Större	  centraliserade	  
solcellsanläggningar	  med	  syfte	  att	  producera	  el	  för	  försäljning	  har	  bara	  funnits	  i	  Sverige	  de	  
senaste	  sex	  åren,	  och	  framförallt	  ökat	  de	  senaste	  tre	  åren	  [5].	  Riktigt	  stora	  anläggningar	  finns	  
dock	  bara	  ett	  fåtal.	  De	  två	  största	  solcellsanläggningarna	  i	  Sverige	  har	  1	  MW	  installerad	  effekt	  
och	  togs	  i	  drift	  2014	  respektive	  2015	  [22][23].	  Av	  de	  tio	  största	  anläggningarna	  registrerade	  för	  
elcertifikat	  i	  Sverige	  är	  övriga	  anläggningar	  på	  några	  hundra	  kW	  och	  alla	  tagna	  i	  drift	  de	  senaste	  
tre	  åren	  [24].	  	  
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De	  två	  största	  anläggningarna	  i	  Sverige	  idag	  är	  båda	  markbaserade	  anläggningar	  på	  1	  MW,	  och	  
finns	  i	  Arvika	  respektive	  Västerås.	  Solparken	  i	  Arvika	  består	  av	  ett	  fast	  installerat	  system,	  och	  
samägs	  av	  flera	  kommunala	  bolag	  i	  Arvika	  [25].	  Solparken	  i	  Västerås	  är	  ett	  samarbete	  mellan	  
Kraftpojkarna	  AB	  och	  Mälarenergi	  AB,	  finansierat	  av	  Energimyndigheten.	  Kraftpojkarna	  har	  
byggt	  och	  äger	  solparken,	  och	  Mälarenergi	  köper	  in	  elen	  och	  säljer	  den	  vidare	  till	  sina	  kunder.	  
Mälardalens	  Högskola	  bedriver	  ett	  forskningsprojekt	  om	  solparken	  som	  kommer	  att	  presenteras	  
i	  september	  2015.	  Frågeställningarna	  som	  studeras	  är	  hur	  en	  stor	  solcellsanläggning	  påverkar	  
nätkvaliteten	  i	  mellanspänningsnätet	  samt	  en	  jämförelse	  av	  olika	  tekniker.	  Bland	  annat	  studeras	  
fördelar	  med	  att	  ha	  optimerare	  på	  solcellerna,	  samt	  om	  solföljare	  kan	  rekommenderas	  som	  
teknik	  framför	  ett	  fast	  installerat	  system	  [26].	  
	  

5.2 Tillverkare 
Den	  ökade	  konkurrensen	  har	  gjort	  att	  de	  svenska	  modultillverkarna	  som	  funnits	  på	  marknaden	  
slagits	  ut.	  År	  2010	  fanns	  fem	  tillverkare	  av	  solcellsmoduler	  i	  Sverige	  varav	  ingen	  finns	  kvar	  i	  
april	  2015	  [21][27].	  Företag	  som	  säljer	  moduler	  eller	  hela	  solcellssystem	  i	  Sverige	  har	  däremot	  
ökat	  kraftigt	  från	  37	  stycken	  år	  2010	  till	  ca	  126	  stycken	  år	  2014	  [5].	  	  
	  
Precis	  som	  marknaden	  för	  solceller	  har	  även	  marknaden	  för	  växelriktare	  de	  senaste	  åren	  utsatts	  
för	  större	  konkurrens.	  Tills	  för	  bara	  några	  år	  sedan	  var	  marknaden	  dominerad	  av	  den	  tyska	  
tillverkaren	  SMA	  som	  2010	  hade	  40	  procent	  av	  världsmarknaden.	  År	  2014	  var	  fortfarande	  SMA	  
den	  största	  tillverkaren,	  men	  marknadsandelen	  hade	  minskat	  till	  11	  procent.	  Detta	  på	  grund	  av	  
att	  flera	  andra	  tillverkare,	  bland	  annat	  japanska	  och	  kinesiska,	  har	  ökat	  kraftigt	  de	  senaste	  åren.	  
ABB	  var	  2014	  världens	  tredje	  största	  tillverkare	  av	  växelriktare	  genom	  sitt	  förvärv	  av	  
tillverkaren	  Power-‐One	  året	  innan	  [28].	  	  
	  

6 Solceller i elnätet 
	  

6.1 Regelverk och standarder 
Ellagen	  3	  kap.	  9	  §	  (1997:857)	  reglerar	  nätbolagets	  skyldighet	  att	  överföra	  el	  av	  god	  kvalitet	  [16].	  
Energimarknadsinspektionens	  föreskrifter	  och	  allmänna	  råd	  EIFS	  2013:1	  föreskriver	  om	  vilka	  
krav	  som	  ska	  vara	  uppfyllda	  för	  att	  den	  överförda	  elen	  ska	  betecknas	  vara	  av	  god	  kvalitet	  [29].	  	  
	  
Den	  svenska	  standarden	  SS-‐EN	  50160	  ”Spänningens	  egenskaper	  i	  elnät	  för	  allmän	  distribution”	  
anger	  gränsvärden	  för	  matningsspänningen	  i	  ett	  givet	  elnät	  [30].	  Eftersom	  spänningsgodheten	  i	  
nätet	  även	  beror	  av	  de	  laster	  som	  är	  anslutna,	  finns	  det	  en	  serie	  standarder	  som	  beskriver	  vilka	  
krav	  som	  skall	  ställas	  på	  anslutna	  laster.	  Serien	  benämns	  SS-‐EN	  61000	  ”Elektromagnetisk	  
kompatibilitet	  (EMC)”	  och	  är	  uppdelad	  i	  ett	  flertal	  underdokument.	  Här	  ges	  ytterligare	  
gränsvärden	  för	  spänningens	  egenskaper,	  bland	  annat	  för	  snabba	  spänningsändringar	  och	  
övertoner	  (SS-‐EN-‐61000-‐2-‐2).	  	  
	  
Svensk	  Energi	  ger	  ut	  handledningen	  ”Anslutning	  av	  mindre	  produktionsanläggning”	  (AMP),	  som	  
beskriver	  vilka	  krav	  som	  ska	  ställas	  på	  produktionsanläggningar	  vid	  anslutning	  till	  lokalnät	  [31].	  
För	  mikroproduktionsanläggningar	  med	  säkringsstorlek	  på	  högst	  63A	  ger	  Svensk	  Energi	  ut	  
handledningen	  ”Anslutning	  av	  mikroproduktion	  till	  konsumtionsanläggning”	  (MIKRO)	  [32].	  
	  	  

6.2 Elkvalitet 
I	  AMP	  anges	  tre	  dimensioneringsparametrar	  vid	  anslutning	  av	  produktionsanläggning	  till	  
lokalnät:	  långsamma	  spänningsvariationer,	  snabba	  spänningsändringar	  samt	  övertoner	  och	  
mellantoner	  [31].	  I	  tillägg	  till	  dessa	  kommer	  även	  så	  kallade	  mellansnabba	  spänningsvariationer	  
och	  supratoner	  att	  tas	  upp	  i	  nedan	  avsnitt.	  
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6.2.1	  Långsamma	  spänningsvariationer	  	  
Svensk	  standard	  SS-‐EN	  50160	  anger	  att	  de	  långsamma	  spänningsvariationerna	  i	  låg-‐	  och	  
mellanspänningsnät	  under	  normala	  driftförhållanden	  inte	  bör	  överstiga	  ±10	  procent	  av	  
nominell	  spänning,	  mätt	  som	  10-‐minuters	  medelvärden	  [30].	  Detta	  beräkningsområde	  ska	  täcka	  
lastvariationer	  och	  spänningsfall	  längs	  en	  radialmatad	  ledning.	  Långsamma	  
spänningsvariationer	  från	  en	  enstaka	  produktionskälla	  bör	  därför	  enligt	  AMP	  maximalt	  orsaka	  
2,5	  procent	  spänningsvariation	  vid	  sammankopplingspunkt	  med	  andra	  kunder.	  
Spänningsregleringens	  dödband	  i	  transformatorn	  ska	  räknas	  in	  i	  den	  maximala	  
spänningsändringen.	  För	  en	  produktionsanläggning	  som	  ansluts	  till	  mellanspänning	  får	  
beräknad	  spänningsvariation	  uppgå	  till	  maximalt	  5	  procent	  vid	  anslutningspunkten	  under	  
förutsättning	  att	  2,5	  procent	  kan	  hållas	  vid	  sammankopplingspunkten	  [31].	  	  
	  
Om	  flera	  produktionskällor	  förekommer	  i	  samma	  lågspänningsnät	  bör	  enligt	  MIKRO	  de	  två	  
extremfallen	  maximal	  last	  och	  ingen	  produktion,	  respektive	  minimal	  last	  och	  full	  produktion,	  
kontrolleras.	  Skillnaden	  i	  spänning	  mellan	  de	  två	  extremfallen	  rekommenderas	  då	  vara	  högst	  5	  
procent	  i	  nätet.	  Om	  de	  långsamma	  spänningsändringarna	  är	  små	  i	  matande	  mellanspänningsnät	  
kan	  en	  större	  spänningsändring	  tillåtas	  i	  lågspänningsnätet,	  men	  den	  totala	  spänningsändringen	  
i	  lågspännings-‐	  och	  mellanspänningsnät	  bör	  inte	  överstiga	  8	  procent	  [32].	  
	  
Långsamma	  spänningsvariationer	  från	  solkraft	  skulle	  potentiellt	  sett	  kunna	  öka	  antal	  kopplingar	  
hos	  lindningskopplare,	  med	  kortare	  livslängd	  som	  följd.	  Kopplingarna	  bidrar	  också	  till	  att	  öka	  
nivån	  i	  nätet	  av	  snabba	  spänningsändringar	  som	  beskrivs	  nedan.	  För	  vindkraft	  ökar	  antalet	  
kopplingar	  då	  nätet	  har	  ett	  lågt	  X/R-‐förhållande,	  men	  för	  solkraft	  visar	  studier	  att	  det	  inte	  
förväntas	  ett	  ökat	  antal	  kopplingar	  oavsett	  nätets	  X/R-‐förhållande	  [33].	  	  
	  

6.2.2	  Snabba	  spänningsändringar	  
Snabba	  spänningsändringar	  definieras	  i	  EIFS	  2013:1	  som	  en	  spänningsändring	  som	  sker	  
snabbare	  än	  0,5	  procent	  per	  sekund	  och	  där	  spänningen	  håller	  sig	  inom	  90-‐110	  procent	  av	  
referensspänningen.	  Om	  spänningen	  går	  utanför	  90-‐110	  procent	  definieras	  det	  istället	  som	  en	  
kortvarig	  spänningssänkning	  respektive	  kortvarig	  spänningshöjning.	  Antalet	  snabba	  
spänningsförändringar	  adderat	  med	  antalet	  kortvariga	  spänningssänkningar	  får	  för	  
distributionsnät	  inte	  överstiga	  24	  i	  antal	  på	  ett	  dygn	  [29].	  
Flimmer	  definieras	  som	  snabba	  spänningsändringar,	  i	  tidsskalan	  sekunder,	  vilka	  enligt	  
definition	  orsakar	  ljusflimmer	  i	  en	  230V	  60W	  glödlampa	  i	  frekvensen	  1-‐10	  Hz.	  Långtidsvärdet	  Plt	  
för	  långvarigt	  flimmer	  orsakat	  av	  spänningsvariationer	  får	  enligt	  SS-‐EN	  50160,	  under	  varje	  
tidsperiod	  av	  en	  vecka,	  högst	  vara	  1	  under	  95	  procent	  av	  tiden	  [30].	  Kraven	  som	  ställs	  på	  en	  
produktionsanläggning	  enligt	  SS-‐EN	  61000-‐3-‐3	  är	  ett	  Plt	  på	  0.65.	  	  
	  
Studier	  har	  visat	  att	  risken	  för	  emission	  av	  höga	  flimmervärden	  från	  en	  enstaka	  
solcellsanläggning	  är	  liten	  [33].	  Sammanlagrade	  effekter	  av	  flera	  solcellsanläggningar	  i	  
lågspänningsnätet	  kan	  däremot	  i	  vissa	  fall	  ge	  upphov	  till	  flimmervärden	  i	  närheten	  av	  
gränsvärdet.	  Dock	  visades	  också	  att	  den	  tillåtna	  spänningshöjningen	  för	  långsamma	  
spänningsvariationer	  överskreds	  innan	  flimmervärdet	  överskred	  sitt	  gränsvärde.	  Detta	  
indikerar	  att	  det	  i	  första	  hand	  är	  den	  långsamma	  spänningshöjningen	  som	  utgör	  den	  
dimensionerande	  faktorn	  [33].	  

	  

6.2.3	  Mellansnabba	  spänningsvariationer	  
Solceller	  kan	  när	  moln	  passerar	  och	  skuggar	  solen	  generera	  snabba	  spänningsförändringar	  som	  
ligger	  inom	  en	  tidsskala	  på	  några	  sekunder	  till	  några	  minuter.	  Snabba	  spänningsändringar	  som	  
sker	  i	  tidsskalan	  mellan	  1	  sekund-‐10	  minuter	  finns	  idag	  inte	  reglerade	  i	  någon	  standard.	  
Effekterna	  av	  denna	  typ	  av	  spänningsändringar	  är	  relativt	  okänt,	  men	  höga	  nivåer	  förväntas	  
kunna	  påverka	  motorlaster,	  kontrollsystem	  som	  styrs	  av	  spänningsändringens	  branthet	  samt	  ge	  
slitage	  på	  elektronisk	  utrustning	  [34].	  Detta	  område	  har	  under	  senare	  tid	  börjat	  studeras	  mer	  
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och	  spänningsförändringar	  i	  tidsskalan	  1	  sekund-‐10	  minuter	  benämns	  nu	  internationellt	  som	  
very	  short	  variations	  (VSV).	  I	  Sverige	  kallar	  Elforsk	  dessa	  för	  mellansnabba	  spänningsvariationer	  
[33].	  	  
	  
I	  låg-‐	  och	  mellanspänningsnät	  finns	  befintliga	  störnivåer	  av	  mellansnabba	  spänningsvariationer.	  
Dessa	  kan	  karaktäriseras	  som	  ett	  bakomliggande	  brus	  med	  pålagda	  toppar.	  Solceller	  ger	  ett	  
bidrag	  till	  denna	  spänning	  där	  motsvarande	  brus	  i	  botten	  saknas	  men	  antalet	  toppar	  är	  fler	  och	  
högre.	  Studier	  på	  svenska	  solcellsanläggningar	  indikerar	  att	  det	  är	  först	  när	  flera	  
solcellsanläggningar	  ansluts	  till	  samma	  lågspänningsnät	  som	  en	  märkbar	  ökning	  av	  störnivåerna	  
kan	  visas	  [34].	  I	  ett	  scenario	  där	  30	  procent	  av	  hushållen	  på	  samma	  lågspänningsnät	  hade	  
solceller	  uppnåddes	  störnivåer	  i	  samma	  storleksordning	  som	  de	  redan	  befintliga	  i	  nätet.	  Man	  
konstaterade	  att	  kraftigt	  ökade	  störnivåer	  i	  nätet	  på	  grund	  av	  solceller	  inte	  behövde	  betyda	  att	  
10-‐minuters	  gränsvärdet	  på	  spänningen	  överskreds.	  Detta	  berodde	  istället	  på	  vilken	  
spänningsnivå	  man	  hade	  i	  nätet	  innan	  anslutning.	  Det	  konstaterades	  även	  att	  störnivåerna	  blev	  
högre	  när	  luftledning	  användes	  jämfört	  med	  kabel,	  samt	  vid	  långa	  avstånd.	  Det	  rekommenderas	  
övervakning	  av	  befintliga	  nivåer	  av	  mellansnabba	  spänningsvariationer	  i	  nätet	  eftersom	  det	  i	  
dagsläget	  inte	  finns	  någon	  standard	  för	  gränsnivåer	  [34].	  
	  	  
Vid	  anslutning	  av	  en	  solpark	  i	  MW-‐storlek	  till	  ett	  svagt	  mellanspänningsnät	  kan	  man	  få	  ökade	  
störnivåer	  i	  samma	  storleksordning	  som	  befintliga	  i	  nätet.	  Vid	  en	  större	  anläggning	  
rekommenderar	  därför	  Elforsk	  att	  mäta	  både	  spännings-‐	  och	  strömvariationer	  i	  1-‐sekunders	  
medelvärden	  för	  att	  kunna	  använda	  i	  senare	  utredningar	  [33].	  	  
	  

6.2.4	  Övertoner	  och	  mellantoner	  
Övertoner	  i	  matningsspänningen	  är	  periodiska	  ström-‐	  eller	  spänningskomponenter	  med	  en	  
frekvens	  som	  är	  en	  heltalsmultipel	  av	  grundtonsfrekvensen.	  Övertonerna	  betecknas	  med	  sin	  
heltalsmultipel,	  exempelvis	  kallas	  en	  överton	  med	  frekvensen	  150	  Hz	  för	  en	  överton	  av	  tredje	  
ordningen.	  Mellantoner	  är	  periodiska	  ström-‐	  eller	  spänningskomponenter	  med	  en	  frekvens	  som	  
inte	  är	  en	  hel	  multipel	  av	  grundfrekvensen.	  	  
	  
Övertonshalten	  i	  nätspänningen	  regleras	  i	  SS-‐EN	  50160	  genom	  gränsvärden	  för	  hur	  stor	  procent	  
av	  nätspänningen	  övertoner	  av	  olika	  ordning	  får	  vara.	  Den	  totala	  övertonshalten	  upp	  till	  40:e	  
övertonen	  (2kHz	  i	  ett	  50Hz	  nät)	  regleras	  också	  med	  ett	  gränsvärde	  på	  högst	  8	  procent	  av	  
matningsspänningen.	  Det	  finns	  dock	  inga	  gränsvärden	  för	  mellantoner	  i	  nu	  gällande	  standarder	  
[29][30].	  
	  
Växelriktaren	  i	  en	  solcellsanläggning	  genererar	  strömövertoner	  ut	  på	  nätet,	  främst	  tredje	  och	  
femte	  övertonen.	  Strömövertonerna	  kan	  ge	  upphov	  till	  höga	  nivåer	  av	  spänningsövertoner	  om	  
impedansen	  i	  nätet	  är	  hög	  [34].	  Nivåerna	  för	  tillåten	  emission	  av	  övertoner	  från	  en	  anläggning	  
regleras	  i	  SS-‐EN	  61000-‐3-‐2.	  Moderna	  växelriktare	  kan	  vanligtvis	  hålla	  dessa	  gränsvärden	  med	  
god	  marginal.	  När	  solcellsanläggningen	  producerar	  full	  effekt	  är	  effektfaktorn	  nära	  1	  och	  
emissionen	  av	  övertoner	  är	  låg.	  Problem	  med	  otillåtna	  halter	  av	  övertoner	  i	  elnätet	  uppstår	  först	  
om	  resonans	  i	  nätet	  förstärker	  en	  överton	  av	  viss	  frekvens.	  Vissa	  övertoner	  av	  lägre	  ordning	  kan	  
passera	  genom	  transformatorn	  varpå	  spridningen	  blir	  stor	  i	  nätet	  om	  en	  viss	  överton	  
multipliceras	  upp	  av	  resonans.	  Tredje	  övertonen	  hindras	  av	  transformatorn	  men	  femte	  
övertonen	  som	  genereras	  av	  växelriktaren	  kan	  relativt	  obehindrat	  passera	  genom	  
transformatorn.	  Det	  interna	  kabelnätet	  som	  finns	  i	  en	  solcellsanläggning	  kan	  påverka	  
resonansfrekvenser	  i	  nätet	  när	  anläggningen	  ansluts	  till	  överliggande	  nät.	  Vid	  anslutning	  av	  en	  
solcellsanläggning	  är	  eventuell	  resonans	  med	  nätet	  därför	  en	  faktor	  att	  beakta	  [35].	  	  
	  
Det	  är	  visat	  att	  spektrumet	  av	  strömövertoner	  som	  genereras	  från	  solcellsanläggningar	  skiljer	  
sig	  åt	  mellan	  olika	  installationer.	  Det	  innebär	  att	  ett	  flertal	  anläggningar	  av	  olika	  fabrikat,	  
anslutna	  till	  samma	  nät,	  troligen	  kommer	  att	  ge	  mindre	  övertonspåverkan	  än	  en	  större,	  enstaka,	  
anläggning	  [35].	  	  	  
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När	  man	  ansluter	  nya	  laster	  i	  distributionsnätet	  förstärks	  nätet	  med	  nya	  kablar	  och	  
transformatorer,	  vilket	  resulterar	  i	  lägre	  impedans.	  När	  man	  däremot	  ansluter	  mindre	  
produktionsanläggningar	  till	  distributionsnätet	  sker	  detta	  oftast	  utan	  förstärkning	  av	  nätet.	  
Detta	  betyder	  att	  det	  kan	  bli	  en	  relativt	  stor	  mängd	  nya	  produktionsenheter	  i	  distributionsnätet	  
utan	  att	  impedansen	  sänks.	  Risken	  att	  strömövertoner	  från	  produktionsanläggningarna	  orsakar	  
problem	  med	  höga	  spänningsövertoner	  i	  nätet	  ökar	  därför	  [35].	  	  
	  

6.2.5	  Supratoner	  
I	  aktuella	  standarder	  regleras	  bara	  övertoner	  upp	  till	  40:e	  ordningen,	  dvs	  upp	  till	  2kHz.	  De	  
senaste	  åren	  har	  man	  dock	  börjat	  uppmärksamma	  även	  ström-‐	  och	  spänningskomponenter	  med	  
frekvenser	  över	  2kHz.	  Anledningen	  är	  den	  allt	  större	  mängden	  elektroniska	  komponenter	  i	  
kundanläggningar,	  och	  att	  mätinsamling	  från	  elmätare	  ofta	  sker	  överlagrat	  på	  elnätet	  i	  
frekvensområdet	  9-‐95	  kHz.	  Idag	  benämns	  emission	  som	  ligger	  inom	  frekvensen	  2-‐150	  kHz	  för	  
supratoner	  (eng.	  supraharmonics),	  och	  arbete	  pågår	  för	  att	  inkludera	  supratoner	  i	  europeiska	  
standarder	  för	  spänningsgodhet	  och	  EMC.	  Supratoner	  förekommer	  främst	  på	  lågspänningsnätet	  
eftersom	  de	  inte	  passerar	  genom	  transformatorn	  till	  överliggande	  nät.	  De	  genereras	  bland	  annat	  
av	  olika	  typer	  av	  hemelektronik	  i	  kundanläggningar	  och	  av	  växelriktare	  i	  
produktionsanläggningar	  [36].	  	  
	  
Moderna	  växelriktare	  genererar	  växelspänning	  med	  hjälp	  av	  kraftelektronik	  genom	  en	  aktiv	  
switchning	  av	  likspänningen.	  Switchningen	  görs	  i	  olika	  hög	  frekvens	  beroende	  på	  växelriktare.	  
Supratoner	  uppstår	  i	  switchningsfrekvensen	  och	  multiplar	  av	  denna.	  Enfasiga	  växelriktare	  har	  
ofta	  en	  switchningsfrekvens	  som	  ligger	  mellan	  10-‐20	  kHz.	  Mindre	  trefasiga	  växelriktare	  har	  ofta	  
en	  switchningsfrekvens	  som	  är	  mindre	  än	  5	  kHz,	  medan	  större	  trefasiga	  växelriktare	  kan	  ha	  
uppemot	  20	  kHz	  [36].	  	  
	  
Studier	  har	  visat	  att	  supratoner	  sprids	  emellan	  elektronisk	  utrustning	  inom	  en	  anläggning	  och	  i	  
stor	  utsträckning	  absorberas	  av	  dessa,	  vilket	  minskar	  den	  totala	  emissionen	  av	  supratoner	  ut	  
från	  anläggningen.	  Detta	  beror	  på	  att	  utrustning	  inom	  anläggningen	  har	  lägre	  impedans	  än	  
nätets	  impedans.	  Motsvarande	  fenomen	  har	  inte	  observerats	  för	  övertoner	  [37].	  	  
	  
Supratoner	  såväl	  som	  övertoner	  kan	  om	  resonans	  med	  nätet	  uppstår,	  förstärkas	  och	  ge	  upphov	  
till	  höga	  nivåer	  av	  strömmar	  i	  detta	  frekvensområde.	  Effekterna	  på	  elektronisk	  utrustning	  på	  
grund	  av	  supratoner	  är	  inte	  väl	  studerade,	  men	  de	  antas	  minska	  livslängden	  på	  filter	  i	  elektronik	  
samt	  ge	  upphov	  till	  ljudstörningar	  i	  vissa	  frekvenser	  [37].	  	  
	  

6.3 Störning av kommunikationssignaler 
Mätinsamling	  från	  elmätare	  går	  idag	  ofta	  som	  högfrekventa	  spänningssignaler	  överlagrat	  på	  
lågspänningsnätet	  i	  frekvensområdet	  9-‐95	  kHz.	  Vid	  transformatorn	  finns	  en	  koncentrator	  som	  
plockar	  upp	  och	  tolkar	  signalen.	  På	  lågspänningsnätet	  finns	  således	  en	  risk	  för	  interaktion	  med	  
supratonerna	  i	  2-‐150	  kHz	  området.	  Växelriktare	  i	  en	  solcellsanläggning	  kan	  dels	  absorbera	  
kommunikationssignaler	  som	  finns	  på	  nätet,	  och	  dels	  störa	  kommunikationssignalen	  med	  
emission	  av	  egna	  supratoner	  ut	  på	  nätet	  [36].	  	  
	  

6.4 Nätförluster 
Generellt	  gäller	  att	  produktion	  ute	  i	  distributionsnätet	  kan	  minska	  nätförlusterna.	  Detta	  beror	  
dock	  på	  om	  det	  finns	  ett	  tillräckligt	  stort	  lastuttag	  i	  närheten	  av	  produktionen,	  samt	  hur	  
produktionsmönstret	  i	  tid	  stämmer	  överens	  med	  lastbehovet.	  En	  analys	  av	  hur	  de	  totala	  
förlusterna	  över	  tid	  påverkas	  bör	  inkludera	  produktionsmönster	  och	  förbrukningsmönster	  [38].	  	  
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6.5 Felskydd 
En	  ökad	  andel	  produktion	  ute	  i	  distributionsnätet	  kan	  bidra	  med	  felströmmar	  och	  kan	  därmed	  
inverka	  på	  felskyddens	  funktion	  i	  stationerna.	  I	  solcellsanläggningar	  gör	  dock	  kraftelektroniken	  i	  
växelriktaren	  att	  eventuellt	  bidrag	  till	  felströmmen	  blir	  mycket	  begränsat.	  På	  grund	  av	  att	  
växelriktaren	  ofta	  har	  en	  egen	  mikroprocessor	  finns	  det	  däremot	  en	  risk	  att	  en	  
solcellsansläggning	  hamnar	  i	  okontrollerad	  ödrift.	  Ödrift	  innebär	  drift	  där	  produktion	  
fortfarande	  matas	  in	  till	  nätet	  trots	  att	  detta	  tappat	  sin	  spänningsmatning	  [38].	  Därför	  ställs	  krav	  
i	  AMP	  att	  anläggningen	  ska	  ha	  skydd	  mot	  ödrift	  [31].	  	  
	  

6.6 Effektflöden och acceptansgränser 

6.6.1	  Effektflöden	  
En	  solcellsanläggning	  som	  ansluts	  till	  distributionsnätet	  kan	  ge	  effektflöden	  i	  motsatt	  riktning	  
jämfört	  med	  situationen	  innan	  anslutning.	  Effektstorlek	  och	  riktning	  i	  nätet	  varierar	  beroende	  
på	  anläggningens	  produktion	  och	  samtidigt	  lastuttag	  i	  kringliggande	  nät.	  Elnätets	  komponenter	  
måste	  därför	  vara	  dimensionerade	  för	  detta	  [38].	  	  	  

6.6.2	  Acceptansgräns	  
För	  att	  uppskatta	  hur	  mycket	  elproduktion	  som	  går	  att	  ansluta	  till	  en	  specifik	  del	  av	  
distributionsnätet	  kan	  man	  använda	  sig	  av	  begreppet	  acceptansgräns	  (eng.	  hosting	  capacity).	  
Acceptansgräns	  kan	  bestämmas	  för	  olika	  prestandamått	  såsom	  spänningsvariationer,	  överlast,	  
felutlösning	  av	  reläskydd	  m.m.	  Acceptansgränsen	  ger	  ett	  värde	  på	  hur	  mycket	  produktion	  som	  
kan	  anslutas	  innan	  det	  prestandamått	  man	  tittar	  på	  har	  försämrats	  över	  ett	  bestämt	  gränsvärde	  
[38].	  	  
	  
En	  första	  uppskattning	  av	  acceptansgräns	  kan	  göras	  genom	  att	  addera	  största	  och	  minsta	  
lastuttag	  på	  den	  delen	  av	  nätet	  som	  är	  aktuell.	  Man	  får	  då	  ett	  värde	  på	  den	  effekt	  som	  går	  att	  
ansluta	  utan	  att	  öka	  risken	  för	  överlast	  i	  transformatorn.	  Detta	  då	  effekten	  genom	  
transformatorn	  i	  det	  här	  fallet	  aldrig	  blir	  högre	  än	  redan	  befintlig	  högsta	  effekt	  [38].	  	  
	  

7 Driftscenario för solpark 
	  

7.1 Driftscenario 1 
I	  driftscenario	  1	  ansluts	  en	  solpark	  med	  installerad	  effekt	  1	  MW	  till	  mellanspänning	  10	  kV	  på	  
linje	  L128.	  Solparken	  ansluts	  via	  egen	  transformator	  0,4/10	  kV	  och	  därifrån	  en	  10	  kV	  kabel	  till	  
station	  T229.	  T229	  har	  två	  parallella	  transformatorer	  på	  800	  kVA	  vardera	  och	  matar	  ett	  
industriområde	  på	  lågspänningssidan.	  Det	  maximala	  effektuttaget	  under	  2014	  var	  257	  kW.	  	  
	  

7.2 Driftscenario 2 
I	  driftscenario	  2	  ansluts	  en	  solpark	  med	  installerad	  effekt	  1	  MW	  till	  mellanspänning	  10	  kV	  på	  
linje	  L116.	  Linjen	  har	  idag	  tre	  befintliga	  vindkraftverk	  som	  har	  separata	  inmatningspunkter	  på	  
linjen.	  Två	  vindkraftverk	  på	  500	  kW	  vardera	  matas	  in	  relativt	  nära	  mottagningsstationen,	  samt	  
ett	  vindkraftverk	  på	  450	  kW	  längst	  ut	  på	  linjen.	  I	  driftscenariot	  ansluts	  solparken	  via	  egen	  
transformator	  0,4/10	  kV	  och	  därifrån	  en	  10	  kV	  kabel	  till	  station	  T108.	  T108	  är	  på	  315	  kVA	  och	  
hade	  under	  2014	  ett	  maximalt	  effektuttag	  på	  68	  kW	  på	  lågspänningssidan.	  	  
	  

7.3 Nätberäkning och simulering 
I	  ovan	  beskrivna	  driftscenarion	  har	  nätberäkningar	  gjorts	  både	  manuellt	  och	  i	  dpPower.	  	  
Långsamma	  spänningsförändringar	  beräknades	  med	  beräkningsformel	  från	  AMP,	  se	  ekvation	  1.	  
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∆𝑈 =
𝑃 ∗ 𝑅 + 𝑄 ∗ 𝑋

𝑈1
  ∗ 100%	  

	  
(Ekvation	  1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

ΔU	  betecknar	  spänningsskillnaden	  mellan	  knutpunkten	  U1	  och	  anslutningspunkten	  U2.	  R	  och	  X	  
är	  resistans	  respektive	  reaktans	  mellan	  knutpunkterna.	  P	  är	  maximal	  aktiv	  effekt	  och	  Q	  reaktiv	  
effekt,	  båda	  inmatade	  i	  anslutningspunkten.	  
	   	  
Effektflöden	  och	  spänningsfall	  längs	  linjen	  har	  studerats	  vid	  olika	  last	  på	  linjen	  och	  vid	  olika	  stor	  
produktion	  från	  solparken	  genom	  simuleringar	  i	  dpPower.	  	  
	  
Lägsta	  uppmätta	  last	  i	  tim-‐medelvärde	  på	  båda	  linjer	  under	  2014	  var	  ca	  20	  procent	  av	  den	  
maxlast	  linjerna	  är	  dimensionerade	  för.	  Nätberäkningar	  har	  därför	  gjorts	  med	  10-‐20	  procent	  
last	  på	  respektive	  linje	  för	  att	  motsvara	  en	  lägsta	  nivå	  vid	  normal	  drift.	  Som	  maxlast	  i	  
beräkningarna	  har	  kalibrerad	  maxlast	  för	  2014	  använts.	  Denna	  maxlast	  är	  uträknad	  av	  dpPower	  
med	  hjälp	  av	  Velanderkonstanter	  och	  fanns	  tillgänglig	  som	  en	  referensberäkning	  i	  dpPower.	  Den	  
är	  alltså	  inte	  framräknad	  inom	  ramen	  av	  detta	  arbete.	  	  

8 Resultat nätberäkningar 
	  

8.1 Driftscenario 1 

8.1.1	  Långsamma	  spänningsvariationer	   	   	   	  
Mellanspänningsnätet	  på	  10	  kV	  där	  solparken	  ansluts	  har	  en	  kortslutningseffekt	  på	  drygt	  85	  
MVA	  i	  anslutningspunkt.	  Beräkning	  gav	  en	  maximal	  spänningsändring	  vid	  anslutning	  av	  
solparken	  på	  1,9	  procent	  inklusive	  transformatorns	  dödband	  på	  1,3	  procent.	  Detta	  ligger	  inom	  
tillåtet	  värde	  på	  2,5	  procent.	  	  	  
	  
Spänningen	  som	  matas	  ut	  från	  mottagningsstationen	  är	  10	  600	  V.	  Spänningsfallet	  över	  linjen	  
innan	  anslutning	  av	  solparken	  är	  vid	  maxlast	  som	  mest	  0,76	  procent.	  Detta	  ger	  en	  lägsta	  
spänning	  på	  10	  520	  V	  ute	  på	  linjen.	  Produktion	  från	  solparken	  höjer	  spänningsnivån	  i	  
kringliggande	  knutpunkter,	  vilket	  minskar	  det	  totala	  spänningsfallet	  utmed	  linjen.	  Vid	  maxlast	  	  
och	  full	  produktion	  från	  solparken	  minskar	  spänningsfallet	  längs	  linjen	  till	  0,24	  procent	  vilket	  
motsvarar	  en	  lägsta	  spänning	  på	  10	  575	  V.	  Om	  solparken	  däremot	  producerar	  då	  lastuttaget	  på	  
linjen	  är	  som	  lägst,	  20	  procent	  last,	  blir	  det	  en	  spänningshöjning	  längs	  hela	  linjen	  på	  som	  mest	  
0,37	  procent	  kring	  stationen	  T229,	  vilket	  motsvarar	  en	  högsta	  spänning	  på	  10	  638	  V.	  	  	  
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Figur	  1.	  Spänningsfall	  längs	  linje	  L128	  vid	  maxlast	  respektive	  20	  procent	  last	  på	  linjen,	  med	  och	  
utan	  solpark.	  
	  

8.1.2	  Effektflöden	  
Beräkningar	  gjordes	  i	  dpPower	  med	  olika	  lastuttag	  längs	  linjen	  samtidigt	  som	  produktionen	  från	  
solparken	  varierades.	  Syftet	  var	  att	  studera	  hur	  effektflödet	  längs	  linjen	  kunde	  förväntas	  variera	  
vid	  normal	  drift.	  Inmatad	  produktion	  från	  solparken	  ökades	  stegvis	  från	  200	  kW	  till	  full	  
produktion	  på	  1000	  kW.	  Lasten	  varierades	  från	  20	  procent	  last	  till	  maxlast.	  	  
	  

	  
Figur	  2.	  Effektflöde	  längs	  L128	  vid	  varierad	  produktion	  från	  solparken	  och	  varierad	  last	  på	  
linjen.	  
	  
Vid	  maxlast	  på	  linjen	  utan	  produktion	  från	  solparken	  var	  effektflödet	  ut	  från	  
mottagningsstationen	  854	  kW,	  se	  figur	  2.	  Vid	  ökad	  produktion	  från	  solparken	  minskade	  
effektflödet	  ut	  från	  mottagningsstationen	  ner	  till	  57	  kW	  vid	  800	  kW	  produktion.	  Vid	  ca	  860	  kW	  
produktion	  ändrade	  effektflödet	  riktning	  och	  började	  istället	  mata	  in	  till	  mottagningsstationen.	  
Vid	  full	  produktion	  från	  solparken	  och	  varierad	  last	  på	  linjen	  var	  effektflödet	  riktat	  in	  mot	  
mottagningsstationen	  oavsett	  last.	  Vid	  20	  procent	  last	  och	  full	  produktion	  var	  inmatningen	  till	  
stationen	  724	  kW.	  Detta	  är	  i	  samma	  storleksordning	  som	  maximalt	  effektflöde	  åt	  andra	  hållet	  
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vid	  maxlast	  utan	  någon	  produktion	  från	  solparken.	  Slutsatsen	  blir	  att	  variationen	  i	  effekt	  på	  
linjen	  kommer	  att	  vara	  i	  samma	  storleksordning	  som	  innan	  en	  introduktion	  av	  solpark.	  
Riktningen	  kommer	  dock	  att	  vara	  den	  motsatta	  under	  en	  stor	  del	  av	  den	  tid	  då	  solparken	  
producerar.	  	  
	  

8.2 Driftscenario 2 

8.2.1	  Långsamma	  spänningsvariationer	  	  
Mellanspänningsnätet	  som	  solparken	  ansluts	  till	  har	  en	  kortslutningseffekt	  på	  drygt	  61	  MVA	  vid	  
anslutningspunkten.	  Beräkning	  gav	  en	  maximal	  spänningsändring	  på	  2,1	  procent	  inklusive	  
transformatorns	  dödband	  på	  1,3	  procent.	  Detta	  ligger	  inom	  tillåtet	  värde	  på	  2,5	  procent.	  
	  
Från	  mottagningsstationen	  matas	  10	  600	  V	  ut	  på	  linjen.	  Innan	  anslutning	  av	  solparken	  är	  det	  ett	  
spänningsfall	  över	  större	  delen	  av	  linjen	  även	  vid	  låg	  last	  och	  full	  produktion,	  se	  figur	  3.	  Efter	  
anslutning	  av	  solparken	  blir	  det	  vid	  låg	  last	  och	  full	  produktion	  istället	  en	  spänningshöjning	  över	  
hela	  linjen.	  Den	  största	  spänningshöjningen	  vid	  20	  procent	  last	  är	  0,62	  procent	  vilket	  sker	  i	  
knutpunkterna	  kring	  solparken.	  	  
	  

	  
Figur	  3.	  Spänning	  över	  L116	  med	  20	  procent	  last	  och	  full	  produktion,	  med	  och	  utan	  solpark.	  
	  
	  
Spänningsändring	  över	  linjen	  studerades	  vid	  varierad	  last	  och	  med	  full	  effekt	  inmatad	  från	  
vindkraften	  och	  solkraften,	  se	  figur	  4.	  Vid	  maxlast	  på	  linjen	  var	  det	  en	  spänningssänkning	  över	  
en	  stor	  del	  av	  linjen	  med	  som	  mest	  0,5	  procent.	  Vid	  mycket	  lågt	  lastuttag,	  10	  procent,	  var	  det	  en	  
spänningshöjning	  över	  hela	  linjen.	  Största	  spänningshöjningen	  var	  då	  0,73	  procent	  och	  fanns	  i	  
knutpunkterna	  kring	  solparken.	  Utan	  någon	  last	  på	  linjen	  var	  den	  största	  spänningshöjningen	  
0,83	  procent.	  	  
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Figur	  4.	  L116	  med	  solpark	  och	  tre	  vindkraftverk.	  Spänningsändring	  vid	  full	  produktion	  från	  alla	  
produktionskällor	  och	  varierad	  last	  på	  linjen.	  
	  

8.2.2	  Effektflöden	  i	  normal	  drift	  
Beräkningar	  gjordes	  i	  dpPower	  med	  olika	  lastuttag	  tillsammans	  med	  varierad	  inmatning	  av	  
produktion	  längs	  linjen.	  Produktionen	  varierades	  från	  ingen	  produktion	  alls	  till	  maximal	  möjlig	  
produktion	  från	  både	  vindkraft	  och	  solkraft.	  Maximal	  möjlig	  produktion	  då	  både	  vindkraft	  och	  
solpark	  producerade	  fullt	  var	  2450	  kW.	  	  
	  
Vid	  låg	  belastning	  på	  linjen,	  10	  procent	  last,	  samtidig	  med	  maximal	  produktion,	  matades	  1779	  
kW	  in	  till	  mottagningsstationen.	  Vid	  maxlast	  på	  linjen	  och	  utan	  någon	  produktion,	  matades	  
istället	  1559	  kW	  ut	  från	  stationen.	  
	  

	  
Figur	  5.	  Effektflöde	  längs	  L116	  vid	  varierad	  produktion	  och	  last	  på	  linjen.	  Produktion	  visas	  
procentuellt	  av	  maximal	  total	  produktion	  på	  linjen	  då	  både	  vindkraft	  och	  solkraft	  producerar	  
fullt.	  
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9 Diskussion och slutsatser 
	  

9.1 Ekonomi och teknik 
Solcellsmarknaden	  har	  ökat	  stort	  i	  Sverige	  de	  senaste	  åren	  främst	  beroende	  på	  kraftigt	  
sjunkande	  systempriser.	  Systempriset	  bedöms	  fortsätta	  sjunka	  och	  de	  ekonomiska	  
förutsättningarna	  för	  mindre	  anläggningar	  ser	  ut	  att	  bli	  fortsatt	  bra	  de	  närmaste	  åren.	  Stora	  
anläggningar	  som	  främst	  producerar	  el	  till	  egen	  förbrukning	  och	  som	  idag	  är	  undantagna	  från	  
energiskatt,	  kan	  dock	  komma	  att	  få	  sämre	  ekonomiska	  förutsättningar	  om	  nuvarande	  förslag	  om	  
energiskatt	  går	  igenom.	  	  
	  
Anläggningar	  där	  syftet	  är	  att	  yrkesmässigt	  leverera	  el	  betalar	  redan	  idag	  energiskatt	  och	  
påverkas	  inte	  av	  förslaget	  om	  ändrade	  undantagsregler.	  Dock	  finns	  det	  en	  osäkerhet	  i	  hur	  
fastighetstaxeringen	  av	  en	  större	  solcellsanläggning	  kommer	  att	  bli	  från	  2016.	  	  
Det	  statliga	  stödet	  till	  solceller	  påverkar	  i	  hög	  grad	  investeringskalkylen.	  I	  april	  2015	  väntade	  
ansökningar	  om	  stöd	  motsvarande	  ca	  580	  miljoner	  kronor	  på	  handläggning.	  Detta	  överstiger	  
med	  råge	  både	  de	  50	  miljonerna	  avsatta	  för	  2015	  och	  de	  150	  miljoner	  som	  tillkommer	  2016	  om	  
regeringens	  budgetförslag	  går	  igenom.	  Möjligheten	  att	  få	  stödet	  vid	  en	  ansökan	  nu	  bedöms	  
därför	  som	  liten	  om	  inte	  mer	  medel	  anslås.	  	  
	  
Intäkterna	  för	  elcertifikat	  har	  varit	  låga	  de	  senaste	  åren.	  Från	  2016	  kommer	  kvotplikten	  att	  öka	  
fram	  till	  2020	  då	  kvotplikten	  är	  som	  högst,	  19,5	  procent.	  Detta	  kan	  innebära	  en	  förbättring	  av	  
priserna.	  
	  
Solcellstekniken	  är	  idag	  en	  robust	  och	  väl	  beprövad	  teknik,	  både	  när	  det	  gäller	  solcellerna	  och	  
kringsystem	  som	  växelriktare	  och	  monteringsutrustning.	  En	  korrekt	  dimensionerad	  och	  
installerad	  anläggning	  kommer	  att	  kunna	  producera	  i	  ca	  30	  år	  inräknat	  ett	  byte	  av	  växelriktare	  
efter	  10-‐15	  år.	  Kiselbaserade	  solceller	  är	  den	  klart	  dominerande	  tekniken	  med	  91	  procent	  av	  
världsmarknaden	  år	  2013,	  och	  bedöms	  också	  fortsätta	  dominera	  marknaden	  under	  överskådlig	  
framtid.	  Vid	  val	  av	  solceller	  finns	  idag	  ett	  flertal	  nya	  kinesiska	  solceller	  att	  välja	  bredvid	  de	  tyska	  
som	  tidigare	  dominerat	  den	  svenska	  marknaden.	  Svenska	  företag	  som	  marknadsför	  solceller	  har	  
också	  kraftigt	  ökat	  de	  senaste	  åren,	  och	  uppgår	  idag	  till	  ca	  120	  stycken.	  Med	  tanke	  på	  den	  
mycket	  kraftiga	  ökningen	  av	  företag	  på	  kort	  tid	  kan	  det	  vara	  värt	  att	  lägga	  särskild	  vikt	  vid	  antal	  
år	  i	  branschen	  och	  erfarenhet	  av	  liknande	  arbeten	  vid	  val	  av	  leverantör.	  Det	  är	  också	  särskilt	  
viktigt	  att	  installationsföretaget	  har	  erfarenhet	  av	  liknande	  arbeten	  eftersom	  en	  korrekt	  
installation	  är	  kritisk	  för	  att	  få	  maximal	  och	  felfri	  produktion	  under	  lång	  tid.	  Även	  då	  det	  gäller	  
det	  stora	  utbudet	  av	  solcellsmoduler	  kan	  det	  vara	  värt	  att	  överväga	  att	  använda	  ett	  större	  och	  
beprövat	  fabrikat	  just	  på	  grund	  av	  den	  snabba	  ökningen	  av	  fabrikat	  under	  kort	  tid.	  	  	  
	  

9.2 Elkvalitet 
Påverkan	  på	  elnätet	  från	  en	  större	  solcellsanläggning	  som	  ansluts	  till	  mellanspänning	  skiljer	  sig	  
en	  hel	  del	  från	  hur	  mikroproduktion	  i	  lågspänningsnätet	  påverkar	  nätet.	  Obalans	  och	  flimmer	  är	  
främst	  relevant	  vid	  anslutning	  av	  många	  anläggningar	  i	  lågspänningsnätet.	  Även	  spridning	  av	  
supratoner	  är	  främst	  relevant	  i	  lågspänningsnätet	  eftersom	  de	  filtreras	  bort	  i	  transformator	  till	  
överliggande	  nät.	  En	  större	  solcellsanläggning	  med	  flera	  växelriktare	  har	  en	  fördel	  av	  att	  
supratonerna	  från	  växelriktarna	  sammanlagras	  och	  absorberas	  av	  varandra	  så	  att	  den	  totala	  
emissionen	  från	  hela	  anläggningen	  blir	  lägre.	  Om	  anläggningen	  dessutom	  ska	  anslutas	  till	  
mellanspänning	  och	  har	  en	  egen	  transformator	  filtreras	  supratonerna	  bort	  och	  vidare	  spridning	  
i	  nätet	  förhindras.	  Även	  då	  det	  gäller	  interaktion	  med	  högfrekventa	  kommunikationssignaler	  på	  
nätet,	  gäller	  detta	  främst	  anslutning	  till	  lågspänning.	  	  
	  
Övertoner	  av	  lägre	  ordning	  kan	  däremot	  passera	  genom	  transformatorn,	  och	  kan	  därför	  vara	  en	  
faktor	  värd	  att	  beakta.	  Från	  växelriktaren	  genereras	  främst	  tredje	  och	  femte	  övertonen.	  Det	  
interna	  kabelnätet	  som	  finns	  i	  en	  solcellsanläggning	  kan	  påverka	  resonansfrekvenser	  i	  nätet	  när	  
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anläggningen	  ansluts	  till	  överliggande	  nät.	  För	  att	  minimera	  risken	  för	  resonans	  kan	  
resonansberäkningar	  göras	  där	  solcellsanläggningens	  interna	  kablage	  inkluderas.	  	  
	  
Produktion	  ute	  i	  distributionsnätet	  kan	  bidra	  både	  positivt	  och	  negativt	  till	  
spänningsförändringarna.	  Vid	  hög	  last	  bidrar	  produktionen	  till	  att	  minska	  spänningsfallet	  utmed	  
linjen,	  medan	  det	  vid	  låg	  last	  kan	  finnas	  risk	  för	  överspänningar.	  De	  största	  
solcellsanläggningarna	  i	  Sverige	  idag	  är	  på	  1	  MW.	  Om	  mellanspänningsnätet	  är	  starkt	  kan	  en	  
anläggning	  i	  denna	  storlek	  anslutas	  utan	  risk	  för	  otillåtna	  spänningsförändringar.	  Viktiga	  
parametrar	  är	  var	  på	  linjen	  anslutningen	  sker	  och	  hur	  lastuttaget	  är	  fördelat	  längs	  linjen.	  Vilken	  
typ	  av	  lastuttag	  kan	  också	  vara	  av	  betydelse.	  I	  driftscenario	  1	  bestod	  lasten	  närmast	  solparken	  
av	  ett	  industriområde	  med	  ett	  relativt	  stort	  lastuttag.	  Här	  kan	  man	  anta	  att	  lasten	  är	  mycket	  låg	  
under	  semesterperioden	  då	  produktionen	  från	  solparken	  är	  hög.	  	  
Driftscenario	  2	  där	  både	  vindkraft	  och	  solkraft	  matar	  in	  på	  samma	  linje	  kan	  ha	  vissa	  fördelar,	  
eftersom	  de	  produktionsmässigt	  kan	  komplettera	  varandra	  under	  vinter	  respektive	  sommar.	  
Spänningsförändringarna	  över	  linjen	  håller	  sig	  också	  väl	  inom	  gränsvärdena	  här,	  även	  då	  det	  
finns	  ett	  flertal	  produktionsanläggningar	  på	  samma	  linje.	  
Vad	  som	  inte	  är	  utrett	  och	  som	  potentiellt	  sett	  skulle	  kunna	  innebära	  otillåtna	  spänningsnivåer	  
är	  vad	  som	  händer	  vid	  reservmatning.	  Inför	  en	  projektering	  bör	  därför	  driftfallet	  med	  
reservmatning	  också	  undersökas.	  	  
	  
Då	  det	  gäller	  snabba	  spänningsförändringar,	  flimmer,	  anses	  det	  vara	  liten	  risk	  att	  detta	  uppstår	  
från	  en	  enstaka	  anläggning.	  Mellansnabba	  spänningsförändringar	  är	  inte	  tillräckligt	  studerade,	  
men	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  problem	  för	  en	  större	  anläggning	  om	  anslutning	  sker	  till	  ett	  svagt	  
mellanspänningsnät.	  Här	  kan	  forskningsprojektet	  på	  solparken	  i	  Västerås	  ge	  mer	  kunskap.	  
	  
Solcellsanläggningar	  i	  nätet	  kan	  minska	  nätförlusterna	  eftersom	  elproduktionen	  sker	  närmare	  
förbrukningen.	  För	  att	  göra	  en	  analys	  av	  hur	  nätförlusterna	  ändras	  behöver	  produktionsmönster	  
och	  förbrukningsmönster	  på	  linjen	  inkluderas.	  Detta	  gör	  att	  en	  fullständig	  analys	  kan	  bli	  relativt	  
komplex.	  Det	  borde	  dock	  gå	  att	  få	  en	  rimlig	  bild	  även	  med	  en	  mer	  översiktlig	  bedömning	  utifrån	  
produktions-‐	  och	  förbrukningsmönster.	  Beräkningar	  där	  lastuttag	  varieras	  tillsammans	  med	  
olika	  stor	  inmatning	  av	  på	  linjen	  kan	  ge	  en	  första	  bild	  av	  hur	  effektflödet	  och	  därmed	  förlusterna	  
kommer	  att	  se	  ut.	  	  	  
	  
Inför	  projektering	  och	  upphandling	  av	  en	  större	  solcellsanläggning	  rekommenderas	  att	  ta	  del	  av	  
den	  forskningsstudie	  av	  1	  MW-‐anläggningen	  i	  Västerås	  som	  Mälardalens	  Högskola	  presenterar	  i	  
september	  2015.	  Studierna	  kommer	  ge	  mer	  kunskap	  om	  hur	  nätkvaliteten	  i	  
mellanspänningsnätet	  påverkas	  av	  en	  solpark	  i	  MW-‐storlek.	  Dessutom	  studeras	  särskilt	  
tekniken	  med	  optimerare	  på	  solmodulerna,	  samt	  om	  solföljare	  kan	  rekommenderas	  framför	  fast	  
installerade	  system.	  	  
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