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Abstract— The carbon dioxide emissions as a consequence  of fossil fuels is one of the biggest reasons for the increase 

of the greenhouse effect. The demand of green energy production increases as the prices of solar cells decreases. 

Therefore it is of interest to analyze a proposed photovoltaic plant in Stockholm, which can produce environmentally 

friendly electricity with no carbon dioxide emissions. 

 The starting point of this project was to analyze the infrastructure costs that the installation of a photovoltaic plant 

causes and to analyze its viability. The building chosen to study is the Kungliga tennishallen. The design of the 

building showed that 176 solar modules could be mounted on the building's south-western part of the roof. The roof 

area allowed an installed peak power of 46,6kW. For the installation of the photovoltaic plant has an analysis and 

dimensioning made, to ensure plant safety and production quality. The work led to the selected equipment for 

photovoltaic facility met the established connection requirements and was deemed to be a profitable investment. The 

total price of the plant amounts to 900000 SEK exclusive of a state investment of 30% 
      

  



 

 

Sammanfattning– Människans utsläpp av koldioxid från 

förbränning av fossila bränslen är en av de största orsakerna till 

ökningen av växthuseffekten. Kraven på att producera 

miljövänlig elektricitet bara ökar och i takt med att priserna på 

solceller sjunker ökar efterfrågan. Därför är det av intresse att 

analysera en tilltänkt solcellsanläggning i Stockholm, som kan 

producera miljövänlig el utan utsläpp av koldioxid. 

 Utgångspunkten för detta projekt var att analysera 

infrastrukturkostnader som installationen av en 

solcellsanläggning medför samt att analysera dess lönsamhet.  

Byggnaden som valdes att studera är Kungliga tennishallen. 

Dimensioneringen av anläggningen visade att 176 stycken 

solpaneler kunde monteras på byggnadens sydvästra del av taket. 

Takytan möjliggjorde en installerad toppeffekt på 46,6kW. För 

installationen av solcellsanläggningen har analyser och 

dimensioneringar gjorts, som säkerställer anläggningens 

säkerhet och produktionskvalité. Arbetet ledde till att den 

utvalda utrustningen för solcellsanläggningen uppfyllde de 

ställda nätanslutningskraven och bedömdes vara en lönsam 

investering. Det totala priset på anläggningen uppgår till 900000 

SEK exklusive ett statligt investeringsstöd på 30 %. 

I.  INTRODUKTION 

EN antropocentriska påverkan på jorden de senaste 200 

åren har resulterat i bland annat en ökning av världens 

medeltemperatur som en konsekvens av växthuseffekten [7-9]. 

FN:s klimatpanel IPCC (Intergornmental Panel on global 

Climate Change) har under flera år varnat för en ökning av 

den globala medeltemperaturen kommer påverka livet på 

jorden. IPCC betonar vikten av nya förnyelsebara energikällor 

som inte är baserade på ändliga resurser och som ger upphov 

till utsläpp [10]. Bytet till förnyelsebar energi ger 

mänskligheten en möjlighet att bryta sig loss från användandet 

av fossila energikällor som är den största utsläppskällan av 

koldioxid. 

Solkraft har fått stor uppmärksamhet i debatten av möjliga 

energikällor som skall kunna ersätta de gamla fossila 

energikällorna. Europas största ekonomi, Tyskland, har gjort 

en stor satsning på solenergi och år 2014 uppgick 

elproduktionen från solpaneler i landet på 35,4 TWh vilket 

motsvarar cirka 21 % av Sveriges totala elproduktion [11]. På 

grund av de liknande möjligheterna för solenergiutvinning i 

Sverige och Tyskland är det intressant att undersöka hur en 

solcellsanläggning i Stockholm skulle fungera. I Stockholm 

2014 var antalet soltimmar 1806 [12] vilket är mer än antalet i 

den tyska staden Frankfurt som hade 1662 soltimmar samma 

period [13]. Detta gör Stockholmsregionen intressant ur 

analyssynpunkt. 

 

Analysen bygger på en balansering av tekniska- och 

geografiska förutsättningar för att få anläggningen så effektiv 

som möjligt. Anläggningen kommer att utformas på ett sådant 

sätt att den instrålade effekten från solen maximeras i varje 

solcell (optimal vinkel) samtidigt som anläggningen utrustas 

på sådant sätt att den kan leva upp de gällande kraven som 

finns gällande elkvalité och nätanslutning [14]. För utförandet 

av denna undersökning valdes en byggnad med en stor 

tillgänglig takyta samt med hög solinstrålning. För den valda 

byggnaden analyserades infrastrukturkostnader för en tilltänkt 

solcellsanläggning. 

Projektet blir intressant om det sätts sammanhang med 

Stockholms Stads hållbarhetsmål som syftar till att Stockholm 

skall vara en fossilbränslefri stad till år 2050. För att ta sig dit 

har en handlingsplan tagits fram. Planen innefattar bland annat 

att man ska underlätta för installationer av solceller samt även 

att staden skall installera solceller på sina egna 

byggnader.  Stockholms Stad skriver i sin rapport: “en mer 

långsiktig ambition bör vara att all verksamhets- och  

hushållsel ska vara närproducerad” [15]. 

Syftet med detta arbete var att analysera vilka 

infrastrukturkostnader som förekommer vid installation av en 

solcellsanläggning på Kungliga tennishallen i Stockholm. För 

detta ändamål delas projektet upp på två delar. Den första 

delen analyserar designen av solcellsanläggning med 

inriktning på tekniska delar såsom val av växelriktare och 

solpaneler. Den andra delen analyserar anslutning av 

solcellsanläggningar till elnätet.  

II.  SOLCELLSANLÄGGNINGAR 

En solcellsanläggning består av olika delar som tillsammans 

möjliggör produktion av elektricitet. Dessa delar illustreras i 

Fig. 1 och information om delarnas egenskaper och funktioner 

hittas i nedanstående text. 

A. Solpaneler 

Solcellsmodulen består oftast av 36 seriekopplade solceller. 

Själva cellen placeras mellan glas (framsidan mot solen) och 

teflonduk (baksidan). Modulerna som dominerar marknaden 

består av kiselskivor [16]. Alternativ till kiselskivor är 

solcellmoduler baserade på tunnfilm, organiska eller solceller 

av nanotrådar [16].  

En solcell genererar endast likström. Strömmen som 

genereras beror på solinstrålningen och dess storlek är 

beroende på solcellens vinkel mot solcellen. En tumregel är att 

en kvadratisk solcell med respektive sida på 12.5 cm genererar 

en ström 3.5 A vid maximal solinstrålning. Solcellsmoduler, 

bestående av fler seriekopplade solceller, ger oftast en 
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spänning som varierar mellan antingen 12, 24 eller 48 Volt. 

Den effekt som går att utnyttjas ur en solcellsmodul brukar 

representeras med hjälp en så kallad IV-kurva[17] (Fig.2).  

 

De möjliga spänningsnivåerna i en solcellsmodul bestäms 

av solcellsanläggningen fysiska egenskaper på så sätt att en 

störning på en solcell drabbar de elektriska egenskaperna i 

hela modulen (samtliga seriekopplade celler). Teknik för att 

undvika dessa störningar grundas på användning av dioder 

(s.k. bypass dioder) som leder strömmen förbi den 

begränsande punkten [18]. Hur dessa dioder kopplas varierar 

då de kan kopplas över modulen eller över ett antal solceller 

men principen är samma[1].  

Strängar är ett samlingsnamn för flera seriekopplade 

solcellsmoduler. En solcellsanläggning består principiellt av 

flera parallellkopplade strängar. Antal solcellsmoduler som 

seriekopplas beror på vilken arbetsspänning som krävs av 

tillämpningen. Det som sätter gräns för arbetsspänningen i en 

solcellsanläggning är växelriktarens inspänningsområde. Om 

strängens spänning överstiger inspänningsområdet kan 

växelriktaren förstöras [1] eller om spänningen är för låg 

kommer ingen ström genereras.  

Om systemet består av mer än en sträng så ska 

anläggningen utrustas med en kopplingslåda där strängar 

kopplas samman. Kopplingslådan är utrustad med 

överspänningsskydd, spärrdioder och säkringar. Om systemet 

består av mer än tre strängar är det starkt rekommenderat att 

varje sträng förses med en bypass-diod för att på så sätt 

undvika ett produktionsbortfall [1].  

B. Växelriktare 

Växelriktarens funktion är att omvandla likström till 

växelström. Växelriktare styr spänning, ström och frekvens till 

nivåerna som används i distributionsnätet. Därefter filtreras 

strömmens övertoner på sådant sätt att strömmen får en 

sinusform som är så ren från spikar och störningar så möjligt 

[1]. Många växelriktare är utrustade med transformatorer på 

utgången som hjälper till med filtreringen [2].  

För att maximera växelriktarnas verkningsgrad utrustas 

dessa med en så kallad MPPT-funktion (Maximum Power 

Point Tracker). Funktionens syfte är hitta punkten i IV-

kurvan, genom att styra likspänningen, som ger maximal 

effekt (med andra ord: rektangelns som erhålls under IV-

kurvan och som visas i Fig. 2 area maximeras) [1]. 

 

 En viktig säkerhetsaspekt som ska beaktas är att 

solcellsanläggningen inte kan fortsätta mata in el i elnätet vid 

nätbortfall. Detta kallas för ö-drift (islanding på engelska). 

Svenska Kraftnäts definition av ö-drift och som kommer 

användas i detta projekt är: ”ett elsystem inom ett begränsat 

geografiskt område drivs lokalt (produktion, överföring och 

konsumtion av el). Området kan ha kopplats bort automatiskt 

från det övriga nätet eller kan ha planerats för ö-drift” [19]. 

För att undvika ö-drift utrustas växelriktare med ENS-

funktioner, alltså skyddskretsar. Deras funktion är att 

garantera att växelriktaren kopplas från vid nätbortfall. 

Säkerhetsåtgärder med syfte att förebygga ö-driftsskador kan 

förekomma separat från växelriktare om denna inte är försedd 

med ENS-funktioner eller om ytterligare skydd behövs [1].  

Vilken växelriktare som används varierar från fall till fall. 

Valet beror på vilken typ av anläggning man har och i 

tillämpningsområde [20]. Vid större industritillämpningar är 

centrala växelriktare med stor kapacitet vanligast medan vid 

mindre anläggningar är strängväxelriktare den vanligaste 

typen [20].  

Vid montering på olika taksektioner eller en kombination av 

tak- eller fasadmonteringar används oftast strängväxelriktare 

med mindre upptagningsområde. Fördelen är att 

effekttillförseln kan optimeras för varje sträng på en mer 

individuell nivå med hjälp av MPPT-tekniken då antal 

seriekopplade paneler är färre. En sista variant av växelriktare 

är en så kallad mikroväxelriktare som hittas i mindre 

tillämpningar. Metoden utgår på att omvandlingen sker 

individuellt för varje solpanel [20]. 

C. Kablage & förluster 

Beräkningar på ledningar gjordes med hjälp av förenklade 

modeller som har tagits fram för ledningar upp till 100 km där 

suceptans och konduktans försummats [8] (se Fig. 3). 

För att överföra den alstrade strömmen sammankopplas 

strängarna innan den leds till växelriktarna. Den kabel som 

krävs dimensioneras efter den största möjliga ström den utsätts 

för multiplicerad med en säkerhetsfaktor på 1,56 för att 

skydda anläggningen mot överströmmar [21]. När 

 
Fig. 1.  Schema för en solcellsanläggning [1] 
 

 
 

Fig. 2. Diagram för IV-kurvan av en solpanel. Arean under kurvan är den 
genererade effekten [1] 

  



likströmmen omvandlats till växelström behövs en 

växelströmskabel för att sammankoppla växelriktarna samt 

förbinda dessa med sammankopplingspunkten (se Fig. 4). 

 

En del av anläggningens totala förluster kommer att uppstå i 

dess kablage. Dessa förluster kan delas upp i interna och 

externa förluster. Interna förluster beror på valet av kablar som 

binder samman anläggningen och kan påverkas genom val av 

kablage. Externa förluster beror på kabeln som elnätsägaren 

har installerat till solcellsanläggningen samt vilken 

spänningsnivå som finns i sammankopplingspunkten. Externa 

förluster beror därför endast på de förutsättningar som råder i 

anslutningspunkten. 

 

 De undersökta förlusterna i solcellsanläggningen är 

dielektriska, resistiva, virvelström- och jordströmförluster. 

Dielektriska förluster uppstår när kondensatorer laddas upp 

eller ur flyter en ström under varje cykel då en ledning är 

pålagd med en växelspänning [22]. De dielektriska förlusterna 

ges av ekvation 1. 

 

𝑃𝐷 = 𝑛𝜔𝐶𝑈2tan(𝛿)  (1) 

 

Där PD är de dielektriska förlusterna, n antalet ledare, ω 

vinkelfrekvensen, C kapacitansen, U fasspänningen samt 

tan(δ) den dielektriska förlustfaktorn [22]. 

Virvelströmsförluster uppstår då en elektromotorisk kraft 

induceras i ledaren som utsätts för ett varierande magnetiskt 

fält. Det varierande elektriska fältet uppkommer av 

växelspänningen från närliggande kablar och är ett direkt 

resultat av Lentz lag (ekvation 6) [22, 23]. 

 

𝑃𝑉 = 𝑛𝐼2 (
3𝜔2

𝑅𝑠
(
𝑑𝑚

2𝑆
)
2
) (2) 

 
DärPV är virvelströmsförlusterna, n antalet ledare, ω 

vinkelfrekvensen, Rs skärmresistansen, dm skärmens 

medeldiameter samt S är fasavståndet [22].   

Jordströmsförluster uppstår när ledarens skärm jordas 

uppstår en potentialskillnad mellan denna och skärmen. Detta 

leder till att en ström kan flyta mellan dessa områden och 

förluster uppstår på grund av skärmningen [22].  

Förlusterna ges av ekvation 3 där PJ är jordströmförlusterna, 

I strömmen, Xm reaktansen, RS skärmresistansen [22]. 

Reaktansen ges av ekvation 4 där f är frekvensen och L 

ledarens längd. 

 

𝑃𝐽 =
𝐼2𝑋𝑚

2 𝑅𝑠

𝑅𝑆
2+𝑋𝑚

2  (3) 

 

𝑋𝑚 = 2𝜋𝑓𝐿 (4) 

  

Resistiva förluster uppkommer i kablarna som används för 

kopplingen mellan de olika systemdelarna i 

solcellsanläggningen. Storleken på dessa förluster kommer att 

bero på kablarnas resistans [23]. Kablarnas totala resistans ges 

av ekvation 5 och kommer att bero på materialets resistivitet 

(ϱ) samt dess geometriska egenskaper (längd L och 

tvärsnittsarea A). Därför ska avståndet mellan modulerna och 

växelriktaren så kort som möjligt för att minimera förluster. 

Dimensionering för kablagesmonteringen grundas på att dess 

förluster inte ska överstiga 3 % vid standardbelastning [1]. 

 

𝑃𝑟 = ϱ
𝐿

𝐴
𝐼2                                                                   (5) 

 

De resistiva förlusterna skiljs åt på DC- (likströmsförluster) 

och AC-sidan (växelströmförluster). Om förlusterna 

uppkommer på likströmssidan består dessa av bidrag från två 

olika typer av kablar. Den utvalda DC-kabeln samt kabeln 

som binder samman solpanelerna i respektive sträng. Deras 

förluster räknades med hjälp av ekvation 6 [22]. 

 

𝑃𝐷𝐶 = 𝐿𝐷𝐶 ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ 𝐼𝐷𝐶
2  (6) 

 

Där PDC är effektförlusterna för en given timme, LDC kabelns 

totala längd, IDC strömmen för given timme. Där de 

sammantagna förlusterna ges av ekvation 7 [22]. 

 

𝐸𝐷𝐶 = ∫ 𝐿𝐷𝐶 ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ 𝐼𝐷𝐶
2dτ

𝜏

0
                                         (7) 

 
För att sammantaget kunna beräkna likströmsförlusterna 

krävs att man för varje givet tidsintervall känner till 

solinstrålningen samt den ström som går i strängen. Sådan 

information finns inte tillgänglig för detta projekt. Det är dock 

av intresse att beräkna de maximala förlusterna under en 

timme av maximal solelproduktion då förlusterna är som 

störst. Förlusterna ges av ekvation 8 där EDC är förlusterna för 

 
Fig. 4.  Krets för designen av solcellsanläggningen. Svarta lådor 
representerar strängar som är parallell kopplade till växelriktarna.[5] 

  

 

Fig. 3. Modell för kort elkraftledning [2] 

  



 

en given timme, LDC kabelns totala längd, IMPP-strömmen för 

given timme.  [22]. 

 

𝐸𝐷𝐶 = 𝐿𝐷𝐶 ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ 𝐼𝑀𝑃𝑃
2  (8) 

 

Eftersom den alstrade strömmen i solcellsanläggningen 

omvandlas från lik- till växelström måste de resistiva 

förlusterna AC-sidan beräknas på så sätt att växelströmmens 

egenskaper tas med i beräkningen. För att beräkna 

växelströmsförlusterna i kablaget mellan växelriktaren och 

anslutningspunkten används ekvation 9 [22] där PAC är 

växelströmseffektförlusterna, n antalet ledare, P den aktiva 

effekten, Q den reaktiva effekten, U spänningen samt LAC 

kabelns längd. De totala växelströmsförlusterna ges således av 

ekvation 10 [22]. 

 

𝑃𝐴𝐶 = 𝑛𝑅𝐴𝐶𝐿𝐴𝐶
𝑃2+𝑄2

𝑈2
 (9) 

 

𝐸𝐷𝐶 = ∫ 𝑛𝑅𝐴𝐶𝐿𝐴𝐶
𝑃2+𝑄2

𝑈2
dτ

𝜏

0
 (10) 

    

D. Säkerhets- och mätningsutrustning 

För att höja anläggningens säkerhet ska DC- och AC-

brytare installeras. DC-brytare används för att ge möjligheten 

att kunna bryta systemets likströmsdel vid service av 

växelriktaren [1]. AC-brytare installeras efter växelriktaren. 

Dess funktion är att möjliggöra frikoppling av växelriktaren 

från nätet. Detta krävs för att kunna utföra serviceåtgärder [1]. 

På grund av solcellsanläggningens kommersiella syfte är det 

starkt rekommenderat att en elmätare installeras [1]. Elmätare 

är utrustade med funktioner som möjliggör avläsningen av 

solcellsanläggningens växelströmsproduktion. Om 

solcellsanläggningen består av flera växelriktare kan vara 

fördelaktigt att utrusta anläggningen med en elmätare som 

avläser den totala AC-produktionen samt ger möjligheten att 

kontrollera att växelriktarna fungerar rätt [1]. 

III. NÄTANSLUTNING 

Efter designfasen för solcellsanläggningen ska 

anläggningen anslutas till nätet för att kunna distribuera dess 

producerade el. Hur solcellsanläggningen ansluts beror på dess 

syfte, egenproduktion eller försäljning. Detta arbete analyserar 

hur en anslutning som syftar på försäljning går till. Vid 

anslutning för försäljning följs en procedur i flera steg som tar 

hänsyn till elnätet och dess anslutningskrav. 

Det svenska elnätet är indelat i tre olika nivåer. Dessa är 

lokal, regional och stamnät. Stamnätet, som är den del av nätet 

som innehar högst spänningar innefattas av 400 kV- och 220 

kV-ledningar samt förbindelser till grannländer [24]. 

Stamnätet (även kallat transmissionsnätet) består av totalt 

15000 km ledningar vars uppgift är att på ett effektivt sätt 

knyta samman Sveriges elproducenter med elkonsumenter 

med en så hög tillförlitlighet som möjligt. Stamnätet styrs och 

ägs utav det svenska affärsverket och myndigheten Svenska 

Kraftnät vilka har till uppgift bland annat att organisera och 

planera vid eventuella bortfall av ledningar eller kraftverk så 

att spänningsnivåerna bibehålls [25].  

På en regional nivå har spänningen transformerats ner till 

mellan 130kV till 40kV vilket både är mer ekonomiskt och 

tekniskt lönsamt då de avstånden mellan förbindningspunktera 

är kortare än i stamnätet. Elektriciteten transformeras sedan 

ner till distributionsnätet eller energiintensiva industrier där 

slutanvändning sker. De lägsta av spänningsnivåerna i det 

svenska elkraftsystemet återfinns distributionsnätet, vilket är 

det sista steget där elektriciteten når slutanvändaren [2]. 

Proceduren för anslutning består av en förfrågan och 

förstudie [14]. I förfrågan ska elnätsföretaget informeras om 

den planerade anläggningen som ska anslutas och en utredning 

startas. Utredningen ska ge belägg för hur situationen ser ut 

och kartlägga vilka delar av nätet som kommer att påverkas 

och/eller måste förstärkas eller utbyggas. Utredningen kräver 

att följande information ska finnas med i förfrågan [26, 27]. 

 

 Antal aggregat 

 Typ av aggregat 

 Anläggningens totala effekt 

 Anläggningens plats 

 Preliminär tidsplan 

Efter att förfrågan tas emot av elnätsföretaget ska en 

förstudie inledas. Omfattningen av förstudien är relaterad till 

anläggnings inmatningseffekt. Ju större effekten är desto mer 

omfattande blir förstudien. Syftet är att ge en 

lönsamhetsindikation till kunden samt undersöka påverkan på 

elnätet. Anläggningens påverkan på elnätet analyseras med 

hänsyn till dess elkvalité samt säkerhet.  

Solcellsanläggningssäkerhet analyseras med hänsyn till 

strömnivåer samt bortkopplingsmöjligheter. Strömnivåer 

kontrolleras på så sätt att alla komponenter ska uthärda 

felströmmar och belastningsströmmar som de kan komma att 

utsättas [26]. Bortkopplingsmöjligheter vid kortslutning och 

jordslutningar i nätet ska garanteras. Ansvaret ska fördelas 

mellan anläggningsägaren och elnätsföretaget [26].  

För att kunna utföra en korrekt dimensionering av den 

planerade påverkan av produktionsanläggning på elnätet ska 

elnätsföretaget tillhandahålla information om 

anslutningspunkten samt krav på spänningskvalité [26]. Den 

tillhandahålla informationen är till stor hjälp för analysen av 

elkvalité. 

A. Elkvalité 

När konsumtionen är lägre än produktionen kommer 

överskottselen att säljas ut till nätet. Detta medför att 

elproducenten måste uppfylla en rad av krav gällande 

elkvalité. Detta regleras av de nedan beslutade standarderna 

enligt AMP [14]:  

 

•SS-EN 61000-2-2 Elektromagnetisk kompatibilitet  

(EMC)– Del 2-2: Miljöförhållanden - Kompatibilitetsnivåer 

för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer 

på elnät (för lågspänning) 

•SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnät för allmän 

distribution (upp till 35kV) 

 

Dessa standarder reglerar de maximala störningarna som 

tillåts i nätet. Elkvallité eller elektromagnetisk kompabilitet är 



således en kombination av samverkan mellan både nät och 

användare. Eftersom elnätet består av flertalet aktörer finns det 

gemensamma intressen i att främja en god elmiljö [28]. 

Konsekvenser av bristande elkvallité kan påverka ansluten 

utrustning negativt med exempelvis förkortad livslängd, 

prestandaförsämring, avbrott eller förstörelse/bestående skada 

[28]. 

Analysen för anslutningen av solcellsanläggningen gjordes 

med avseende på snabba- och långsamma 

spänningsvariationer samt övertoner. Viktigt att nämna är att 

dessa aspekter blir relevanta endast vid försäljning av elen till 

allmänna nätet. Projekt A1 [29] har undersökt de ekonomiska 

möjligheterna för solcellsanläggningens elproduktion och visat 

att det endast ekonomiskt lönsamt med egenkonsumtion av 

elen. Att detta arbete analyserar försäljning beror på att det 

kan vara aktuellt att sälja om egenkonsumtionen är låg under 

specifika tidpunkter (till exempel en söndagsmorgon under 

sommaren). 

Långsamma spänningsvariationer är till största delen 

orsakad av varierande laster och effektutmatning. Standarden 

SS-EN 50160 definierar hur frekvens, storlek, kurvform och 

symmetri mellan fasspänningar ska vara under normala 

driftsförhållanden i nät med spänning upp till 35kV [14]. 

Märkningen visar att spänningen begränsas till en variation 

mellan ±10 % under en tidsintervall på 10 minuter vilket i 

distributionsnätet avses vara mellan 207 och 244 V [28]. 

En viktig aspekt är att en produktionsanläggning inte får 

förorsaka förändringar större än 2,5 % vid anslutningspunkten. 

Vid en leveransspänning över 1000V är toleransen något 

vidare och 5 % förändring tillåts [28]. 

Flimmer (eng. flicker) innebär att spänningen snabbt 

varierar i sitt effektivvärde vilket gör att exempelvis 

glödlampor och andra belysningskällor varierar i ljusintensitet 

[28]. Den snabba variationen i spänningen uppkommer på 

grund av snabba lastvariationer eller vid in- och utkoppling av 

elektrisk utrustning.  Flimmer upplevs annorlunda för olika 

människor men kan ha en negativ påverkan på människans 

hälsa [8]. Flimmer under en tvåtimmarsperiod får (enligt SS-

EN-61000-3-7) inte överstiga 0,25 PLT (Long-term flicker 

severity-värdet) och för ett tiominutersintervall måste PST 

(Short-term severity-värdet) vara mindre än 1 under 95 % av 

tiden under en veckoperiod [8].  

 

𝑃𝐿𝑇 = 𝐶𝑓(𝛹𝑘)
𝑆𝑟𝑒𝑓

𝑆𝑘
 (11)   

 

𝑃𝐿𝑇 beräknas av ekvation 11 där Cf är flimmerkoefficienten 

som är en funktion av kortslutningsvinkeln Ψk, Sref är 

referenseffekten hos generatorn samt kortslutningseffekten Sk. 

Slutliga värdet korrigeras av summan för de olika bidragen 

(ekvation 12) 

 

𝑃𝐿𝑇,𝑡𝑜𝑡 = √∑ 𝑃𝐿𝑇𝑘
2

𝑘  (12) 

 

Övertoner av en spänning- eller strömkomponenter är 

heltalsmultilpler av grundtonen/nätfrekvensen. I elnät 

uppkommer främst övertoner av udda ordningstal och de 

brukar generellt sätt återges i procenttal av grundtonen. 

Övertoner uppkommer på grund av icke-linjära laster i nätet. 

Detta innebär att det annars konstanta förhållandet mellan 

ström och spänning inte är konstant. Hur mycket spänningsfall 

nätet utsätts för är beroende av nätets kortslutningseffekt. I 

vissa fall uppkommer även resonans mellan komponenter i 

elnätet (kondensatorer och induktanser). Ett mått på 

avvikelsen från sinusformen kan mätas med den totala 

harmoniska distorsionen (THD) och definieras av ekvation 13 

[8]. 

 

𝑇𝐻𝐷 = √∑ 𝑢𝑘
240

𝑘=2  (13) 

 

De gränsvärdena som anges för THD med avseende på 

spänning i ett lågspänningsnät är för en stor industri är mellan 

3 och 6 % samt för en allmän distribution mellan 1 och 6 %. 

Övertoner kan ge upphov till att anslutna komponenter i ett nät 

får en minskad livslängd och kan även bidra till ökade 

förluster i nätet [14].  

IV.  EKONOMI OCH HÅLLBARHET  

A. Ekonomi 

För att få en fullständig bild av lönsamheten i installationen 

av solcellsanläggningen görs en lönsamhetsanalys med 

avseende på kostnader för grundinvesteringen samt framtida 

intäkter som fås av elproduktionen. Lönsamheten i projektet 

bygger på dagens priser för komponenter och regelverk 

gällande statliga bidrag samt ersättningar. De grundläggande 

delarna för lönsamhetsanalysen är elprisutveckling, 

anläggningens livslängd (ekonomisk och teknisk) och 

elcertifikat. Dessa delar sammanvävs med nuvärdesmetoden 

som ger en indikation på anläggningens lönsamhet.  

Elprisets utveckling är för en elproduktionsanläggning en 

viktig faktor att ta hänsyn till. Det innebär att vid ett högt 

elpris är elproduktion mer lönsam eftersom det inte finns 

behov för inköp av dyr extern el samt ger möjlighet till 

försäljning till ett högt pris. Elpriset på den svenska 

marknaden (som är sammanlänkad med de nordiska länderna 

förutom Island) kallad Nord Pool, beror på en rad faktorer. De 

viktigaste faktorerna är tillgång och efterfrågan, årstid och 

väder, konjunktur, råvarupriser samt underhåll av andra 

anläggningar på elmarknaden [30]. Utöver dessa parametrar 

tillkommer osäkerheter i elprisets utveckling i och med 

politiska beslut [31]. 

Den tekniska och ekonomiska livslängden avgörs av hur 

länge och med vilken bibehållen verkningsgrad som 

anläggningen fungerar och uppfyller sitt syfte. Dessa aspekter 

i sin tur bestämmer tidshorisonten på investeringen. Garantin 

för de valda solpanelerna anger att de har en 25 års avtagande 

linjär effektsänkning ner till 80 % samt en garanterad 

effektgenereringstid på 50 år [32]. En växelriktare beräknas ha 

en teknisk livslängd på 15 år [33] vilket innebär att beroende 

på tidshorisont kan dessa behöva bytas ut. I dagsläget hittas 

inga belägg som tyder på att växelriktarens ekonomiska och 

tekniska livslängd skiljs åt. 

Elcertifikat har en direkt inverkan på investeringens 

lönsamhet. Elcertifikatsystemet bygger på att producenter av 

förnybar el får ett certifikat för varje MWh el som produceras. 

Certifikatet måste senare köpas av alla elbolag och elkunder 

(med vissa undantag) och priset år 2013 låg runt 200 kr [34]. 

Mängden förnybar el som ska köpas av elbolagen varierar 



 

årligen men år 2013 var elkunderna tvungna att köpa 13,5 % 

av elanvändningen [34]. 

Nuvärdesmetoden tar hänsyn till de tre ovan beskrivna 

ekonomiska faktorerna. Metoden bygger på att de 

betalströmmar som en investering ger upphov till kalkyleras 

med vald kalkylränta med eventuellt avkastningskrav från 

beställaren. Betalströmmarna (intäkter, utgifter samt 

restvärden) räknas tillbaka tidsmässigt till dagens värde i form 

av ett nettonuvärde (NNV) [35]. NNV visas i ekvation 14 där 

R är restvärdet, r kalkylräntan,𝑎𝑖  de årliga betalnings-

överskotten, G grundinvesteringen, NNV nettonuvärdet, NV 

är nuvärdet samt n är tidshorisonten [36] 

 

NNV = NV − G =
R

(1+r)n
− G + ∑

ai

(1+r)i
n
i=1  (14) 

A. Hållbarhet  

  En lönsamhetsanalys bygger på ett klassiskt 

företagsekonomiskt tillvägagångssätt där projektets 

investeringskostnad, intäkter och kostnader sammanställas. Ur 

ett hållbarhetsperspektiv analyserades med en bredare syn med 

hänsyn till externa effekter, miljöskador och synen på 

miljöproblem. Projektets utgångspunkt när det gäller 

definitionen av hållbar utveckling används Brundtland-

kommissionens definition av hållbar utveckling: ”utveckling 

som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov”[37]. Ur 

definitionen av hållbar utveckling har två hållbarhetsrelaterade 

termer valts ut i enlighet med [38] som utgångspunkter för 

analyser av projektet. Dessa är etisk investering samt 

miljöredovisning [38].  

Etisk investering grundas på att investeringar i nya typer av 

energikällor är betydligt dyrare från första början. Därför kan 

etiska aspekter fungera som incitament för investerare. Etiska 

aspekter kan väckas i olika samhällsnivåer. Stater kan 

investera för att på så sätt sätta igång el renare produktion eller 

så kan de subventionera förnyelsebara energikällor [38]. 

Grundtanken för miljöredovisning är att i nuläget går det 

enkelt att konstatera att koloxidintensiva energikällor inte 

betalar för alla de negativa effekterna på miljön som uppstår i 

produktionen [38]. Detta kan förklaras som ett 

marknadslyckande. Marknadsmisslyckande innebär att 

marknadsekonomin inte klarar av att lösa samhällets 

resursfördelning på bästa sätt [39]. Miljöredovisning syftar till 

att synliggöra värdet av tidigare dolda kostnader och intäkter 

från miljön. Detta kan yttra sig i exempelvis att det inte lönar 

sig att konsumera miljövänliga varor på grund av externa 

effekter inte medräknas hos konkurrerande varor [40]. Externa 

effekter innebär de negativa (eller positiva) effekter som inte 

avspeglas i marknadspriset [39].  

V. FALLSTUDIE: KUNGLIGA TENNISHALLEN 

Anläggningen Kungliga tennishallen stod färdig 22:a 

oktober år 1943 och är placerad i norra Stockholm (se Fig. 5). 

Byggnadens orientering i öst-västligt led gör den fördelaktig 

för solinstrålning. Avsaknaden av potentiella skuggande 

objekt är också en positiv aspekt vid byggnation av en 

solcellsanläggning. Den sydöstra delen av taket tar enligt Fig.5 

emot upp till 1150 kWh per kvadratmeter [8]. I detta avsnitt 

redovisas den valda utrustningen som utformar 

solcellsanläggningen samt kontrolleras att den uppfyller 

kraven för nätanslutning. 

A. Solpaneler 

Solpanelerna som valdes till projektet är av märket Windon 

(Se tabell I). Modellen är en monokristallin solcellstyp, som 

generellt sett är dyrare i inköp än polykristallina solceller men 

har i gengäld en längre livslängd [41]. Den utvalda solpanelen 

för detta projekt har inbyggda spärrdioder som säkrar negativa 

strömmar [42]. På grund av tidsbrist gjordes inga 

undersökningar av marknaden för solcellspaneler. Detta kan 

medföra att det totala priset för inköpet av solpaneler 

överskattas.  

 
 

TABELL I 
EGENSKAPER FÖR SOLPANELEN WINDON MOJA 265W [32] 

Egenskap  Enhet 

Nominell effekt 265 W 

Maxproducerad spänning 31,2 V 

Maxproducerad ström 8,4 A 

Max obelastad spänning (Voc) 38,6 V 

Kortslutningsström (ISC) 8,9 A 

Verkningsgrad (η) 18,1 % 

Temperaturkoefficient(β) 

     Längd 

0,32 

1665 

%/K 

mm 
Pris  11,2 kr/W 

 

Solpanelernas placeringsmönster på Kungliga tennishallen 

bygger på takgeometrin på byggnaden. Taket kan beskrivas 

som manteln av en liggande halvcylinder. Cylindern har en 

radie på 10 meter och bredden på cirka 100 meter. Den 

användbara ytan där solceller kan placeras är takets södra 

halva, där solinstrålningen är som störst. Takets sydöstra del 

består av takfönster vilket begränsar den tillgängliga takytan 

till takets sydvästra del. Den effektiva takytan har en längd på 

cirka 25 meter och sluttande längd på cirka 15 meter (se Fig. 

6).  

Vid dimensioneringsberäkningar planerades ett utrymme för 

korridorer mellan raderna av solpaneler. Korridorer möjliggör 

underhållsarbete och reparationer. Bredden av de två 

korridorerna mellan solpanelerna valdes till 0,85 meter var och 

antal vertikalsatta paneler var totalt 8. Det maximala antalet 

paneler som kan monteras längst den horisontella sidan var 25 

 
Fig. 5.  Solkarta över Kungliga tennishallen. Högra sidan visar intensiteten 
i kWh/år [6] 

 

  



paneler. Det maximala antalet paneler som går att installera 

med den valda rutnätsgeometrin med paneler är då 200 paneler 

(25 x 8 paneler). Andra uppsättningar av solpaneler kan göras 

men dessa leder till att antal installerade solpaneler på takytan 

reduceras, vilket medför en lägre elproduktion.  

 

 Det slutliga antalet installerade paneler bestämdes efter 

övervägning av antal växelriktare som kommer att användas 

på solcellsanläggningen. Detta resulterade på totalt 176 

solpaneler. Dessa valdes att monteras i 7 rader med 25 paneler 

vardera med två rader överst, tre i mitten samt två i botten. En 

extra panel monteras i mittensektionen (se Fig. 7). 

 

För att optimera solinstrålningen för varje panel monteras 

dessa med så fördelaktig vinkel som möjlig. Den optimala 

vinkeln tillika monteringsvinkeln valdes till 44º [43]. 

Monteringskostnaderna som antas till projektet uppskattas 

vara i storleksordningen 150000 kronor. Detta värde 

bestämdes med avseende på kostnader för liknande 

konstruktioner på marknivå som ligger på 733 kr per panel 

[44] (totalt 130000 för 176st) samt säkerhetsmarginal på 

20000 då uppställningen på välvt tak antas medföra något 

högre kostnader. 

B. Växelriktare 

För installationen av en solcellsanläggning vid Kungliga 

tennishallen bedömdes att en central växelriktare (TRIO 27,6-

TL-OUTD) tillsammans med en mindre strängväxelriktare 

(PVI-12.0-I-OUTD-400) skulle vara det mest lämpade 

alternativet. Valet av den centrala växelriktaren berodde på att 

anläggningens storlek lämpade sig till en central 

växelriktarlösning. Beräkningar visade att den valda centrala 

växelriktaren inte hade kapacitet till hela anläggningen. En 

komplettering av en mindre strängväxelriktare var nödvändig 

för att det valda antalet solcellsmoduler kunde tillgodoses. 

Valet av två växelriktare beror på att under samarbetsfasen 

med resterande kontextgrupper [29, 45] bestämdes att antalet 

installerade solpaneler skulle maximeras. De valda 

växelriktarna har ett antal produktspecifika begränsningar som 

visas i nedanstående tabell II och tabell III. 

 
TABEL II 

EGENSKAPER FÖR VÄXELRIKTARE PVI-12.0-I-OUTD-400 

Egenskap  Enhet 

max DC-spänning  900 V 

max DC-ström 18 A 

max kortslutningsström 

antal MPPT-input 

25 

2 

A 

uteffekt 12000 W 

   

 
TABEL III 

EGENSKAPER FÖR VÄXELRIKTARE TRIO 27,6-TL-OUTD 

Egenskap  Enhet 

max DC-spänning  1000 V 

max DC-ström 32 A/MPPT-input 

max kortslutningsström 40 A 

antal MPPT-input 

uteffekt 

2 

27600 

St 

W 

 

För att växelriktarna inte ska överbelastas gjordes 

dimensionering med avseende på både spänning och ström 

som erhålls i de anslutna strängarna. 

Det första steget i dimensioneringen av strängstorleken är 

att bestämma strängens maximala antal seriekopplade paneler 

per sträng. Antalet berodde på den temperaturen anläggningen 

utsätts för eftersom elektriskt motstånd är temperaturberoende. 

Temperaturberoendet innebär att en lägre temperatur leder till 

högre spänning i strängen vilket i sin tur implicerar en högre 

effekt [46]. 

Spänningsdimensioneringen gjordes på sådant sätt att antal 

seriekopplade solceller inte överskred växelriktarens 

maximala spänning vid lägsta. Beräkningen gjordes med hjälp 

av ekvation 15. Ekvationen baseras på att den lägsta 

temperaturen som solpanelerna utsätts för (-20ºC), 

temperaturen som användes vid testförhållanden (STC, 

Standard Test Conditions 25ºC.) och solpanelens 

temperaturberoende spänningsfaktor β [46].  

 

Voc max = Voc + (Tstc-Tmin) x β      (15) 

  

Med värdena: 

 β = - 0,32 %/K, Voc=38,6 V, Tstc=25ºC, Tmin =-20ºC 

 

Ekvation 15 visar att varje solpanel bidrar maximalt med 

44,4 V. Undre begränsning för antalet seriekopplade moduler 

regleras av den maximala temperaturen som solpanelerna 

utsätts för. Då temperaturen i Stockholm under väldigt få 

timmar överstiger 25-30ºC är denna beräkning irrelevant för 

detta arbete [46]. 

 
Fig. 6.  Geografisk placering för den utvalda delen av taket på Kungliga 

tennishallen [3]. Den röda kvadraten visar den användbara delen av taket. 

  

 

 
Fig. 7. Slutlig design för montering av solpanelerna [4] Där vitt indikerar 

solceller samt svart gångar för montering och service 

  



 

Antal seriekopplade solpaneler ges av kvoten mellan 

växelriktarnas maximala spänning Vmax. som var lika med 

1000 V för växelriktaren TRIO 27,6-TL-OUTD och 900 V för 

växelriktaren PVI-12.0-I-OUTD-400. Kvoten avrundas till de 

närmsta heltalen och avrundas nedåt på grund av att undvika 

överdimensionering (se ekvation 16 & 17). 

 

NmaxTRIO=
𝑉𝑇𝑅𝐼𝑂𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑜𝑐𝑚𝑎𝑥
=

1000

44,44
= 22,50 ≈22 (16) 

 

NmaxPVI=
𝑉𝑃𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑜𝑐𝑚𝑎𝑥
=

900

44,44
= 20,25 ≈20 (17) 

  

Strömdimensioneringen gav högsta antal parallellkopplade 

strängar. Dimensioneringen gjordes med hjälp av ekvation 18 

& 19. 

Växelriktarnas maximala DC-ström definierar antal 

parallellkopplade strängar per växelriktare (Nsträng). För denna 

beräkning delades den maximala DC-strömmen (ImaxDC) per 

MPPT ingång för respektive växelriktare med solpanelens 

maximala producerade ström (Impp =8,4 A). Växelriktare TRIO 

27,6-TL-OUTD hade ImaxDC = 32 A per MPPT-ingång med 2 

MPPT-inputs). Växelriktaren PVI-12.0-I-OUTD-400 hade 

ImaxDC = 18 A med endast en MPPT-input. Kvoten avrundades 

till närmsta och lägsta heltal på grund av säkerhetsskäl.  

 

NsträngTRIO =
𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑇𝑅𝐼𝑂

𝐼@𝑆𝑇𝐶
=

32

8,4
= 3,8095 ≈ 3 per MPPT-input(18) 

NsträngPVI =
𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑃𝑉𝐼

𝐼@𝑆𝑇𝐶
=

18

8,4
=2,1428 ≈ 2 per MPPT-input (19) 

 

Efter att spänning- och strömdimensionering gjorts måste 

resultaten från dessa kontrolleras med hjälp av en 

belastningsdimensionering. Den syftar till att säkerställa att i 

vissa fall kan en dimensionering både uppfylla ställda krav 

gällande spänning och ström men trots det vara överbelastad. 

För PVI-12.0-I-OUTD-400, som har en maximal uteffekt på 

12 kW och varje ansluten solpanel har en toppeffekt på 265 W 

medför det att det maximala antalet installerade paneler inte 

får överstiga  

 

𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝑃max𝑃𝑉𝐼

𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
=

12000𝑊

265𝑊
= 45,28 (20) 

 

Växelriktaren har enligt tidigare gjord dimensionering 4 

strängar (2 per MPPT-input) och maximalt 20 seriekopplade 

solpaneler. Antal seriekopplade solpaneler till växelriktaren 

PVI-12.0-I-OUTD-400 reducerades till 11 för att inte överstiga 

växelriktarens maximala effektgräns (12 kW). De anslutna 

modulerna visas av ekvation 20.  

 

𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝑃max𝑇𝑅𝐼𝑂

𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
=

28600𝑊

265𝑊
=107,92 paneler (21) 

 

Om samma resonemang som ovan tillämpas på 

växelriktaren TRIO_27,6-TL-OUTD:s  blir antalet maximalt 

anslutna moduler 107 st (se ekvation 21). I projektet valdes att 

öka antal anslutna moduler i denna växelriktare till 132 i 6 

strängar av 22 moduler var. Valet berodde på att det ansågs 

osannolikt att maximal toppeffekt på 265 W (per solpanel) 

uppnås under annat än under korta perioder varje år. Att 

överdimensioneringen inte gjordes på den mindre 

växelriktaren beror på att övre gränsen för överskridning av 

uteffekt är större hos TRIO_27,6-TL-OUTD. 

Överdimensionering utnyttjar verkningsgradskurvan för 

växelriktaren bättre samt det är få timmar per år som 

växelriktaren tvingas avbryta på grund överbelastning [47]. 

Slutlig belastningsdimensionering visas i tabell IV & V.  

  
TABELL IV 

EGENSKAPER FÖR VÄXELRIKTARE PVI-12.0-I-OUTD-400 [48] 

Egenskap  Enhet 

antal strängar 4 st 

moduler per sträng 11 st 

ansluten toppeffekt 11660 W 

normal strängspänning 424,6 V 

min strängspänning 377 V 

max strängspänning 388 V 

max strängström 

max kortslutningsström 

16,8 

17,8 

A 

A 
Verkningsgrad 98,2 % 

    

 
TABELL V 

EGENSKAPER FÖR VÄXELRIKTARE TRIO_27,6-TL-OUTD [7] 

Egenskap  Enhet 

antal strängar 6 st 

moduler per sträng 22 st 

ansluten toppeffekt 34980 W 

normal strängspänning 686,4 V 

min strängspänning 754 V 

max strängspänning 977 V 

max strängström 

max kortslutningsström 

25,2 

26,7 

A 

A 

verkningsgrad 98,2 % 

   

C. Kablage & förluster 

För att den tilltänkta anläggningens olika delar skall kunna 

överföra energi på ett säkert och effektivt sätt krävs en korrekt 

kabeldimensionering. Valet av kablar på både likström- och 

växelströmssidan har påverkan på förluster hos anläggningen.  

Dimensioneringen av likströmskablage gjordes med hjälp 

av ekvation 22 där IDC är den maximala strömmen kabeln 

utsätts för samt n antalet sammankopplade strängar [21]. Att 

belastning på kablarna överskattas med en faktor 1,56 

säkerställer att de kan hantera fel- och belastningsströmmar 

som är ett krav för anslutning till elnätet. 

 

𝐼𝐷𝐶 = 𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝐶,𝑠𝑡𝑟ä𝑛𝑔 ∙ 1,56 (22) 

 

De båda växelriktarna har olika antal anslutna strängar till 

sina ingångar (se Fig.4). Den dimensionerade kabeln avser den 

högsta strömmen. Detta medför att IDC uppgår till 39,3 A vilket 

gör att kabelvalet görs till ENERGYFLEX 6mm2 från Nexans 

(se tabell VI) [49]. 

För dimensioneringen av AC-kabeln användes ekvation 23 

Där IAC,VXLi är den maximala strömmen från respektive 

växelriktare som är ansluten till sammankopplingspunkten. 

 

𝐼𝐴𝐶 = ∑ 𝐼𝐴𝐶,𝑉𝑋𝐿𝑖𝑖 ∙ 1,56 (23) 



 

Anläggningen på Kungliga tennishallen använder endast 

två växelriktare och den valda kabeln valdes med avseende på 

summan av båda strömmar från respektive växelriktare som 

multiplicerades med 1,56 [21].  

På grund av bristande information hos elnätsleverantören 

om kablarnas egenskaper antogs att AC-kabeln för detta 

projekt vara kabeln AXQ EASY 1kV 4 x 150 aluminium från 

NEXANS (se tabell VII). Antagandet bygger på att samma 

kabel användes för liknande projekt [50]. 

 
TABEL VI 

 NEXANS ENERGYFLEX 6MM
2 

Egenskap  Enhet 

max DC-spänning  1000 V 

nominell ström 50 A 

resistans 

pris 

3,39 

10 

Ω/km @20ºC 

kr/m 

   

 
TABELL VII 

 NEXANS AXQ EASY 1KV 4 X 150 

Egenskap  Enhet 

max DC-spänning  1000 V 

impedans 0,2+0,05j Ω/km @20ºC 

   

 

När det gäller de erhållna förlusterna i kablaget gjordes inga 

analyser för dielektriska förluster, virvelförluster eller 

jordströmmar med motivering att dessa är försumbart små i 

sammanhanget [22]. De resistiva förlusterna beräknades för 

både likström och växelström.  

Likströmsförluster gäller för kablarna mellan solpanelerna 

och växelriktarna. För projektet analyseras endast de 

maximala förlusterna.  Vid beräkningar av dessa kan man 

observera att förlusterna är kvadratiskt beroende av strömmen. 

Om den producerade effekten halveras samtidigt som 

spänningen hålls konstant resulterar det i att den erhållna 

strömmen halveras.  Om strömmen halveras så kommer de 

resistiva förlusterna att bli 25 % av ursprungsfallet. Detta 

resulterar i att ju lägre effektproduktion desto mindre relevanta 

blir förlusterna då förlusterna minskar kvadratiskt i 

förhållande till effektproduktionen.  

De kablar som seriekopplar solpanelerna har inte angetts av 

solpanelstillverkaren. För att kunna uppskatta vilka förluster 

som uppkommer har ett antagande gjorts gällande kabeltyp. 

Den kabel som antas ha liknande egenskaper är 

SOLARFLEX-X1-PV1-F (se tabell VIII) [51]. 

 
 

TABELL VIII 

 SOLARFLEX 1,5 MM2 

Egenskap  Enhet 

max DC-spänning  1000 V 

nominell ström 41 A@60 ºC 

resistans 8,21 Ω/km @20ºC 

   

 

  

De maximala förlusterna under en timme för de kablar som 

seriekopplar solpanelerna till 

 

𝐸𝐷𝐶,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝐿𝐷𝐶,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ 𝐼𝑀𝑃𝑃
2 (24) 

 
= 0,176 ∙ 8,21 ∙ 8,42 ≈ 102𝑊ℎ/ℎ 
 

 För den anslutande valda dc-kabeln från kopplingslåda till 

växelriktare, blir de maximala förlusterna under en timme. 

 

𝐸𝐷𝐶,𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐿𝐷𝐶,𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ 𝐼𝑀𝑃𝑃
2 (25) 

 
= 0,06 ∙ 3,39 ∙ 8,42 ≈ 14𝑊ℎ/ℎ 
 

   Totaltsettblirdemaximalalikströmförlusterna 116Wh/h. 

 

Växelströmsförluster uppstår i kablaget mellan 

växelriktarna och anslutningspunkten till allmänna nätet och 

samma resonemang angående sambandet mellan 

effektproduktion och förluster gäller. 

Viktigit att nämna är att om ingen försäljning av el sker är 

dessa förluster irrelevanta för projektet. Projektet har bortsett 

från växelriktarförluster då deras verkningsgrader antas vara 

ideala medan deras verkliga värde är 98,2 %. Eftersom 

effektfaktorn från växelriktarna är 0,995 [7] försummas för 

enkelhets skull även den reaktiva effekten som bidrar 

tillförluster (se ekvation 9). På samma sätt som för DC-

förlusterna är inte strömnivån för varje given timme tillgänglig 

data för rapporten och för rapporten.  

 

𝐸𝐴𝐶 = 𝑛𝑅𝐴𝐶𝐿𝐴𝐶
𝑃𝑀𝑃𝑃
2

𝑈2
 (26) 

 

𝐸𝐴𝐶 = 𝑛𝑅𝐴𝐶𝐿𝐴𝐶
𝑃2

𝑈2
= 0,2 ∙ 0,03

466402

(400)2
= 81,57𝑊ℎ/ℎ 

 

   Enligt ekvation 10 fås de maximala förlusterna från det 

valda växelströmskablaget under en timme: 

 

𝐸𝐴𝐶 = 𝑛𝑅𝐴𝐶𝐿𝐴𝐶
𝑃2

𝑈2
= 0,125 ∙ 0,1

466402

(11000 − 400)2

=
0,242𝑊ℎ

ℎ
 

Den kabel som ansluter växelriktarna med antogs vara 30 

meter lång, vilket ger förluster i enlighet med ekvation 14 av 

cirka 82 Wh/h. 

När både DC- och AC-förluster adderades och det erhölls 

en maximal förlust av cirka 200 Wh per timme vilket är 0,4 % 

vid maximal produktion. Detta är betydligt mindre än 3 % som 

är det rekommenderadekravet. 

D. Nätanslutning 

En säker anslutning till elnätet garanteras genom att både 

växelriktare är utrustade med AC-, DC-brytare, kopplingslåda 

samt att kablaget dimensioneras för överbelastningar [42]. När 

det gäller kraven från nätägaren gällande elkvalitét kommer 

analyser gällande långsamma spänningsvariationer samt 

övertoner göras. På grund av bristande information från 

leverantörer angående utrustningens kvalité gällande flimmer 



 

samt brist på tid valdes att inte ge någon djupare analys kring 

flimmer. Det är viktigt att uppmärksamma att analysen bör 

göras om installationen av solcellsanläggningen förverkligas. 

Beräkningar för långsamma spänningsvariationer grundas på 

ekvation 27, 28 och 29 med förenklingar för korta ledningar 

gjorda [52]. 

 

ΔU=U1-U2  (27) 

 

ΔU = 𝑅𝐿
𝑃2

𝑈2
+ 𝑋𝐿

𝑄2

𝑈2
 (28) 

 

ΔU =
𝑅𝐿∙𝑃2+𝑋𝐿∙𝑄2

𝑈
 (29) 

 

U1 och U2 i ekvation 27 är spänningen vid nätstationen 

(sammankopplingspunkten) respektive anslutningspunkten. 

Spänningen vid nätstationen antogs vara 11kV eftersom den 

antas tillhöra lågspänningsnätet. Värdet på spänningen i 

anslutningspunkten kan komma upp till 40 kV men ju större 

detta värde blir desto mindre kommer variationen vara. U2 är 

400 V vilket är spänningen mellan faserna. 

 𝑅𝐿och 𝑋𝐿 är resistansen respektive reaktansen för kabeln 

mellan spänningarna U1 och U2. Information om vilken typ av 

kabel som finns mellan anslutningen och nätstationen bör 

tillhandahållas av nätansvariga företaget, Fortum. Efter flera 

misslyckade försök av att få dessa värden ansätts att kabeln 

mellan punkterna är markkabeln AXQJ 1 kV 4x240 med 

längden 100 meter (Se tabell IX).  

 
TABELL IX 

MARKKABEL AXQJ 1 KV 4X240[53] 

  

Egenskap    Enhet 

Antal ledare 4 st 

Ledararea 240 mm2 

Ledarresistans 0.125 Ω/km @20ºC 

Driftspänning 1000 V 

   

   

P2 och 𝑄2är den aktiva respektive reaktiva levererade 

effekten från solcellsanläggningen. Växelriktarnas effektfaktor 

ligger nära 1 vilket resulterade i att det reaktiva bidraget 

försummades. På grund av växelriktarnas höga effektfaktorer 

avrundades ekvation 29 enligt nedanstående ekvation:  

 

ΔU =
𝑅𝐿∙𝑃2

𝑈
 (30) 

 

 Där 𝑃2 = 265 ∙ 176𝑊 vilket är produkten mellan den 

maximal levererade aktiva effekten per solpanel (265 W) och 

antal installerade solpaneler (176). 𝑅𝐿är kabelresistansen som 

är produkten mellan längden av kabeln (0,1 km) och kabelns 

resistans per kilometer (se tabell VIII). 

   Den procentuella inverkan på spänningen i både 

sammanslutningspunkten (𝑈1=11kV) och anslutningspunkten 

(𝑈2=0,4kV) gavs av kvoten: 

 
ΔU

𝑈1
=
𝑅𝐿 ∙ 𝑃2
𝑈1 ∙ 𝑈1

=
0,0125 ∗ 265 ∗ 176

11000 ∗ 11000
≈ 0,0005% 

 

ΔU

𝑈2
=
𝑅𝐿 ∙ 𝑃2
𝑈2 ∙ 𝑈2

=
0,0125 ∗ 265 ∗ 176

400 ∗ 400
≈ 0,4% 

 

Beräkningarna visar att vid sammankopplingspunkten och 

anslutningspunkten var spänningsvariationen cirka 0,0005% 

respektive 0,4 %. Variationerna är under gränsen och 

anslutningen kan därför ses som säker ur detta perspektiv.  

Analyser för övertoner visade att växelriktarna som används 

är märkta med THD <2 % för den mindre, samt THD <3 % för 

den större växelriktaren [7]. Det innebär att de båda klarar de 

anslutningskrav gällande tidsharmonisk distorsion på 6 % [14] 

VI. RESULTAT 

A. Kostnad 

Den kostnadskalkyl som upprättats för projektet har tagit 

hänsyn till de komponenter och monteringskostnader som 

kommer att krävas för genomförandet. 

Den totala kostnaden för komponenterna till 

solcellsanläggningen uppgår enligt tabell X till en 

grundinvestering på 735000 SEK (900000SEK ink montage 

och arbetstid). Beräkningar för framtida intäkter under det 

första året gjordes i samarbete med [29, 45].  

 
TABELL X 

 KOSTNADSTABELL 

Produkt pris Totalt 

ABB TRIO 27,6kW  35000kr/st [42] 35000 

ABB PVI 12,0kW 17300kr/st [42] 17300 

Energyflex 6mm2 10,18kr/m [54] 610,80 

AXQ EASY 150 mm2 
Monteringskostnader 

320kr/m [50] 
150000kr 

9600 
150000 

Windon  11,2kr/W 522368 

Totalt inklusive arbetskostnader         900000 
 dccs  

 

Den nuvärdeskalkylering som gjorts har en tidsperiod 

ansatts till 30 år. Det betyder att växelriktarna byts ut efter 15 

år samt med antagandet att försämringen av solpanelernas 

verkningsgrad fortsätter falla linjärt på samma sätt som under 

de första 25 åren (som angetts av tillverkaren) och därefter 

fortsätter avta i samma takt. Elpriset antags vara på samma 

nivå under samtliga år under kalkyleringstiden (65öre/kWh). 

Med samma metod för beräkning av nettonuvärdet och 

samtliga antaganden på parametrar (kalkylränta, 

betalningsöverskott, elcertifikat, etc.) visade det sig att ett 

elpris på 46 öre/kWh krävs för att investeringen inte skall vara 

lönsam. Detta medför stor osäkerhet för vad det faktiska 

utfallet för lönsamhet är över en 30-årsperiod.      

Kalkylräntan sätts till 5 % [55]. Medelpriset på elcertifikat 

sätts, något i underkant enligt [29] till 180kr/MWh producerad 

el som också har beräknat den hur mycket elektricitet som 

kommer att produceras under år 1, detta värde sätts till 

69800kWh [29]. Antagande enligt [29] har även gjorts 

gällande att all producerad energi används internt i fastigheten. 

Med de ovan givna parametrarna insatta i ekvation 14 

erhålls resultatet: 

NNV=116872 SEK 

Vilket indikerar att investeringen är lönsam. 



VII. DISKUSSION  

De antaganden som har gjorts för den ekonomiska analysen 

bygger på hur ett vinstdrivande företag ser en investering. 

Viktigt att nämna är att om nettonuvärdet visade sig vara 

positiv tyder på att investeringen inte nödvändigtvist är 

lönsam utan att den klarar av den ansatta kalkylräntan. Därför 

är valet av kalkylränta av yttersta vikt för 

lönsamhetsbedömning. Valet till 5 % innebär att de 

inbetalningar som infaller i slutet av den valda tidshorisonten 

värderas lågt samt att räntan motsvaras av det givna 

avkastningskravet som finns för projektet. Eftersom valet av 

kalkylränta har stor betydelse för investeringens lönsamhet 

kan olika val ge olika lönsamhetsutfall. 

När det gäller valet av de elektriska komponenterna så 

kommer lönsamheten att påverkas både av deras 

verkningsgrad och inköpspris. Komponenternas sjunkande 

verkningsgrad (växelriktare & solpaneler) måste för att kunna 

få en bättre helhetsbild över investeringen i ett tidsperspektiv 

analyseras djupare. Hur anläggningens effektivitet ändras över 

åren är svårt att förutsäga. När det gäller växelriktarna står 

man i ett dilemma då man kan välja att köpa alla växelriktare 

år 1 och som då är berättigade till det statliga 

investeringsstödet på 30 %. Dock mistes den eventuella 

teknikutvecklingen som sker under livstiden. Men sådana 

analyser av teknisk utveckling ligger utanför detta projekt.  

Grundinvesteringen för projektet är den enskilt största 

utgiften. Grundinvesteringen påverkar projektets lönsamhet på 

så sätt om för dyra produkter i förhållande till dess effektivitet. 

Lönsamheten skulle kunna höjas avsevärt genom reduceringar 

i inköpskostnader för solcellspanelerna, som utgör cirka 70 % 

av grundinvesteringens totala kostnad. Detta kan göras via 

prisundersökningar hos andra leverantörer både lokalt och 

internationellt.   

Grundinvesteringen kan också komma att påverkas av 

politiska förändringar. Ett exempel på det är att från och med 

den första januari 2015 sänktes det ekonomiskt stödet från 

staten som täckte upp till 35 % av grundinvestering för 

installation av ny solcellsanläggning till 30 % [56].  

När det gäller bidraget som fås genom elcertifikat gjordes 

beräkningar av nettonuvärdet med detta bidrag under halva 

tidshorisonten (15 år) då elcertifikaten upphör efter 15 år för 

en nyinstallerad anläggning. Värdet för elcertifikatet var 

medelvärdet under 7 år (190 SEK/MWh) som analyserades av 

kontextgrupp A1 [29]. Medelvärdet är alltså en fixerad siffra 

under hela tidshorisonten vilket medför en osäkerhet i 

beräkningen då elcertifikatspriset kan ändras. Anläggningens 

restvärde efter 30 år sätts till 0 SEK men med en stor 

osäkerhet då anläggningen fortfarande bör ha något värde i 

dess elektriska utrustning. 

En annan faktor som har stor påverkan på investeringens 

lönsamhet är det årliga betalningsöverskottet ai. Detta värde i 

projekt bygger endast på de intäkter som fås av att producera 

egen el. För att få en mer realistisk bild över lönsamheten 

borde kostnader för drift och underhåll tas med i beräkningen. 

Dessa kommer att utforma en årlig kostnad som kommer 

minska projektets lönsamhet. Drift- och underhållskostnader 

undersöktes av kontextgrupp A3 [45] som valde att undersöka 

en annan typ av anläggning med flera solpaneler och annan 

typ av kringutrustning. Detta resulterade i att de gjorda 

beräkningarna inte direkt gick att översättas till detta projekt. 

Vid beräkning sattes kostnader för drift och underhåll till noll. 

Beräkningen kunde ha förbättrats genom att beräkna drift- och 

underhållskostnader för installerad topeffekt från [45] och 

justerat dessa kostnader till detta projekt. 

Delprojekt A1 [29] som har analyserat Kungliga 

tennishallens månadsanvändning av el under ett år och 

kommit fram till att konsumtionen alltid är större än vad 

solcellsanläggningen teoretisk kan producera. Att analysen 

endast är gjort under månadsbasis kan det visa sig att under 

vissa timmar är produktionen större än konsumtionen 

(exempelvis en tidig söndag under sommaren) och då kommer 

el under korta perioder matas ut på nätet.  

Det slutliga resultatet och den ekonomiska diskussionen av 

nettonuvärdet visade att projektet har en låg lönsamhet i 

förhållande till grundinvesteringen. Därför bör det 

uppmärksammas att lönsamheten i projektet kan ändras 

drastiskt och visa sig vara negativ om förändringar inträffar i 

verkligen (till exempel att statliga stödet för nyinstallerade 

solcellsanläggningar sänks igen eller upphör). Därför anses det 

nödvändigt att en riskanalys av investeringen görs. 

Andra energikällors låga kostnader kan vara den 

begränsande faktorn för projektets låga lönsamhet. Detta 

medför att det i nuläget inte finns ekonomiskt incitament att 

bygga solcellsanläggningar om det finns billiga fossila 

alternativ vars priser inte tar hänsyn till externaliteter. Därför 

bör lönsamhetsanalyser som belyser andra energikällors 

externa effekter vara nödvändiga för att på ett rättvist sätt 

kunna jämföra dessa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Om de ekonomiska termerna lämnas kan projektets 

lönsamhet analyseras med avseende på att det finns en 

koloxidbesparing. Användningen av förnybara energikällor 

som kan ses som en förbättring av miljökvalité (miljövinst). 

Installationen av solcellsanläggningen kan därför ses som en 

etisk investering där hållbar utveckling motiverar användandet 

av förnyelsebara resurser. 

Projektets lönsamhet är minimal med avseende på 

projektets storlek. Detta påverkar privata aktörer då det anses 

orimligt att dessa ska stå för kostnader som bör fördelas i 

samhällsnivå. Incitament för miljövänliga investeringar bör 

regleras av politiska beslut som både uppfyller en ekonomisk 

funktion (höjer lönsamheten) och uppfyller en rättviseaspekt 

där samhällskostnader fördelas jämt.  

VIII. SLUTSATS 

Anläggningen på Kungliga tennishallen dimensionerades 

till 176 paneler med en maximal toppeffekt på 46,64kW. Den 

totala investeringskostnaden avrundades till 900000 SEK. 

Beräkningar grundades på gällande anslutningskrav och 

solcellsanläggningens design. Dessa visade att den tilltänkta 

solcellsanläggningen uppfyller kraven för långsamma 

spänningsvariationer och övertoner samt att flimmerskrav bör 

analyseras djupare.  

Projektet har genom en nuvärdesberäkning påvisat 

lönsamhet med ett nettonuvärde på 116872 SEK. Den enskilt 

största utgiftposten är inköp av svensktillverkade solpaneler 

(70 % av grundinvesteringen). Projektet har endast undersökt 

svensktillverkade solpaneler och kringutrustning och dessa 

utgiftposter kan reduceras då de ofta medför en högre kostnad. 



 

Därför bör en djupare analys av den internationella 

solcellsmarknaden göras som kan resultera i en lägre 

grundinvestering. 

Den svaga lönsamheten i projektet tillsammans med ett 

antal gjorda antaganden i analysmetoden av lönsamheten leder 

till att en känslighetsanalys av resultatet bör göras.  
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