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Sammanfattning−Den senaste FN-rapporten som utfördes av 
IPCC sätter punkt på faktumet att katastrofala 
klimatförändringar kan undvikas utan märkbar inverka på 
levnadsstandarden. Det gör förnybar energi till den billigaste 
och minst riskabla vägen till en fossilfri framtid. Detta 
motiverar intresset för att undersöka lönsamheten i 
solcellsanläggningar för elnätinmatning. I detta arbete 
dimensionerades Husbybadet för solcellsinstallation. 
Grundtanken var att Husbybadet ska både försörja sig genom 
solel och mata in till elnätet vid överskott. Anläggningen 
studerades för solcellsmontering och monteringsytorna valdes 
utifrån deras riktning. Den maximaltinstallerade dc-effekten 
på Husbybadet beräknades till 69 kWp 1  med en 
inmatningseffekt till elnätet på 51 kW. Skillnaden beror på att 
anläggningen underdimensionerades. Underdimensionering 
tillåts när solcellerna har horisontell och vertikal montering. 
Något som hindrar solcellerna från att generera märkeffekten. 
Enligt växelriktarnas tillverkare så kan överbelastningen av 
omriktarna uppgå till 30 % av deras maximala dc-effekt. 
Anläggningen underdimensionerades eftersom sannolikheten 
att solcellerna skulle generera sin maximala effekt bedömdes 
vara låg. Komponenterna som valdes för anläggningens design 
redovisas tillsammans med en kostnadskalkyl på dessa. 
Energiförlusterna från ledningarna beräknades och ställdes 
mot den beräknade årliga energiproduktionen. Växelriktarna 
som användes var trefasiga och uppfyllde anslutningskraven 
som ställs av den svenska elstandarden. I brist på information 
om installationspriser för solcellsanläggningar användes 
marknadspriser för nyckelfärdiga solcellsanläggningar. Priset 
som användes är 20000 kronor för varje installerad kWp. 
Investeringskostnaden beräknades till 1,4 Mkr inklusive 
komponenter och arbete. Det statliga stödet är på 35 % och 
reducerar investeringskostnaden till 910 kkr. Anläggningens 
återbetalningstid beräknades till ca 26 år. 
   

Ι.!!ΙNTRODUKTION 

   Är solkraft något för Sverige? Är det klokt att investera i 
en energikälla som huvudsakligen levererar under de 
årstiderna då en storskalig elproduktion behövs som minst? 
Solkraft tillsammans med vind- och vattenkraft är viktiga 
förnybara källor om Sverige ska nå upp till sina miljömål 
om att begränsa klimatpåverkan, både på nationell- och EU-
nivå. Krav på en begränsad klimatpåverkan innebär att 
utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än år 1990 [1] 
och att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp vid året 2050 
[2]. Sverige behöver ta vara på varenda möjlighet som finns 
att utnyttja. Sverige må ha färre soltimmar än många andra 
länder men jämfört med Bayern i Tyskland (3 
solcellspaneler per capita) [3] så har Sverige minst lika bra 
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 kWp: Står för kilowatt peak eller på svenska toppeffekt 

förutsättningar. Stockholm registrerade år 2013 1800 
soltimmar [4] [5] jämfört med München i Bayern där 1700 
soltimmar registrerades år 2013 [6]. Solkraft i Tyskland 
utgör vid sidan av elproduktionen en källa för teknisk och 
ekonomisk utveckling [3]. 
  Syftet med detta arbete är att ge läsaren en bild över hur ett 
mindre solkraftsystem eller anläggning kan anslutas till 
elnätet, med respekt till de av elstandarden ställda 
anslutningskraven. Rapporten kommer att gå genom 
processen steg för steg så att den kan reproduceras då detta 
är viktigt för solkraftens framtida utveckling. Följande 
frågeställningar har besvarats genom arbetet i hand: 

• Vilka solcellsmoduler och växelriktare valdes för 
anläggningen?  

• Hur har de valda solcellsmodulerna monterats på 
anläggningen? Hur har dessa dimensionerats till de 
valda växelriktarna med hänsyn till temperaturens 
inverkan på elproduktionen? 

• Vilka kablar bör användas för denna anläggning? 
Vad blir priset för dessa? Vad blir 
ledningsförlusterna?  

• Uppfyller anläggningsdesignen de krav som ställs 
när det gäller elkvalité?  

• Kommer anläggningen att vara ekonomiskt 
lönsam? Om nej, finns det andra nyttor    

   Ledningsförlusterna ger upphov till kostnader, dessa 
summeras med drift- och underhållskostnader som beräknas 
av [7]. Solkraftsanläggningens produktion beräknas av 
[8]Samtliga kontextresultat sammanställs för att beräkna 
anläggningens lönsamhet.  
  Arbetet är begränsat till att inte ta med i beräkningen de 
elektromagnetiska föroreningarna. Kostnaderna för 
komponenter kalkyleras. För huvudsäkringen och elmätare 
som installeras av elnätsföretaget görs ingen kostnadskalkyl. 
Endast kostnader för solcellsmoduler, växelriktare, kablaget 
(både dc och ac), anslutningsavgift till elnätsföretaget 
Fortum och andra anslutningskostnader redovisas i denna 
rapport. I brist på information om installationspriser för 
solcellsbranschen används istället marknadspriser för 
nyckelfärdiga anläggningar. Vattenfall som exempel tar för 
en 11 kWp anläggning ca 230000 kronor inklusive 
komponenter och installation [9]. Enligt det priset landar 
kWp-kostnaden för en nyckelfärdig anläggning på ca 20000 
kr som jämfördes med Fortums 24000 kr/kWp [10]. 
Beräkningen av den totala investeringskostnaden baserades 
på Vattenfalls 20000 kr/kWp eftersom det ansågs vara 
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billigare. Vindens kyleffekt försummas för att inte få för 
stort arbete. Anläggningen dimensionerades med avseende 
på Stockholmstemperatursnivåer.  
   Det är fullt genomförbart att applicera arbetets metodologi 
på en ny anläggning eller situation för att undvika 
tidsförluster och onödiga kostnader. Hänsyn ska dock tas till 
att Solcellernas monteringsmetod är anläggningsspecifik 
och att olika elnätsföretag kan ha olika regler för 
elnätsanslutningen.  
   Detta arbete kommer i avsnitt II att presentera 
komponentvalen, anläggningsvalet och teorin bakom 
anläggningsdimensionering. I avsnitt III presenteras teorin 
bakom elkvalitetsundersökningen. Avsnitt IV visar de 
beräkningarna som utfördes under detta arbete och under 
avsnitt V diskuteras resultaten tillsammans med projektets 
etiska aspekter. Slutsatser presenteras under avsnitt VI. 
Referenslistan finns under avsnitt VII.  
 

II. DESIGN 

A. Svenska elnätet 
   Det nationella elnätet är uppbyggt för att transportera stora 
mängder energi över långa sträckor och för att distribuera 
den till kunder. Detta sker genom 4 olika spänningsnivåer 
[11]. Höga spänningsnivåer används vid transport längs 
långa sträckor och låga spänningsnivåer används vid kortare 
sträckor eftersom detta inte kräver några dyra 
dimensioneringar och innebär därmed lägre kostnader [11].  

   1) Stam-, region- och distributionsnät:  
   – Stamnätet: Är stommen för det svenska elnätet och 
består idag av 15000 kilometer högspänningsledningar. 
Elektriciteten här har en mycket hög nivå på 400 kV [11]. 
   – Regionnäten: El som transporteras genom stamnätet, 
transformeras ner från stamnätets spänningsnivåer till 130 
kV och ner till 40 kV [11]. 50 regionnät finns i Sverige med 
en total ledningslängd på 33000 km [11]. 
   – Mellanspänningsnäten eller distributionsnäten: Har som 
uppgift att distribuera elen inom exempelvis en kommun till 
lågspänningsnäten. I Sverige finns det 294 
Mellanspänningsnät med en total ledningslängd på 193000 
km.   
   2) Lågspänningsnätet: 
Har den lägsta spänningsnivån och är den mest intressanta 
för denna uppgift. Detta nät leder fram till kunderna med 
0,4 kV spänning mellan faserna. Dess totala ledningslängd 
är 306000 km varav tre tredje delar är jordkabel och resten 
är luftledningar [11].  
 
B. Solcellsmoduler: 
   Allmänt så är en solcell en elektrisk komponent eller 
anordning som konverterar ljusets energi direkt till 
elektricitet genom den Foto-elektriska effekten som bygger 
på att spänning eller elektrisk ström skapas i ett material 
(halvledare) när den utsätts för ljus, en idé som först såg 
ljuset tack vare den franska fysikern Edmund Bequerel som 

observerade effekten 1839 [12]. Två typer av solceller är 
intressanta för detta arbete, monokristallina och 
polykristallina solceller. Monokristallina solceller valdes för 
detta projekt p.g.a. deras högre verkningsgrad [13] och 
längre livstid som kan nå 50 år jämfört med 25 år för 
polykristallina solceller [13]. Monokristallina kostar mer per 
Watt men den längre livstiden anses kompensera för den 
extra kostnaden [13]. För detta arbete valdes 
solcellsmoduler från YngliSolar. Modellen som valdes är 
PANDA 270C-30b som är en monokristallin panel, dess 
elektriska parametrar under STC och priset exklusive 
installationskostnaderna presenteras i Tab. I. STC (eng. 
Standard Test Conditions) sägs om förhållandena där 1000 
W/!! irradians och 25° C temperatur råder. modulerna är 
enligt tillverkaren lämpade för höga snö- och vindlaster 
[14]. 
 

TABELL. I 
Uppgifter om de valda solcellsmodulerna, pris anges utan 

installationskostnaden [14] 
YNGLI PANDA 270C-30b 

Märkeffekt !!"# [W] 270 

Modulens 
verkningsgrad 

!! [%] 16,5 

Spänning vid !!"# !!"" [V] 30,5 

Ström vid !!"# !!"" [A] 8,85 

Tomgångsspänning !!"  [V] 38,6 

Kortslutningsström !!"  [A] 9,43 

Priset för 10 modulers paket [15]: 24550 kr inkl. moms 

 
C. Anläggningsval 
   Husbybadet i stadsdelen Husby valdes för att bli en 
elproducerande anläggning inom ramen av Järvalyftet. 
Järvalyftet är ett större hållbarhetsprojekt med syftet att 
främja hållbarhet i förorterna och göra Järvas stadsdelar till 
Sveriges solcellstätaste. I detta projekt valdes Husbybadet 
av följande anledningar:  

• Husbybadet ska enligt Stockholms stad göras om 
till en solcellsanläggning vilket underlättade 
informationssökning, tillgång till data och 
kontakter. Detta underlättade även tillgång till 
befintliga byggnader med redan installerad 
solcellseffekt för studie och undersökning.  

• Stora möjligheter för att studera vilken roll 
projektet kommer att spe la ur en 
miljörättvisaaspekt för besökare och invånare i 
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närheten.  Detta utgjorde ett bra underlag för den 
etiska analysen.  

• Data om solenergimängd finns tillgänglig genom 
Stockholms solkarta [16]. Detta underlättade för 
[8].  

• Husbybadet är anslutet till lågspänningsnätet med 
0,4 kV huvudspänning och inmatning till elnätet är 
möjlig.  

Fig. 1. Visar Husbys läge relativt Stockholms universitet [17]. 

Anläggningens situationsplan och de möjliga taken för 
solcellsmontering visas i Fig. 2. Utöver dessa tre tak så är 
det också möjlighet för installation på vissa fasader som 
Fig. 3 och Fig. 4 visar. Fig. 6 tar ett närmare titt på tak 1.  
   Fig. 2, visar en godtycklig avgränsning av tak 1:s yta där 
modulerna kommer att installeras. Utrymme i kanterna och 
ifrån väggarna lämnas, både för estetiska krav som 
kommunen ställer [18] och för att anläggningen ska vara lätt 
tillgänglig under underhåll, rengöring eller snöröjning. 

 

 
Fig. 2. Beskrivning av Husbybadets tre tak som var tänkta för 
solcellsinstallation [19]. Skala 1:500 

 
Fig. 3. Ovan visas två av de tre ytterligare ytor där solcellsmontering är 
möjlig [19]. Skala 1:500 

 
Fig. 4. Visar ytterligare en fasad där solcellsinstallation är möjlig [19]. 
Skala 1:500 

   Från Fig. 3 konstaterades det att över tak 3 sitter ett 
fläktsystem och efter samråd och besök av anläggningen så 
bestämdes det att inte exploatera taket för 
solcellinstallationen. Problemet med Tak 2 var takets 
nordöstliga lutning som skulle kräva stora ändringar i 
byggnadens utseende med stora stativ och konstruktioner. 
Risken för att dessa stativ och konstruktioner skulle utsättas 
för hårda vindar bedömdes av samtliga deltagare i arbetet 
som betydlig.  
   Fig. 3 visar att tak 1 lutar också åt nordväst med -7,5°. På 
tak 1 monteras solcellsmodulerna med vinkel 0° gentemot 
horisonten och vinkel 7,5 gentemot tak 1. Se avsnitt II-D för 
mer information om monteringen.  
   Fig. 5 visar en bild taget av studenterna på Husbybadet 
efter besök den 25:e mars 2014. Lutningen på tak 2 kan 
observeras på bilden och har en nordöstlig riktning vilket är 
inte optimalt för solelproduktion.  
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Fig. 5. Bild tagen på Husbybadet som visar både tak 1 och en av fasaderna 
som är tänkt för solcellsinstallation. © Khalid Raouz.  

 

 
Fig. 6. Visar taket (tak 1 i fig. 2) som är tänkt för plan montering av 
solcellsmoduler [18]. Skala 1:500 

D. Solcellsmontering 

   1)Monteringsmetoden: Montering av solcellsmoduler görs 
med hänsyn till följande [20]: 

• Modulernas baksida måste vara ventilerad. Detta 
uppfylls genom att lyfta paneler ett visst avstånd från 
monteringsytan. Detta är viktigt under varma säsonger.  

• Kanalisering för kablage och ledningssystemet. 
• Skuggning. 
• Tillgänglighet för underhåll, rengöring och snöröjning. 
• Korrosion (galvanisk), försummas för denna förstudie. 

   Monteringssystemet bör väljas, dimensioneras och 
installeras så att kraven för optimala 
elproduktionsförhållanden uppfylls. Dessa krav är 
konventionellt solcellernas riktning, lutning relativt 

horisonten och omgivningens temperatur [21]. Vindeffekten 
på solelproduktionen försummades under detta arbete.  
   Solcellstekniken bygger på att solen är energikällan och 
skuggan kan slå ut produktionen med mellan 60 till 80 % 
[22]. I de fallen där solcellsmodulerna är utrustade med 
bypass dioder kan denna förlust minskas [22].  Kort om 
bypass dioder och hur dessa minskar skuggningsförluster 
kommer nedan. För fördjupning inom bypasstekniken i 
solcellsmoduler rekommenderas [22].  

• Skugga ska undvikas så gott det går. Om nu endast en 
solcellsmodul betraktas så leder skuggning av en solcell 
till att strömmen genom hela modulen begränsas, om 
solcellerna är seriekopplade i modulen (vilket är fallet 
med de i projektet valda solcellsmodulerna [14]). Själva 
modulerna kopplas ofta i serie och formar en sträng som 
sedan ansluts till en växelriktare eller kopplingslåda. Om 
strömmen genom en modul i en sträng begränsas så slår 
detta ut strömmen genom hela strängen [22].  
 

• En fullständig lösning mot skugga finns inte. Men för att 
minimera effekterna från partiell skuggning på en eller 
flera solceller så läggs två till tre bypass dioder i varje 
solcellsmodul [22]. På så sätt tvingas strömmen genom 
bypass dioden om en solcell eller rad blir skuggad [22]. 
Parallellkoppling av solcellerna i själva modulen 
minskar effektförlusterna men bidrar till låga 
spänningar, höga strömmar och med det höga förluster 
[22]. Låga spänningar kan motverkas genom en 
likriktare (eng. Boost Converter) för att stega upp 
spänningen in till växelriktaren [22]. I detta projekt 
användes ingen likriktare innan växelriktare. För mer om 
likriktare se [23].  

• För Husbybadet konstaterades att tornet som syns både i 
Fig. 4 och Fig. 6 samt vegetationen som syns i Fig. 5, 
kommer att kasta skugga både på tak 1 och fasad 1. 
Skuggan från vegetationen kommer att försummas under 
detta arbete (träd kan kapas) medan skuggan från tornet 
ska undvikas så gott det går med tillgång till takytan i 
åtanke. 

• Självskuggning: Syftar på skuggan som en solcellsmodul 
kastar på efterföljande solcellsmodul eller sträng. På tak 
1 valdes horisontell montering för att maximera den ytan 
där solcellsmodulerna monteras och för att undvika 
självskuggningen som orsakar stora ytförluster (Fig. 7).  
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Figur 7. Avbildar självskuggningseffekten på modulmonteringen.  

   Efter att hänsyn togs till effekter från skuggning, 
panelernas lutning samt anläggningens orientering och efter 
samråd med andra kontext så bestämdes det att montering 
ska ske på tak 1, fasad 1, fasad 2 och på fasad 3. På taket 
ska panelerna monteras med en lutning på 0° gentemot 
horisonten. På fasaderna ska de monteras parallellt med 
väggarna och utan att sticka ut från kanterna, detta 
bestämdes för att hindra modulerna från att verka vindfång 
eller förändra byggnadens yttre. 
    2) Monteringsteknik: Monteringssystemet som kommer 
att lämpa sig bäst för denna anläggning är en sådan med 
inga rörliga delar. Monteringsmaterialet- och systemet som 
kommer att användas lämnas över till ansvarig entreprenör 
att bestämma. Kostnaden för monteringsmaterialet antas 
vara inkluderat i solcellsmodulpriset och redovisas inte i 
detta arbete. 

 
 
Fig. 8. Skuggans effekt på snösmältning under vinterhalvåret [24].  

   3) Sammanfattning av monteringsmetoden: 
Solcellsmodulerna ska monteras med möjlighet till 
ventilation i åtanken, detta möjliggörs genom att en bygga 
en luftspalt mellan modulerna och taket eller väggen. Det 
ska tas hänsyn till underhållsbehov, rengöring och 
snöröjning. Skuggan ska undvikas för att underlätta 
anläggningens skötsel. Skuggade paneler sänker dels 
elproduktionen och ökar dessutom snöröjningsbehovet 
under vinterhalvåret (Fig. 8). Goda avstånd från takkanterna 
ska lämnas, taket ska säkras för att undvika olyckor och 

panelerna ska inte sticka ut över byggnadens tak [18]. På 
fasaderna (1,2 och 3) och med tanke på att det finns fönster 
och objekt på var och en av dem så kan panelerna bäst 
monteras som på ett av familjebostäders hus (Fig. 10) [25]. 
En sådan konstruktion möjliggör att fasadytan används 
effektivt och att fönster inte skyms. Efter besök till 
Husbybadet och samråd med de andra delprojekten 
uppskattades det att minst 20 paneler kommer att kunna 
monteras på var och en av fasaderna. För tak 1 uppskattades 
antalet paneler till ca 195 paneler och detta genom att 
skalenligt försöka designa modulupplägget direkt på 
fastighetskontorets ritningar genom 3D-simulering (Fig. 9). 
Dessa fördelades approximativt som följande:  
 
• Tak 1: 195 solcellsmoduler med toppeffekt på 52,65 

kW.  
• Fasad 1, 2 och 3: 20 solcellsmoduler varsin med en 

toppeffekt på 5,4 kW per fasad. 
 
   Antalet panelerna på ytorna approximerades eftersom 
ingen tillgång till Husbybadets tak tilläts av 
fastighetsskötarna.  

 
Fig. 9. Visar en 3D-simulering av en möjlig modell av Husbybadet med 
solcellsmodulerna. Skalan är 1:500. © Khalid Raouz 

 
Fig. 10. Ovan visas Familjebostäders husfasad (projektet Lysande), samma 
monteringslösning till höger i bilden rekommenderas för husbybadet [25]. 

E. Växelriktare 
   1) Val av växelriktare: Anläggningen dimensionerades för 
strängväxelriktare. Principen bakom strängväxelriktare är 
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att flera strängar med seriekopplade moduler varsin ansluts 
till en växelriktare (Fig. 11). Växelriktarna som valdes är en 
kombination av 3st Sunny tripower 12000TL med 12 kW 
DC-toppeffekt och 3st Sunny tripower 5000TL med 5kW 
DC-toppeffekt, se Tab. 3 och Tab. 4 för riktarnas elektriska 
parametrar. Både växelriktare är trefasriktare och utrustade 
med MPPT (eng. Maximum Power Point Tracker) 
funktionen som optimalt reglerar spänningen och strömmen 
för den bästa möjliga effekten [26], se avsnitt II-C. Mer om 
MPPT kommer i Avsnitt II-E.2. Prisuppgifterna för 
växelriktarna presenteras i Tab. II exklusive 
installationskostnaderna: 

TABELL. II 
Prisuppgifter för de valda växelriktarna [27] 

Modell Pris inkl. moms 
(kronor) 

Pris exkl. moms 
(kronor) 

STP 12000TL 33282 26625 

STP 5000TL 19994 15995 

 
 2) MPPT: Är en teknik som de flesta växelriktare använder 
för att få ut en maximal uteffekt ur en eller flera 
solcellsmoduler [28]. Temperaturen och instrålningen som 
en solcell utsätts för varierar med tiden och det leder till ett 
varierande motstånd i själva solcellen. Något som ger 
upphov till ickelinjäriteter. Det är där växelriktarens MPPT 
funktion kommer in i bilden. Dess syfte är att genom 
tillämpning av algoritm erhålla en maximal dc-effekt från 
solcellerna, beroende på rådande klimatförhållanden. 
Dagens växelriktare använder sig oftast av en MPPT-
algoritm som på engelska kallas; Perturb and Observe, 
förkortas P & O [29]. För mer om MPPT-algoritmen P & O 
och även andra algoritmer som används i MPPT syfte, se 
[30] och [29].  

 

Fig. 11. Visar anslutningsschema för en strängväxelriktare  

   3) Montering av växelriktarna: Växelriktarna kommer att 
monteras så nära solcellsmodulerna som möjligt för att 
minska DC-förluster i ledningen. Det antas att riktarna får 
ett utrymme inomhus högst upp i byggnaden där de 
hopkopplas och sedan ansluts till byggnadens 
distributionspanel. Distributionspanelen antas sitta i 
Husbybadets nedersta våning. AC-kablage både för 
hopkoppling av riktarna och för anslutning till byggnadens 
distributionspanel krävs. Kablage dimensionering redovisas 
i Avsnitt II-G. Växelriktarna måste monteras enligt 
tillverkarens anvisningar [31].  

F. Dimensionering av växelriktaren till solcellsmodulerna 
   1) Att tänka på: Växelriktarens övre inspänningsgräns 
bestämmer tillsammans med solcellsmodulens spänning vid 
tomgång !!" , maximalt antal solcellsmoduler som kan 
seriekopplas och anslutas till växelriktaren. Lägsta antalet 
möjliga seriekopplade moduler bestäms av växelriktarens 
nedre inspänningsgräns. Det ska tas hänsyn till 
temperaturens inverkan på spänningen då det skiljer mellan 
hur en solcell presterar under standard testförhållanden 
(STC) och verkliga väderförhållanden. Det finns tumregler 
för beräkning av temperatursinverkan på spänningen men 
för mer noggranna beräkningar så används i denna studie 
solcellsspecifika temperaturskoefficienter som anges av 
tillverkaren. För solcellsmoduler så anger en 
temperaturskoefficient hur modulens prestanda förändras 
med avseende på temperaturförändring [32]. 
Strängdimensioneringen gjordes med avseende på två 
essentiella punkter:  

• Växelriktaren ska inte matas med spänning högre 
än dess övre inspänningsgräns, annars skadas den. 
Därför bestämdes ett maximalt antal seriekopplade 
moduler. Dessa bildar en sträng och bestämmer 
den maximala spänningen in till växelriktaren.  

• Växelriktaren ska matas med spänning större än 
dess nedre inspänningsgräns. Detta för att 
säkerställa att växelriktaren startar under 
förhållanden där temperaturen är hög (högt 
motstånd => minskad effekt => låg spänning). 
Därför bestämdes ett minsta antal solcellsmoduler 
per sträng.  

   2) Anslutning till växelriktarna: Båda 
växelriktarmodellerna (se Avsnitt II-E.1) är utrustade med 
två anslutningar A och B med varsin MPPT (Fig. 12). I 
modellen STP 12000TL så kan anslutningen A ta emot upp 
till 4 strängar med en total dc-ström på 22 A. Anslutning B 
kan ta emot en sträng med en maximal ström på 11 A. Hos 
modellen STP 5000TL så kan anslutningen A ta emot 2 
strängar med en maximal ström på 22 A och en anslutning 
B med en maximal inström på 11 A [31].  
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Figur 12. Visar växelriktarens anslutningar i nedre del och hur strängarna 
kan kopplas in. Antalet möjliga strängar per anslutning avviker beroende 
växelriktarmodell [31]. 

   Dimensioneringen kan göras på så sätt att den maximala 
PV-effekten in till växelriktaren överskrider med ca 30 % 
dess maximalt tillåtna dc-effekt [33]. Detta är tillåtet enligt 
växelriktarens tillverkare och är en allmän tumregel för 
Europa [33]. En sådan dimensionering kallas för 
underdimensionering [24] och är vanligt när anläggningens 
solcellsmoduler är monterade antingen horisontellt eller 
med vertikalt [33]. För en solcellsanläggning med optimal 
lutning och riktning så måste växelriktarens maximala dc-
effekt respekteras och i de värsta fallen överstigas med 10 
% [33]. Husbybadet solceller monteras inte optimalt när det 
gäller lutningen (mellan 41° och 45° för Stockholm [20] ). 
Det gör att dimensioneringen av växelriktarna måste 
respektera effektkvoten (eng.) ’’Nominal Power Ratio’’ 
[33]. Effektkvoten är kvoten mellan växelriktarens 
maximala dc-effekt och den totala solcellsmärkeffekten som 
ansluts till den. För horisontella solceller är effektkvoten för 
växelriktardimensionering ca 70 % enligt [33]. För vertikala 
solceller är effektkvoten ca 35 % enligt [33]. En effektkvot 
på 70 % betyder att växelriktarens maximala dc-effekt 
motsvarar 70 % av den totala solcellsmärkeffekten som 
ansluts till den. D.v.s. att effektkvoten i det fallet inte får 
understiga 70 %. Effektkvoterna för dimensioneringen av 
växelriktarna i Husbybadet inkluderas i Tab. III och Tab. 
IV. 
   Solcellsmodulerna måste enligt tillverkaren ha samma 
riktning och lutning för att få anslutas till samma riktare 
[31]. Fasaderna (1,2 & 3) dimensionerades i enlighet med 
denna information. Varje fasad ska anslutas till varsin 
växelriktare. Växelriktarna för detta arbete 
underdimensionerades till högre DC-effekt än deras DC-
märkeffekt (Tab. III och Tab. IV).  
     
   3) Dimensioneringsberäkning:  

      a. Maximalt antal moduler per sträng: Denna beräkning 
säkrar att riktarens övre inspänningsgräns inte överskrids. 
Både växelriktarmodeller som valdes för detta projekt har 
samma övre och nedre inspännigsgränser [34]. Följande 
beräkning gäller för både växelriktare.  
   För låga temperatur gäller drift under Stockholms lägsta 
temperaturnivå !!"# .! Skillnaden mellan den och 
temperaturen som råder under testförhållanden (STC); !!"# , 
är !!"## enligt:  
 
 !!"## = !!"# − !!"#  

 
(1) 

Denna skillnad i temperatur motsvarar en spänningsökning 
som solcellsmodulerna kommer att leverera under kalla 
temperaturer (Låga temperaturer => låga motstånd => hög 
effekt => hög spänning). Solcellernas 
temperaturskoefficienten (angivet av tillverkaren) för 
tomgångsspänningen !!"#  [14] uttrycker procentuellt hur 
spänningen ändras med ändrad temperatur.  
   !!"##% uttrycker den procentuella förändringen som !!"; 
solcellens tomgångspänning, utsätts för på grund av !!"##. 
Beräknas enligt följande: 
 
 !!"##% = !!"## .!!!" 

 
(2) 

 !!"# = !!" + (!!" .!!"##%) 

 

(3) 

Där !!"#  är den maximala spänningen som förväntas 
levereras av en solcellsmodul till växelriktaren under 
Stockholms extremt låga temperatursnivåer. Det vill säga 
under förhållanden som är optimala för hög produktion.         

   Maximalt antal seriekopplade moduler per sträng fås som 
!!"# genom följande ekvation: 

 !!"# =
!!"#!"#
!!"#

 
(4) 

Där !!"#!"# är växelriktarens maximala inspänningsgräns.  

      b. Minsta antal moduler per sträng: Denna del av 
dimensioneringsberäkning är ointressant för Stockholms fall 
då temperaturerna stiger sällan över intervallet 25-30 °C 
under sommarhalvåret.  
    
      c. Dimensioneringsresultatet: Beräkningen visade att 
med avseende på den övre spänningsgränsen så får det 
anslutas strängar med maximalt 22 seriekopplade 
solcellsmoduler var. Detta gäller för både växelriktarna. 
Totala antalet strängar som kan parallellt anslutas till en 
växelriktare gjordes med avseende på riktarens maximala 
DC-effekt och ström. Dimensioneringsberäkningar 
redovisas i Avsnitt IV. Resultatet sammanfattas i tabellerna 
nedan (Tab. III och Tab. IV): 
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TABELL. III 

Dimensioneringsresultatet för tak 1 och STP 12000TL 
SMA STP 12000TL (12 kW) 

AC-ström = 19,2 A 
AC-Aktiv effekt = 12 kW 

Antalet anslutna moduler: 
Antalet växelriktare: 
Växelriktarens verkningsgrad: 

195 
3 

97 % 

Effektkvot (Nominal Power Ratio) 71 % 

Input eller anslutning A 

22×2 Yngli Panda solcellsmoduler 270-30b, 0° lutning och 
med söderriktning (0° azimut). 

Input eller anslutning B 

21×1 Yngli Panda 270-30b solcellsmoduler, 0° lutning och 
riktad mot söder (0° azimut). 

 Input A: Input B: 

Antalet strängar 2 1 

Mod. per sträng 22 21 

Ansluten toppeffekt 11,88 kW 5,67 kW 

Normal stränginspänning 612 V 584 V 

Min. strängspänning 513 V 490 V 

Min. DC-spänning 
(Växelriktarens) 

150 V 150 V 

Max. stränginspänning 958 V 914 V 

Max. DC-spänning 
(växelriktarens) 

1000 V 1000 V 

Max. strängström 
(!!""×antalet strängar) 

17,7 A 8,85 A 

Växelriktarens max. DC-
ström 

22 A 11 A 

Växelriktarens max. 
kortslutningsström 

33 A 12,5 A 

Strängens max. 
kortslutningsström 
(!!!"×antalet strängar)  

18,86 A 9,43 A 

 
TABELL. IV 

Dimensioneringsresultatet för fasader och STP 5000TL 
SMA STP 5000TL (5 kW) 

AC-ström = 7,2 A 
AC-Aktiv effekt = 5 kW 

Antalet anslutna moduler per fasad: 
Antalet växelriktare per fasad: 
Verkningsgrad: 

20 
1 

97 % 

Effektkvot (Nominal Power Ratio) 92 % 

Input eller anslutning A [35] 

20×1 Yngli Panda solcellsmoduler 270-30b, 90° lutning. 

 Input A: Input B: 

Antalet strängar 1 --- 

Mod. per sträng 20 --- 

Ansluten toppeffekt 5,4 kW --- 

Normal strängspänning 556 V --- 

Min. strängspänning 466 V --- 

Min. DC-spänning 
(Växelriktarens) 

150 V 150 V 

Max. strängspänning 871 V --- 

Max. DC-spänning 
(växelriktarens) 

1000 V 1000 V 

Max. strängström (STC) 
(!!""×antalet strängar) 

8,85 A --- 

Växelriktarens max. DC-ström 22 A 11 A 

Växelriktarens max. 
kortslutningsström 

33 A 12,5 A 

Strängens max. 
kortslutningsström (STC) 

9,43 A --- 
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(!!!"×antalet strängar)  

G. Ledningsdimensionering:  
 
   För detta projekt gjordes ledningsdimensionering så att 
alla kablar inte belastas över 80 % av deras märkström då 
anläggningen anses kunna vara i drift för mer än 2 eller 3 
timmar i sträck (kontinuerlig last) [36]. Märkströmmen 
beräknades också med avseende på temperaturökningen 
under driften [36]. För beräkning av märkströmmen för DC-
kablaget användes (5) och för AC-kablaget användes (6) 
[37]: 
 
     !!" = !!"×1,56 

 
(5) 

    !!" = !!"#$"#×1,56 (6) 
 
där !!"är kortslutningsströmmen av en solcell under STC 
förhållanden (se Tab. 1), !!"#$"#  är växelströmmen ur en 
växelriktare under STC och !!"  samt !!"  är DC- respetive 
AC-märkströmmar som de valda ledarna måste minst 
uppfylla som skydd mot överströmmar, därav 
multiplikationen med 1,56 [37].  Kablaget som valdes 
uppfyllde kraven från (5) och (6) enligt [38] [35]. 
Beräkningen resulterade i följande: 

• För DC-kablarna mellan solcellsmodulerna och 
växelriktarna (Fig. 14) krävs en DC-märkström på 15 
A. 

• För AC-kablaget som hopkopplar (Fig. 14) 
växelriktarna krävs en märkström på 24 A. 

• För AC-kablaget som löper mellan 
Hopkopplingspunkten (Fig. 14) av växelriktarna och 
distributionspanelen krävs en märkström på 124 A.  

   För DC-ledningen valdes följande kabel från NEXANS. 
Tab. VI visar kabelns egenskaper och pris. Prisuppgifter 
både för DC- och AC-kablaget har tagit från den franska 
marknaden och konverterats till svensk valuta enligt 
gällande kurs [39]. 
   För AC-ledningen valdes två typer av kablar (Tab. V): 

TABELL. V 
Data och prisuppgifter för AC-kablaget [40] [38] 
NEXANS AXQ EASY 1kV !×!"# Aluminium               

(3 aktiva ledare) 

Längd 
[m] 

Tvärsnittsarea 
[!!!] 

Pris 
[kr/m] 

Impedans 
[ohm/km] 

50 150 320 [41] Z = 0,2+j0,05 

NEXANS  AXQ EASY 1 kV !×!" Aluminium                
(3 Aktiva ledare) 

Längd 
[m] 

Tvärsnittsarea 
[!!!] 

Pris 
[kr/m] 

Impedans 
[ohm/km] 

20 50 200 [41] Z= 0,641+j0,06 

 

TABELL. VI 
Data och prisuppgifter för DC-kablaget [42] 
NEXANS ENERGYFLEX ONE STRIPE  

(För solcellsapplikationer/koppar) 

Total längd  
(m) 

Tvärsnittsarea 
(!!!) 

Pris 
(kr/m) 

Resistans 
(Ohm/km) 

90 2,5 12 [41] 8,21 
 
   Alla kablar som valdes överdimensionerades med hänsyn 
till temperaturökningen under drift: 

• DC-kablaget NEXANS Energyflex One Stripe har 
en märkström på 29 A under STC-förhållanden och 
som enligt tillverkaren är 90 °C lufttemperatur och 
oavbrutten kontinuerlig belastning [42].  

• AC-kablaget NEXANS AXQ EASY 1kV 4×
240!har en märkström på 300 A [40]. Denna ska 
ansluta samtliga växelriktare till 
distributionspanelen (Fig. 14). 

• AC-kablaget NEXANS AXQ EASY 1kV  4×50 
har en märkström på 140 A [40]. Denna ska 
hopkoppla alla växelriktare (Fig. 14).  

   Kabellängderna bestämdes efter besök till Husbybadet och 
genom jämförelse med fastighetskontorets ritningar. Ingen 
exakt beräkning av längderna kunde göras men en 
uppskattning ledde till de totala längderna som redovisas i 
Tab. V och Tab. VI. Kabelmodellen som valdes för dc-
ledningen var specifikt tagen för solcellstillämpningar och 
finns endast i kopparmaterial. Kabelmodellerna som valdes 
för AC-ledningen finns både i aluminium och koppar [38]. 
Aluminium valdes i detta fall p.g.a. kopparens mycket högre 
pris [43].  
  
H. Kopplingslåda för PV-moduler 
   I detta projekt har ingen kopplingslåda på DC-sidan 
använts eftersom flera strängar kan parallellt anslutas till 
växelriktaren via dess MPPT:s  anslutningar (se Fig. 12).  
 
I. Kondensator  
   Kondensatorer används för faskompensering. Detta görs 
automatiskt av växelriktaren [24]. Vid frånkoppling och 
återinkoppling så kommer växelriktaren att sköta 
infasningen till elnätet automatiskt [24]. Inga kondensatorer 
används under detta arbete. 
 
J. Reläskydd 
   Risken att en elektrisk anläggning drabbas av fel av olika 
slag och hamnar i onormala drifttillstånd finns och kan leda 
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till personskador eller utrustningshaveri. För att minimera 
detta utrustas elkraftsystem och dess komponenter med 
reläskydd. Den isolerar komponenter eller delar som 
drabbas av fel från resten av systemet samtidigt som den 
skyddar de icke feldrabbade komponenter från att skadas 
under onormala driftförhållanden.  
   Ett reläskydd behöver vara aktiverbart vid behov genom 
att kunna detektera fel och isolera feldrabbade delar från 
resten av systemet. Den ska vara snabb genom att agera 
under eftersträvade tidsintervall och noggrann genom att 
precis agera då gränsen för de tillåtna värdena har 
överstigits [44].  
   I AMP [45] ställs krav på vilka skyddsfunktioner som en 
anläggning ska förses med som skydd för elnätet: 

• Över- och underfrekvensskydd 
• Trefasigt över- och under frekvensskydd 
• Kortslutningsskydd 
• Skydd för oönskad ödrift 
• Jordfelsskydd 

   När det gäller skyddsfunktioner som krävs av 
produktionsanläggningen för skydd av själva anläggningen 
och dess komponenter så säger AMP [45]: 

• Över- och underfrekvensskydd 
• Trefasigt över- och underfrekvensskydd 
• Kortslutningsskydd 
• Överströmsskydd 
• Jordfelsskydd 
• Bakeffektskydd  
• Osymmetriskydd 

   Med växelriktarna som valdes medföljer som tillval ett 
reläskydd [46] som om installerat i riktaren gör att 
anläggningen uppfyller kraven som [45] ställer. 
 
J. DC- och AC-brytare 
   1) DC-brytare: Växelriktarna som valdes för detta projekt 
har en inbyggd DC-switch [34]. Men ett system som har 
likström i sig med spänningsnivåer som är dödliga för 
människor ska hanteras därefter. Ytterligare DC-brytare 
mellan solcellsmodulerna och växelriktaren är nödvändiga 
speciellt under akuta underhållsbehov.  
   2) AC-brytare: Enligt SS 436 40 00 [47] så ska 
nätkoncessionsägaren alltid ha möjlighet till att slå ifrån 
anläggningen så att anläggningen inte fortsätter mata elnätet 
med el, medan reparation- eller underhållsarbete utförs.  
 
K. Säkring 
   Säkringen ska vara 1,25 gånger den maximala AC-
strömmen som matas in till nätet [24]. Säkringen kan också 
väljas med avseende på kabelarean. Fortum i detta fall 
kommer att säkra att anläggningen har valt rätt storlek på 
säkring [48]. 

 
L. Obalansskydd:  
   Anläggningen är trefasig eftersom alla växelriktare är 
trefasiga [34].  Detta gör att inget obalansskydd behövs i 
nätet [49]. Obalansskydd begränsar strömskillnader per fas 
och en anläggning som var enfasig från början med flera 
enfasiga produktionskällor kan med obalansskyddet 
hanteras som trefasig. Som sagt så behövs inte detta enligt 
den i projektet valda design.  
 
M. Nätanslutning och elmätare 
   När installationen är klar och alla komponenter i 
solcellssystemet är på plats, tar Fortum kontakt med 
anläggningsägaren och bestämmer tid för byte av elmätare 
[48]. Ibland kan detta ske innan installationen påbörjades, 
detta avgör Fortum [48]. I samband med elmätarbytet 
anmäls anläggningsägaren som elproducent och kan börja 
producera el samt överföra det till elnätet [48].  
   Enligt Fortum [50] så mäter deras mätare både produktion 
och förbrukning (Uttag och inmatning), kunden får 
ersättning för överskott el som matas in till elnätet. För 
anläggningar med säkringar större än 63 A använder fortum 
mättransformatorer [51]. För mer om mättransformatorer se 
[52]. För elcertifikatsregler och elcertifikatmätare, se [8].  

 
III. ELKVALITÉ 

 
A. Definition 
   Elkvalité beskriver kvaliteten av effekten som utbytts i 
anslutningspunkten [49] [45]. Den beror på spänningens och 
strömmens kvalité. För en produktionskälla beror 
elkvaliteten på samverkan mellan källan och elnätet. Det vill 
säga både på källans och elnätets elektriska egenskaper [45].  
I takt med att solcellspriser sjunker kommer intresset för 
egen solelproduktion att öka [53]. Svensk energi har arbetat 
fram fler utskrifter med inriktning mot hur anslutning av 
produktionsanläggningar av olika storlekar ska ske till 
elnätet. Två av dessa har visat sig vara intressanta för detta 
projekt, Svensk Energis AMP och AMP-Mikro [49] [45]. 
Husbybadet beräknas mata elnätet med en AC-effekt på 51 
kW. Med sina 6 växelriktare kommer den att mata elnätet 
med en ström på 79,2 A, vilket kräver en säkring på 99 A. 
Detta gör den till en mindre produktionsanläggning [45]. 
AMP:s föreskrift om mikroprodutkionsanläggningar som 
riktar sig mot anläggningar med säkringar som är högst 63 
A kommer ändå att vara till hjälp då den innehåller 
instruktioner specifikt riktade till elnätanslutna 
solcellssystem [49]. Vid anslutning av 
produktionsanläggningar uppstår störningar i elnätet, detta 
gör att elnätsföretaget måste dimensionera elnätet 
annorlunda jämfört med om endast uttagskunder vore 
anslutna till den. Elnätsföretaget ställer krav på kunder med 
egen produktion eftersom det är nätföretagets ansvar att 
säkerställa att alla kunder har en leveranskvalitet som 
uppfyller gällande normer [49] [45]. 
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   Spänningsdistortion som uppstår vid start och/eller drift 
av en produktionsanläggning beskrivs med hjälp av följande 
elkvalitetsfenomen: 

• Långsamma spänningsvariationer. 
• Snabba spänningsvariationer. 
• Övertoner. 

   Beskrivning av dessa fenomen följer under delavsnitt 1, 2 
och 3.  
   Efter kontakt med Fortums eldistributionsavdelning så 
stod det klart hur husbybadet är ansluten till elnätet. Enligt 
Fortum så är Husbybadet direkt anslutet till en nätstation på 
2×2000!kVA!som ligger i adressen Helsingforsgatan 2 i 
Husby.  Kabeln mellan Husbybadet och anslutningspunkten 
är SE-N1XV 4×240 och är 75 m lång. Kabelns impedans 
angavs också av Fortum. Anslutningspunkten antas i figuren 
vara ägo- eller systemgränsen såsom det visas i Fig. 14. 
Sammankopplingspunkten är nätstationen. Mer om 
anslutnings- och sammankopplingspunkten finns i [45] och 
[49].  

 

 
Fig. 13. Förtydligar Husbybadets och solcellsinstallationens anslutning till 
elnätet.  
 
   1) Långsamma spänningsvariationer: Effektivvärdet för 

spänningen i ett elnät varierar med årstid och tid på dygnet. 
Effektivvärde för spänningen får enligt SS-EN 50160 [45] 
varierar inom intervallet ±10!%  mätt som 10 minuters 
intervall [45]. Enligt [45] så bör en ansluten 
produktionsanläggning maximalt orsaka ändringar av 
spänningens effektivvärde med 2,5 % vid 
sammankopplingspunkten med andra kunder. 
Produktionsanläggningar som ansluts direkt till en 
nätstation bör förorsaka maximala ändringar i spänningens 
effektivvärde med 5 % [45] [49]. Under förutsättningen att 
störningarna i sammankopplingspunkten håller sig under 2,5 
% [45]. Husbybadet är enligt Fortum direktanslutet till 
nätstationen (Fig. 13). För beräkning av de långsamma 
spänningsvariationerna användes impedansmodellen som 
visas i Fig. 14.   
   

 
Fig. 14. Visar impedansmodell för beräkning av långsamma 
spänningsvariationer.  

där !!  och !!  är spänningarna vid produktionskällan 
(anslutningspunkten) respektive nätstationen 
(sammankopplingspunkten). P och Q är produktionskällans 
aktiva respektive reaktiva effekt. R och X är resistansen 
respektive reaktansen för kabeln SE-N1XV 4×240.! 
   Spänningsändringar längs en ledning eller mellan två 
punkter beräknades genom följande uttryck [45] [49]: 

 
 ∆!

!!
= !.! + !.!

!!!
. 100% 

(5) 

 
där ∆! är skillnaden mellan spänningen före och efter in- 
eller uppkopppling. R och X är nätets impedans och för 
trefasigt anslutna anläggningar används 
kortslutningsimpedansen och jordslutningsimpedansen 
(förimpedanse) [49]. Beräkningen för Husbybadet gjordes 
med den trefasiga nätanslutningen i åtanke, det betyder att 
huvudspänningsvärdet användes i anslutningspunkten.  
   Den reaktiva effekten Q sattes till noll för Husbybadets 
inmatning eftersom växelriktarnas effektfaktor vid 
märkeffekten enligt tillverkaren är 0,98 [54] [55].   

   2) Snabba spänningsvariationer: Flicker eller på svenska 
flimmer är snabba spänningsvariationer i den spänning som 
levereras till lasten, i detta fall elnätet [56]. Dessa 
oscillationer uppstår under repetitiva in- och frånkopplingar 
till elnätet [56]. Visuellt kan dessa observeras i lampor som 
börjar variera i ljusintensitet [57]. Mänsklig exponering för 
detta kan leda till hjärnskador [57]. Flicker definieras 
genom mätningar av spänningsvariationers varaktighet och 
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amplitudsvariation. Standard IEC 61000-3-7 definierar de 
tillåtna värden för flickernivåer och sätter gränsen för en 10-
20 kV källa vid !!" = 0,25 över två timmar (lt står för long 
term) [45].  Enligt [49] så är det främst vindkraftsverk som 
ger upphov till flimmer. Detta gjorde beräkningen av 
flickeremissionerna ointressant för Husbybadet. Det kan 
tilläggas att samtliga växelriktare som valdes för 
Husbybadet har under test orsakat snabba 
spänningsvariationer nära 0 % vid start och stopp [54] [55]. 
Flickeremissionerna från växelriktarna har under test varit 
!!" < 0,1 vid märkeffekten [55] [54]. Vilket kan jämföras 
med IEC 61000-3-7:s gräns på !!" < 0,25 [55]![54]. 
   3) Övertoner: En sinusformad spänning eller ström 
oscillerar med en grundfrekvens på 50 Hz, övertonerna är 
udda eller jämna multiplar av grundtonfrekvensen [56]. 
Övertoner uppstår på grund av ickelinjära laster, 
kraftelektroniska laster, likriktare och växelriktare [56]. 
Övertoner i elnätet ger upphov till överhettning och kan 
därmed innebära viss skada av elektrisk utrustning [56]. 
Gränsen på övertonernas maximala bidrag till elnätseffekten 
sätts av Svensk Standard till maximalt 6 % [45] [49].  
   Allmänt så har solcellsspecifika växelriktare inte tendens 
att öka övertonerna i elnätet [24]. De för projektet valda 
växelriktare är certifierade enligt IEC 61000-3-12:2011 [55] 
[54]. IEC 61000-3-12:2011 är en internationell standard 
som hanterar begränsningen av övertoner som får injiceras i 
elnätet [58].  
  
B. Ledningsförluster 
   1) DC-ledningen: Enligt tillverkaren så är varje 
solcellsmodul utrustad med två anslutningskablar för vilka 
både längd och diameter är givna [14]. Ingen information 
angående materialet (koppar eller aluminium) är givet, så 
det antas vara koppar. Dessa kablar bidrar till förluster i 
systemet. Förlusterna från solcellsmodulernas 
anslutningskablar summeras ihop med andra förluster från 
DC-kablaget mellan strängarna och de tilldelade 
växelriktarna. Beräknades för detta projekt genom (6): 
    
 
 !!.!" = !.!!"#$% . !!""!  (6) 
 
Där l är ledningens längd, !!"#$% är ledningens resistans i 
[Ohm/m] och !!""  är likströmmen vid maximaleffekt. 
Solcellernas likström kommer att variera beroende på 
solinstrålningen. Ett fördelningssamband mellan 
solinstrålningen och likströmmen behövs, något som [8] 
inte kunde ta fram för detta arbete att använda. Med detta i 
åtanke används strömmen vid den maximala effekten för 
beräkning av förlusterna. En motivering till detta kan vara 
att ledningsförluster är maximala just då strömmen genom 
ledningarna är som störst.  
   Energiförlusterna i [Wh] från dc-lednigen blir : 

 

 !!.!" = !! .!!.!"  (7) 

 
Där !! är antalet soltimmar för stockholms län från år 2013 
[4].  

    2) AC-ledningen: Placerad mellan växelriktarna och 
anslutningspunkten som presenteras i fig. 12.  Olika typer 
av effektförluster uppstår i en trefasledare. Resistiva 
förluster på grund av ledarens resistivitet, dielektriska 
förluster på grund av ledarens isolering, skärmförluster på 
grund av Eddyströmmar (virvelströmmar) som uppstår när 
kablarna utsätts för varierande magnetiskt fält och 
jordfelströmmar som uppstår på grund av den slutna kretsen 
som bildas vid jordning mellan skärmen runt kabeln och 
jorden. Detta tillåter strömmar att flyta [59].  
   Alla AC-ledningar i detta projekt hanterades som korta 
ledningar då dessa är kortare än 100 km [60]. Detta gjorde 
att jordströmsförluster, dielektriska förluster, och 
skärmförluster kunde försummas [60].   
   Resistiva förluster beräknades enligt [60]: 

 
 !!.!" = !.!!",! . !! 

 

(8) 

Där !!",!  är AC-resistansen av kabeln vid 20 °C, I är 
ledarströmmen och n är antalet aktiva ledare i kabeln.  
   Enligt [60] kan (8) skrivas om till följande: 

 
 !!.!" = !.!!",! .

!! + !!
!!  

(9) 

 
Där  P, Q och U är den aktiva effekten, reaktiva effekten 
och spänningen vid antingen anläggningens AC-sändare. 
   Reaktiv effekt försummades under förlustbräkningen för 
AC-ledningen och motiveringen är att växelriktarna vid dess 
märkta effekt har en effektfaktor !"#$ = 0,98  [55] [54] 
[55].  
   Antalet soltimmar !!  om året för Stockholm enligt [4]  
multipliceras med (9). AC-ledningens nergiförluster 
beräknades för detta projekt genom (10): 

  !!.!" = !! . !!!",!
!!
!! 

(10) 

    
   3) Totala ledningsförluster i kronor: Husbybadets 
lönsamhet  beror på förluster i systemet, den totala 
förväntade elprodutkion [8] och Husbybadets elförbrukning. 
Genom (11) beräknades anläggningens totala 
ledningsförluster: 
 

 !!"! = !!.!" + !!.!"  (11) 

   Effektförlusterna i kWh motsvarar förluster i kronor; 
beräknades för detta projekt genom (12): 
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 !" = !!"! .!!"! (12) 

Där K!"# är priset i kronor för en kWh. 
  
C. Lönsamhetskalkylen   

   Återbetalningstiden beräknas genom den diskonterade 
payback metoden där kalkylräntan inkluderas. 
Återbetalningstiden beräknas med hjälp av (13) [61]: 

                               ! = !" !!!!!
!" !!!                             (13) 

 
Där G är den reducerade investeringskostnaden. Dvs. minus 
det statliga stödet, p är kalkylräntan och a är de årliga 
inbetalningarna. Kalkylräntan bestäms i asvnitt IV.D-E.  

IV. BERÄKNING 

A. Dimensionering av solcellsmoduler till växelriktare: 

TABELL. VII 
Data för dimensioneringsberäkning 

Riktarens övre inspänningsgräns, !!"#!"#  1000 V 

Spänningen !!"  vid tomgång av 
solcellerna.  

38,6 V 

Temperaturskoefficienten, !!"#  av 
solcellerna 

−0,31 %/°C 

Stockholms lägsta temperatur för 2013  −16,2 °C 

 

   Från (1), (2) och (3) och Tab. VII beräknades den 
maximala spänningen som en solcellsmodul kommer att ge 
upphov till under Stockholms lägsta temperaturnivåer: 

                                 !!"# = 43,53!!                           (14) 
 
Från (4) beräknades maximalt antal solcellsmoduler per 
sträng till: 
 

                                 !!"# = 22,97                            (15) 
 
Detta avrundades neråt till 22 eftersom växelriktarens övre 
inspänningsgräns inte får överskridas. Antalet strängar in till 
varje växelriktare sammanfattas i Tab. 3 och Tab. 4.  

B. Elkvalité 
 
   1) Långsamma spänningsvariationer: I enlighet med Fig. 
13 och med hjälp av (5) beräknades de långsamma 

spänningsvriationerna. Nedan följer data som användes för 
beräkningen: 
 

• Matande mellanspänning; !! = 11!!"  i 
sammankopplingspunkten. 

• Huvudspänning i produtkionskällan 
(anslutningspunkten); !! = 0,4!!".  

• Längden på kabeln mellan Husbybadet och 
nätstationen är 75 m. Resistansen för kabeln är 
0,125 Ohm/km. 

• Aktiva effekten från Husbybadets 6 st växelriktare 
är 51 kW; 3 st växelriktare med 12 kW ac-
märkeffekt och 3 st växelriktare med 5 kW ac-
märkeffekt.  

• Reaktiva effekten sätts till noll p.g.a att 
växelriktarnas effektfaktor är på 0,98 [55] [54]. 
Ledningsreaktansen kunde försummas.  

 
   För trefasiga växelriktare beräknas spänningsvariationerna 
med hjälp av ledningens eller kabelns resistans  och 
transformatorimpedansen. I detta fall och enligt Fortum så 
är Husbybadet ansluten till en nätstation med märkeffekten 
2.2000!!"#. Transformatorernas storlek i nätstationen  gör 
att transformatorimpedansen blir låg och en grundlast 
kommer att finnas [49]. Transformatorimpedansen kunde 
därmed försummas. Ledningens impedans är den enda som 
användes för beräkningen.  
   Vid anslutningspunkten (ägogränsen i Fig. 13) blev 
spänningsvariationerna: 
 
                 !∆!!! =

!.!
!!!
= !,!"#.!,!"#.!"###

!""! = 0,003         (16) 
 
i procent är detta 0,3 % vilket är under ∆!!!

= 0,003 < 0,05 
eller 5 % gränsen för direkt anslutna anläggningar. 5 % 
gränsen förutsätter att de långsamma spänningsändringar i 
sammankopplingspunkten håller sig under 2,5 %.  
   Vid sammankopplingspunkten (nätstationen i Fig. 13) 
blev spänningsvariationerna till: 
 
              ∆!!!

= !.!
!!!
= !,!"#.!,!"#.!"###

!!"""! = 3,95. 10!!     (17) 
 
i procent är dessa under 2,5 % gränsen;  ∆!!!

. 100!% ≈
0,0004!%.  
   Anläggningen uppfyllde enligt designen som presenteras i 
denna rapport de krav som ställs av [49] [45], förutsatt att 
driften sker med växelriktarnas typvärden och enligt de 
olika antaganden som gjordes under beräkningen. 
 
   2) Snabba spänningsvariationer: Dessa är intressanta för 
vindkraft. För solcellsanläggningar är dessa obetydliga och 
försummas(se Avsnitt III-A-2).  
   3) övertoner: Inga mätningar av övertoner utfördes. Dels 
för att anläggningen är fortfarande under 
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projekteringsskedet men även för att  solcellsanläggningar i 
allmänhet inte bidrar till övertoner. En annan anledning är 
att  de i projektet valda växeliktarna uppfyller 
certifieringskraven för övertonsutsläppen (se Avsnitt III-A-
3).  
 
C. Ledningsförluster 
    
   Dessa beräknas till 0,8 MWh och lämnades över till [8]. 
Anläggningens totala produktion  beräknades av [8] till 
årliga 58 MWh. Anläggningens förbrukning är enligt [8] 1,6 
GWh vilket är 27 gånger dess förväntade solelproduktionen. 
Kostnaden i kronor för ledningsförluster är 720 kronor med 
ett kWh pris á 0,9 kronor [8].  
  
D. Kostnadkalkylen 
 
   Investeringskostnader diskuterades med [8] och [7]. Det 
var svårt att hitta prisuppgifter om arbets- eller 
installationskostnader för solcellsanläggningar, detta 
tvingade fram ett kompromiss. Solcellanläggningar 
levereras som färdiga paket där allt inkluderas. Exemplet i 
asvnitt I visar att med Vattenfall som leverantör så kommer 
kostnaderna inklusive komponenterna och arbetet att landa 
på ca 20 kr/Wp. Om investeringskostnaden beräknas med 
Vattenfall som leverantör så når den beloppet 1,4 Mkr.     
   Kostnaden för de komponenter som undersöktes i denna 
studie redovisas i Tab. VIII: 
 

TABELL. VIII 
Komponentvis kostnadkalkyl för solcellssystemet 

Komponent Kostnad 
kr/st eller 
km 

Total kostnad för 
Husbybadet (kr) 

STP 12000TL 33282 99846 
STP 5000TL 19994 59982 
YngliPanda 2455 626025 
DC-kabel (90 m) 1440 kr  
AC-kabel (70 m) 20000 kr  
Anslutningsavgift (fortum för 
säkring mellan 63 A och 125 A) 

68750 kr  inkl moms 
[51] [48] 

 

Komponentkostnad exkl. 
installation 

876043 kronor 

    

E. Lönsamhetskalkyl 

   Regeringen har för perioden 2013-2016 avsatt särskild 
kapital för solcellsstödet [62]. Detta är ett stöd som gäller 
för solcellsystem som slutförs senast den 31:a december 
2016 [62]. Stödet är på 35 % av investeringskostnaden [62]. 
Dvs att för Husbybadet och genom det statliga stödet så 
kommer investeringskostnaden att reduceras till 910000 kr. 
Elcertifikatet gäller för 15 år för nya anläggningar [63]. 

Baserat på elproduktionen som beräknades av [8] så 
kommer elförsäljningen att generera 52200 kronor/år om 
Husbybadet säljer sin producerade elektricitet för 0,9 
kr/kWh. Till detta tillkommer ytterligare intäkter från 
elcertifikatsystemet som enligt [8] genererar 200 kr/MWh. 
Med en elproduktion på 58 MWh/år kommer elcertifikatet 
att generera 11600 kr/år. Totalt är intäkterna från både 
elförsäljningen och elecertifikatet 63800 kronor/år. 
   Det antas att Stockholms stad inte tar några lån för 
investeringen. Det antas att staden har allokerat eget kapital 
för projektet. Detta är viktigt eftersom kalkylräntan måste 
alltid vara större än låneräntan. I detta arbete kommer 
kalkylräntan att väljas till 5 % i enlight med både [64] och 
[65]. Investeringskostnaden som används är 910000 kronor, 
dvs med hänsyn till det statliga stödet. Det antas att de totala 
intäkterna används som årliga utbetalningar, dvs hela 63800 
kronor. Enligt (13): 

                 ! = !" !! !"####
!"#$$ .!,!!

!" !!!,!" = 25,59!å!!              (18) 
 
Återbetalningstiden avrundas till 26 år med antagandet att 
den sista inbetalningen sker i slutet av året.  
 

VI. DISKUSSION OCH ETISK ANALYS 

   Investeringskostnaden som valdes för 
lönsamhetsberäkning bygger på aktuella marknadspriser 
som anses fortfarande vara höga. Det rekommenderas att 
ägaren ställer krav på leverantörer när det gäller vilka 
komponenter som ska installeras. Trefasriktare är enklare att 
installera och behöver exempelvis inte några obalansskydd. 
Något som gör de bättre för anslutning till elnätet. Om 
ägaren ska betala en hög kostnad för en en 
solcellsanläggning så är det av moraliska skäl viktigt att 
välja komponenter som tillverkas i länder med både hög 
miljömedvetenhet och stor respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Som bland annat arbetsförhållanden i 
tillverkningsländer. Om det handlar om ett fall där ägaren är 
behörig och kan göra installationen själv så rekommenderas 
det att välja komponenter utefter kvalité och inte pris. 
Eftersom ägaren redan sparar på installationskostnaden.  
   Anläggningen uppfyllde kraven för anslutning till elnätet 
både i anslutnings- och sammankopplingspunkten.  
   Den låga elprodutkionen relativt Husbybadets 
elförbrukning är något som beror mest på det svenska 
klimatet och Sveriges solförutsättningar. För ökad 
produktion kan Boost-Converters eller likriktare (DC till 
DC) anslutas före växelriktarna för att höja spänningen in 
till de. Men detta kommer också till en kostnad och kan 
komma att höja investertingskostnaden ännu mer. Om 
anläggningen levereras som paket så är det värt att 
förhandla med leverantörern om det går att inkludera Boost-
Converters i den totala kostnaden. På så sätt höjs 
elproduktionen utan att investeringskostnaden påverkas.  
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   En annan lösning för att öka elproduktionen kan vara att 
använda andra fasader och tak i Husbybadet och som inte 
användes under denna studie. Detta medför risken att 
byggnadens yttre påverkas markant.  
   Anläggningen anses inte vara ekonomiskt lönsam just på 
grund av den långa återbetalningstiden. Enligt [8] så var 
återbetalningstiden utan hänsyn till räntan mellan 14 och 15 
år. Det resultatet kan anses vara lönsam men som sagt så tar 
den inte hänsyn till kalkylräntan som är mycket viktig för 
investeringsbedömningar [66]. Lönsamheten är också 
beroende på elpriset. Om anläggning använder sig av hela 
elproduktionen så tjänar badhuset mer på det.  
   Bör anläggningen genomföras eller inte? Är ekonomi det 
enda som avgör om ett projekt är värt pengarna? 
   Effekterna som ett sådant projekt kan få på invånarna 
hade inte kunnat fås om den valda anläggningen låg 
exempelvis i ett område med hög social status och 
miljömedvetenhet. Solceller som exempelvis installeras i 
den Kungliga Tekniska Högskolan påverkar inte märkbart 
socialt, de flesta som antingen arbetar eller studerar i den 
institutionen innehar redan kunskaper om hållbar utveckling 
på avancerad nivå. I Husby, når projektet i hand till en helt 
ny publik, möjligtvis KTH:s potentiellt framtida studenter. 
Unga som genom kontakt med hållbar teknik uppmuntras 
till att fullfölja en utbildning istället för att hamna utanför 
samhället.  
   Projektet lovar mycket för miljörättvisan och sociala 
rättvisan, men hur påverkas miljön och resten av världens 
medborgare av de solcellerna som kommer att monteras i 
Husbybadet? 
   Tillverkningsprocessen av solceller sker i Kina under 
dåliga arbetsförhållanden [67]. Yngli Solar är det enda 
företaget som fick bättre betyg enligt [67]. Miljöförgiftnig 
från solcellsfabriker har uppmärksammats i Kina där höga 
halter saltsyra upptäcktes i närheten av fabriker som hör till 
en av landets och världens största aktörer inom 
socellsteknik [68]. Dessa är problem som kan lösas genom 
internationella förhandlingar där fokus bör sättas på 
miljönytta, kostnadseffektivitet, kompetensutveckling och 
mänskliga rättigheter. En start kan vara åtgärder på EU-nivå 
och om dessa problem löses så utgör solkraft en stor 
möjlighet för utsläppsminskning och hållbar utveckling.  
 
 

VI. SLUTSATS 
 

   Denna rapport går igenom förstudie och design av en 
solcellsanläggning i Husbybadet. Följande  är slutsatserna: 
 
• Solcellsleverantörer och installatörer bör väljas både 

med avseende på kostnad men även med avseende på 
komponenternas kvalitet. 

• Solcellsanläggningen bör inte betraktas som en 
vinstkälla. Vinsten från Husbybadet kan komma i andra 
former som ökad hållbarhet i Stockholms förorter, 

minskad utanförskap och ökad miljörättvisa. Samtidigt 
som Sveriges kompetens inom solcellsteknik utvecklas.  

• Trefasriktarna som valdes för denna anläggning var 
mycket stabila och uppfyllde de kraven som ställs för 
nätanslutningen. 

• Anläggningen kommer att producera 58 MWh årligen. 
Både elförsäljning och elcertifikatet genererar 63800 kr 
årligen. 

• Resultatet är specifikt för denna förstudie, bättre 
produktion och lönsamhet kan uppnås genom annan 
design och komponentval.   

• Anläggningen anses inte vara ekonomiskt lönsam men 
anses behövas. Miljö, teknikutveckling och 
samhällseliga funktioner som jobbskapandet bör 
inkluderas i investeringsbedömningar. Det bidrar till 
bättre miljöräkenskaper och grönare BNP.  

VII. REFERENSER 
 
[1]  Naturvårdsverket, ”Naturvårdsverkets publikationer,” december 

2012. [Online]. Available: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-
91-620-8619-0.pdf. [Använd 1 mars 2014]. 

[2]  Naturvårdsverket, februari 2013. [Online]. Available: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-
91-620-8608-4.pdf. [Använd 1 mars 2014]. 

[3]  European Photovoltaic Industry Association, ”Global Market 
Outlook For Photovoltaic Untill 2016,” EPIA, Bryssel, 2012. 

[4]  SMHI, 2013. [Online]. Available: 
http://data.smhi.se/met/climate/time_series/year/vov_pdf/SMHI_vov
_precipitation_sunshine_13.pdf?42967. [Använd 30 04 2014]. 

[5]  World Weather and Climate Information, ”Sunhours in Stockholm, 
Sweden,” 2013. [Online]. Available: http://www.weather-and-
climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-
Sunshine,Stockholm,Sweden. [Använd 20 maj 2014]. 

[6]  World Weather and Climate Information, ”Sunhours in Munchen, 
Germany,” 2013. [Online]. Available: http://www.weather-and-
climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-
Sunshine,Munchen,Germany. [Använd 20 maj 2014]. 

[7]  S. Diako, Skolan för Elektro- och Systemteknik, Stockholm, 2014. 
[8]  F. Hanna och T. Szakacs, ”Elproduktion,” Kungliga Tekniska 

Högskolan, Stockholm, 2014. 
[9]  Vattenfall, ”Solceller,” Vattenfall Försäljning, 2014. [Online]. 

Available: http://www.vattenfall.se/sv/solceller.htm#xxl. [Använd 
20 maj 2014]. 

[10]  Fortum, ”Beräkning av solcellspaket,” Fortum, 2014. [Online]. 
Available: https://www.fortum.se/countries/se/privat/energismart-
hemma/sol/bestall/pages/default.aspx. [Använd 20 maj 2014]. 

[11]  Svenskenergi, 2012. [Online]. Available: 
http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elnatet/. [Använd 22 04 2014]. 

[12]  G. KNIER, ”NASA,” 2002. [Online]. Available: 
science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2002/solarcells/. 
[Använd 11 mars 2014]. 

[13]  Norden Solar, 2013. [Online]. Available: 
http://www.nordensolar.se/blog/faqs-monokristallina-vs-
polykristallina-solceller.html. [Använd 28 04 2014]. 

[14]  Yngli Green Energy Holding Co. Ltd., [Online]. Available: 
http://www.yinglisolar.com/assets/uploads/products/downloads/DS_
PANDA60Cell-30b_40mm_EU_EN_B&B_201309_v02.40.pdf. 



A2 NÄTANSLUTNING AV SOLCELLSANLÄGGNING 
  

 16 

[Använd 12 mars 2014]. 
[15]  Euronom, 01 11 2013. [Online]. Available: www.euronom.se. 

[Använd 29 04 2014]. 
[16]  Stockholms Stad, 2014 Januari 22. [Online]. Available: 

www.stockholm.se/stockholmssolkarta. [Använd 15 mars 2014]. 
[17]  Lantmäteriet, 204. [Online]. Available: https://www.lantmateriet.se/. 

[Använd 2014]. 
[18]  Stocholms Stad, 2014. [Online]. Available: 

http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/. [Använd 30 04 2014]. 
[19]  Stockholms Stad, 2014. [Online]. Available: 

http://www.stockholm.se/fastighetskontoret. [Använd 30 04 2014]. 
[20]  SolElprogrammet, [Online]. Available: 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Modulmontag
e/. [Använd 30 mars 2014]. 

[21]  M. Kacira, M. Simsek, Y. Babur och S. Demirkol, ”Determining 
Optimum Tilt Angles and Orientations of Photovoltaic Panels in 
Sanliurfa, Turkey,” RENEWABLE ENERGY 29, Sanliurfa, 2003. 

[22]  SolarLab.se, [Online]. Available: 
http://solarlab.se/solpanel/datablad/partiell-skuggning.pdf. [Använd 
29 mars 2014]. 

[23]  C. Nelson, juni 1986. [Online]. Available: 
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an19fc.pdf. [Använd 
30 mars 2014]. 

[24]  ELFORK, [Online]. Available: http://www.solelprogrammet.se/. 
[Använd 22 04 2013]. 

[25]  ELFORSK-SolElprogrammet, [Online]. Available: 
www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/Modulmontage/famil
jebostäder/. [Använd 28 04 2014]. 

[26]  ELFORSK, [Online]. Available: 
http://solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/ElektriskDesign/. 
[Använd 12 APRIL 2014]. 

[27]  OnGrid, ”Ongrid.se,” 2014. [Online]. Available: www.OnGrid.se. 
[Använd 27 04 2014]. 

[28]  G. Musser, Nature Publishing Group, 26 AUGUST 2009. [Online]. 
Available: blogs.scientificamerican.com/solar-at-
home/2009/08/26/invert-your-thinking-squeezing-more-power-out-
of-your-solar-panles/. [Använd 12 APRIL 2014]. 

[29]  R.-H. Mihnea och O. Sergiu, 12 december 2012. [Online]. 
Available: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001521A.pdf. 
[Använd 12 april 2014]. 

[30]  F. Roberto och L. Sonia, ”Energy comparison of MPPT techniques 
for PV systems,” WSEAS TRANSACTIONS on POWER 
SYSTEMS, Milano, 2008. 

[31]  SMA Solar Technology, [Online]. Available: 
http://files.sma.de/dl/8552/STP10-17TL-IA-en-32.pdf. [Använd 13 
april 2014]. 

[32]  D. L. King, J. A. Kratochvil och W. E. Boyson, ”Temperature 
Cofficients for PV Modules and Arrays: Measurement Methods, 
Difficulties, and Results,” i 26th IEEE Photovoltaic Specialists 
Conference, Albuquerque, 1997.  

[33]  SMA Solar Technology, ”SMA SOLAR ACADEMY,” [Online]. 
Available: 
www.sma.de/fileadmin/Partner/Solaracademy/Downloads/EN/Plann
ing%20and%20Design%20for%20small%20and%20medium%20P
V-Plants_EN-123610_web.pdf. [Använd 13 april 2014]. 

[34]  SMA SOLAR TECHNOLOGY, 2014. [Online]. Available: 
www.sma.de/en/. [Använd 29 04 2014]. 

[35]  NEXANS, 201. [Online]. Available: 
http://www.nexans.be/France/2011/ENERGYFLEX%20ONE%20S
TRIPE%20finale.pdf. [Använd 28 04 2014]. 

[36]  Heatspring, 2014. [Online]. Available: 
https://www.heatspring.com/categories/solar-photovoltaic-pv-

training-courses. [Använd 28 04 2014]. 
[37]  CHS Controls AB, ”Skydd för Solcellsmoduler,” juli 2012. [Online]. 

Available: 
http://www.chscontrols.se/fileadmin/user_upload/pdf/CHS/C_Buss
mann/SE/C6_-_Skydd_f%C3%B6r_solcellsmoduler.pdf. [Använd 
21 maj 2014]. 

[38]  NEXANS, 2014. [Online]. Available: www.NEXANS.SE. [Använd 
27 04 2014]. 

[39]  XE Currency Converter, ”XE,” 2014. [Online]. Available: 
http://www.xe.com/sv/currencyconverter/. [Använd 13 05 2014]. 

[40]  NEXANS, ”EcoCalculator,” 2014. [Online]. Available: 
www.nexans.se/eservice/Sweden-
sv_SE/navigate_272572/EcoCalculator.html. [Använd 27 04 2014]. 

[41]  NEXANS FRANKRIKE, 2014. [Online]. Available: 
http://www.nexans.fr/eservice/France-
fr_FR/navigate_315460/Tarif_Listes_de_prix.html. [Använd 28 04 
2014]. 

[42]  NEXANS, Energyflex One Stripe, 2007.  
[43]  LONDON STOCK EXCHANGE, 2014. [Online]. Available: 

www.lme.com/metals/. [Använd 28 04 2014]. 
[44]  C. Wadhwa, Electrical Power Systems, New Age International, 

2009.  
[45]  SVENSK ENERGI, ”Anslutning av mindre 

produktionsanläggningar till elnätet,” 2011. 
[46]  SMA SOLAR TECHNOLOGY, 2012. [Online]. Available: 

http://files.sma.de/dl/16132/MFR-NR-IA-en-20.pdf. [Använd 22 
APRIL 2014]. 

[47]  SEK, Elinstallationensreglerna: Utförande av elinstallationer för 
lågspänning, 2 red., S. t. k. T. 64, Red., SEK Svensk Elstandard, 
2010, p. 522. 

[48]  Fortum, 03 05 2012. [Online]. Available: 
http://www.fortum.com/countries/se/SiteCollectionDocuments/frago
r-och-svar-for-fortum-solcellspaket.pdf. [Använd 26 04 2014]. 

[49]  SVENSK, ”Anslutning av mikroproduktion till 
konsumtionsanläggningar,” Svensk Energi - Swedenergy - AB, 
Sverige, 2011. 

[50]  Fortum, 26 03 2014. [Online]. Available: 
http://www.fortum.com/countries/se/privat/elnat/anslutning-till-
elnatet/smaskalig-elproduktion/priser/pages/default.aspx. [Använd 
26 04 2014]. 

[51]  Fortum, [Online]. Available: 
https://www.fortum.se/countries/se/SiteCollectionDocuments/Teknis
k_anvisning.pdf. [Använd 26 04 2014]. 

[52]  Svenska Kraftnät, ”Mätransformatorer,” 2008. 
[53]  C. V. Schultz, 30 07 2013. [Online]. Available: 

http://www.nyteknik.se/tidningen/article3735863.ece. [Använd 
2014]. 

[54]  SMA Solar Technology, Certificate G83/1-1 5000TL, Niestetal, 
2012.  

[55]  SMA Solar Technology, Certficate G59/2 STP 12000 W, Niestetal, 
2011.  

[56]  L. Berg och U. Hansson, ”Undersökning av elkvalitet i 
distributionsnät med omfattande vindkraftselproduktion,” Göteborg, 
2002. 

[57]  J. Wickström, 21 03 2012. [Online]. Available: 
http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Manadens-
forskarprofil/Manadens-forskare/Smartare-ljus-ger-battre-halsa-/. 
[Använd 29 04 2014]. 

[58]  International Electrotechnical Commission, 12 05 2011. [Online]. 
Available: 
http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/Artnum_PK/45136. 
[Använd 29 04 2014]. 



A2 NÄTANSLUTNING AV SOLCELLSANLÄGGNING 

 17 

[59]  E. Thalin, ”Simulering av elektriska förluster i en vindkraftpark. 
Utveckling av programvaran Wind Farm Electric System Calculator 
(WFESC),” UPPSALA, 2013. 

[60]  H.-P. Nee, M. Leksell, S. Östlund och L. Söder, Eleffektsystem, vol. 
Kapitel 7, KTH, Red., Stockholm: KTH Elektrisk 
Energiomvandling, 2013.  

[61]  G. Andersson, Kalkyler so m beslutsunderlag, 5 red., Libris, 2001.  
[62]  Energimyndigheten, ”Stöd till solceller,” 25 04 2014. [Online]. 

Available: http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-
bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/. [Använd 13 05 
2014]. 

[63]  Energimyndigheten, ”Elcertifikat,” 23 07 2013. [Online]. Available: 
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/Om-
elcertifikatsystemet/. [Använd 13 05 2014]. 

[64]  K. L. Anders, ”Nyteknik.se,” Talentum Media AB, 8 november 
2012. [Online]. Available: 
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article35782
10.ece. [Använd 23 maj 2014]. 

[65]  Energimarknadsinspektionen, ”Energimarknadsinspektionen.se,” 
2011. [Online]. Available: 
http://www.energimarknadsinspektionen.se/Documents/Forhandsreg
lering_el/Viktiga_dokument/EIPM_2011_7_Kalkylranta_i_elnatsver
ksamhet.pdf. [Använd 20 maj 2014]. 

[66]  Expowera, ”Investeringsbedömning,” 09 01 2012. [Online]. 
Available: 
http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/kalkylering_investering_b
erakning.htm. [Använd 23 maj 2014]. 

[67]  S. Birch, ”The Guardian Green Living BLOG,” 13 09 2010. 
[Online]. Available: 
http://www.theguardian.com/environment/green-living-
blog/2010/sep/13/solar-panels-ethical-companies. [Använd 24 04 
2014]. 

[68]  A. E. Cha, ”Business The Washington Post with Bloomberg,” 09 03 
2008. [Online]. Available: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/03/08/AR2008030802595.html. [Använd 
26 04 2014]. 

[69]  K. TAI, 25 augusti 2011. [Online]. Available: 
http://www.civicsolar.com/resource/monocrystalline-vs-
polycrystalline-solar-panels. [Använd 11 mars 2014]. 

[70]  SolEl, [Online]. Available: 
www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/. [Använd 16 mars 
2014]. 

[71]  European Joint Research Center, 18 11 2013. [Online]. Available: 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#. [Använd 4 april 
2014]. 

[72]  Elforsk, [Online]. Available: 
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakni
ngar/Familjebostader/. [Använd 12 april 2014]. 

[73]  (SMHI), Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institutet; 
Naturvårdsverket;, [Online]. Available: 
http://data.smhi.se/met/climate/time_series/year/vov_pdf/SMHI_vov
_temperature_13.pdf?9994. [Använd 13 april 2014]. 

[74]  G.-A. Migan, ”Study of the operating temperature of a PV module,” 
Lund, 2013. 

[75]  N. BERG och S. ESTENLUND, ”Solceller i elnätet,” Lund, 2013. 
[76]  OnGrid.se, 2014. [Online]. Available: 

www.ongrid.se/s2/index.php/SMA_priser_på_ON_GRID_inverters. 
[Använd 22 04 2014]. 

[77]  ABB, 2014. [Online]. Available: 
http://www.abb.se/product/se/9AAC710006.aspx. [Använd 26 04 
2014]. 

[78]  A. Soni, ”DC-DC Switching Boost Converter,” 1999. 
[79]  J. Buddgård, Interviewee, Studiebesöksinterview. [Intervju]. 25 Mars 

2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


