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uppkomna av mikroproduktion med solceller 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan och syftar 
till att beräkna förlustförändringarna i lågspänningsnätet då mikroproduktion i form av 
solceller ansluts. 

Genom att ansluta mikroproduktion i lågspänningsnätet kan nätets energiförluster 
reduceras. Denna reducering samt den energi som inte behöver överföras från 
överliggande nät anses vara den nätnytta solceller ger upphov till. 

Samtliga elproducenter som är anslutna till elnätet har rätt till ersättning för nätnytta 
uppkommen av produktionen. Ersättningen skall baseras på inmatad energi samt vid 
vilken tidpunkt inmatningen sker. För mikroproducenter är det svårt att motivera att i 
varje enskilt fall beräkna nätnyttan, varför ett generellt schablonvärde beräknats för 
Vattenfalls lågspänningsnät. Beräkningen har utförts utifrån uppmätta sol- och lastdata 
på sex olika lågspänningsnät vilka tillsammans anses representera ett generellt nät. 
Resultaten visar att mikroproduktion med solceller generellt ger upphov till 
förlustminskningar motsvarande 2,51 % av varje inmatad kWh under låglasttid och 
4,82 % under höglasttid.
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Investigation of loss alterations in low voltage grids 
due to photovoltaic micro production 

Summary 

This bachelor’s thesis aims to investigate how photovoltaic micro production alters 
energy losses in the Swedish low voltage grid. The thesis has been composed in 
collaboration with Vattenfall Eldistribution AB. 

By connecting micro production to the low voltage distribution network, the grid energy 
losses may be reduced. Additionally, less energy needs to be transferred from the 
overlying network. These two features are considered the network performance 
improvements that apply to photovoltaics.  

All producers connected to the grid are entitled to economic compensation due to 
network performance improvements caused by the production. The compensation shall 
be based on the amount of energy fed in as well as on the time when this happens. 
Regarding micro producers, it is hard to motivate separate calculations for each 
producer. Therefore, a general value of loss alteration applicable to the low voltage grid 
has been calculated. The calculations have been based on actual sun radiation and load 
data and have been carried out for six different low voltage grids. Combined, these six 
networks are regarded representative for the Swedish low voltage grid. The result of the 
calculations state that photovoltaic micro production will reduce the grid energy losses 
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time. 
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Förord 

Detta examensarbete är utfört under vintern 2012/2013 på Vattenfall Eldistribution i 
Trollhättan. 

För att detta examensarbetes läsbarhet skall vara god bör det vid eventuell utskrift 
skrivas ut i färg. 

Författarna är upphovsmän till samtliga figurer i examensarbetet. 

Författarna vill tacka våra handledare, David Söderberg på Vattenfall Eldistribution och 
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1 Inledning 

I takt med ökande klimatmedvetenhet i det moderna samhället kan det även antas 
att intresset hos privatpersoner att producera egen miljövänlig el kommer öka. 
Bland de alternativa kraftkällor som finns att tillgå för privat bruk är solceller ett 
enkelt och lättskött alternativ som passar bra för lekmän som vill minska sitt 
energiuttag från elnätet och samtidigt få möjlighet att sälja eventuellt 
produktionsöverskott.  

Observeras bör att solceller och solfångare är två skilda tekniker som inte skall 
förväxlas. Solfångare används för att värma vatten och därmed lagra energin 
termiskt medan solceller använder solljuset för att generera elektricitet. Solceller 
kan anslutas till elnätet eller operera som icke nätanslutna. Detta arbete fokuserar 
på nätanslutna solceller.  

1.1 Bakgrund 

Samtliga elproducenter som är anslutna till elnätet har enligt Ellagen [1] rätt till 
ersättning för nätnytta uppkommen av produktionen. Detta är en rättighet som 
samtliga producenter har oavsett produktionsanläggningens storlek. För 
mikroproduktion ansluten till lågspänning är det svårt att motivera att beräkna 
nätnyttan i varje enskilt fall. Av denna anledning har Vattenfall Eldistribution 
uttryckt önskemål om att ta fram riktlinjer och schablonvärden för nätnytta 
uppkommen till följd av mikroproduktion med solceller. 

1.1.1 Nätkoncession och anslutningsplikt 

Den som vill bygga eller använda en ledning avsedd för starkström måste enligt 
Ellagen, 2 kap. [1] inneha tillstånd för att få lov att genomföra byggnationen eller 
användningen. Detta tillstånd benämns nätkoncession och utfärdas av regeringen 
eller av nätmyndigheten, det vill säga Energimarknadsinspektionen. Undantag från 
kravet på nätkoncession får dock göras enligt [2]. 

Begreppet nätkoncession delas upp i två underkategorier vilka benämns 
nätkoncession för linje, respektive nätkoncession för område. Nätkoncession för 
linje skall avse en ledning med i huvudsak bestämd sträckning medan 
nätkoncession för område skall avse ett ledningsnät med en maximal angiven 
spänning inom ett definierat område.  

I Ellagen, 3 kap. [1] konstateras att den som har nätkoncession för en linje eller för 
ett område är skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning till 
ledningen respektive ledningsnätet inom området. Vidare gäller att undantag från 
denna anslutningsplikt får medges om särskilda skäl finns. Vid oenighet mellan 
koncessionshavaren och anslutningsförfrågans ägare skall fallet prövas av 
nätmyndigheten som avgör om särskilda skäl bedöms förekomma.  
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Lågspänningsnät för allmän distribution upprättas och drivs av det för varje region 
lokala nätbolag som innehar nätkoncession för område i regionen. Nätbolaget är 
därmed skyldigt att ansluta elektriska anläggningar, till exempel anläggningar för 
mikroproduktion, till ledningsnätet. 

1.1.2 Allmänt om mikroproduktion 

Mikroproduktionsanläggningar kan vara av varierande typ och bygga på olika 
principer för generering av el. I dagsläget är solceller och småskaliga vindkraftverk 
de vanligast förekommande mikroproduktionsanläggningarna, men även andra 
kraftkällor kan tillämpas. Exempel på andra typer är vattenkraftverk, 
kraftvärmeverk och biogasanläggningar inom jordbruk.  

Begreppet mikroproduktion avser den typ av produktionsanläggningar, vilka tillhör 
den kategori som omfattas av följande citat hämtat ur Ellagen, 4 kap. 10 § [1]: 

”En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och 
som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 
kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara 
om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än 
han har matat in på systemet.” 

1.1.3 Reglering av ersättning till elproducenter 

Enligt [1] har samtliga elproducenter rätt till ersättning för den nätnytta i elnätet 
som uppstår till följd av den inmatade produktionen. Ersättningen baseras på två 
punkter, vilka citeras ur Ellagen, 3 kap. 15 § [1]:  

”Ersättningen skall motsvara 

1.  värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från 
anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och  

2. värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha 
sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät 
som blir möjlig genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet” 

För mikroproduktion med solceller bedöms att hänsyn endast behöver tas till 
värdet av minskade energiförluster i nätkoncessionshavarens nät, samt värdet av 
den energi nätkoncessionshavaren slipper köpa in från annan 
nätkoncessionshavare. Detta då minskning av nätkoncessionshavarens 
effektabonnemang till annan nätkoncessionshavare, så kallad effektnytta, inte 
anses möjlig. Detta på grund av osäkerheten i produktionens tillgänglighet. 

Beräkning av ersättning skall enligt [3] genomföras utifrån mängden inmatad 
energi samt vid vilken tidpunkt inmatningen sker. 

Vattenfall Eldistribution värderar i dagsläget ersättning enligt ovan olika beroende 
på vilken tariff producenten är ansluten till, samt på producentens geografiska läge 
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(norr/söder) [4]. Dock är ersättningen densamma för samtliga sorters 
mikroproduktionsanläggningar. I Tabell 1 nedan visas för år 2012 aktuella 
ersättningar inkl. moms. 

Tabell 1: Aktuella ersättningar exkl. moms  

 Enkeltariff E4M Tidstariff T4M 

Höglasttid Norr 4,4 öre/kWh 7,6 öre/kWh 

Övrig tid Norr 4,4 öre/kWh 3,2 öre/kWh 

Höglasttid Söder 6,0 öre/kWh 8,8 öre/kWh 

Övrig tid Söder 6,0 öre/kWh 4,8 öre/kWh 

 
Höglasttid innefattar måndag-fredag kl. 06-22 under november-mars. Övrig tid 
benämns fortsättningsvis låglasttid. 

Tidstariffen i Tabell 1 har beräknats som en uppskattning av total andel förluster i 
lokalnätet multiplicerat med kostnaden för inköp av förlustenergi. Till detta har 
även regionnätets överföringsavgift och värdet av effektnytta för mikroproduktion 
adderats. Vid beräkning av effektnyttan har dock ingen hänsyn tagits specifikt till 
solel utan denna baseras på vattenkraft och vindkraft. Noteras bör att 
överföringsavgiften skiljer sig åt mellan norr och söder. Enkeltariffen har beräknats 
genom viktning av tidstariffen med 30 % höglasttid och 70 % låglasttid. 

1.2 Syfte, mål och avgränsningar 

1.2.1 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur 
mikroproduktionsanläggningar i form av solceller påverkar energiförlusterna i 
lågspänningsnät för allmän distribution. 

Målet med examensarbetet är att utarbeta ett underlag, vilket skall kunna användas 
som riktlinje inom Vattenfall Eldistribution AB. De i detta dokument framtagna 
riktlinjerna skall kunna tillämpas generellt, utan individuella beräkningar, för varje 
respektive mikroproduktionsanläggning ansluten till Vattenfall Eldistributions 
lågspänningsnät i Sverige. 

1.2.2 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till att behandla mikroproduktionskällor i form av 
solceller.  

Energiförlusterna som beaktas avgränsas till de förluster som uppkommer i 
lågspänningsnätet och i den transformator som förbinder lågspänningsnätet med 
överliggande spänningsnivå. Beräkningar av energiförluster begränsas till att 
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utföras på 6 stycken typfallsnät, vilka definieras i examensarbetet. Arbetet 
avgränsas även till att enbart påverkan från anslutning av en 
mikroproduktionsanläggning till transformatorkretsen beaktas. 

Mätserier över instrålad soleffekt samt uttagen lasteffekt begränsas till att omfatta 
timvärden över ett år. 

1.3 Översikt över tidigare arbeten 

Tidigare utförda arbeten som är intressanta för examensarbetet är ett 
konferenspaper [5] som behandlar förlustenergi i lågspänningstransformatorer och 
en Elforsk-rapport [6] som behandlar beräkning av utnyttjad solenergi.  

I detta examensarbete används samma lastdata för nätstationstransformatorer som i 
[5]. Ur denna källa hämtas även geografiska koordinater för de nätstationer som 
undersöks. Ur [6] hämtas den modell som används vid beräkning av solinstrålning 
mot ett godtyckligt lutande plan och som används för att konvertera uppmätta 
solinstrålningsdata till rättvisande format. 

1.4 Metod 

Metoden som används i examensarbetet delas upp i 6 steg. Dessa steg illustreras av 
Figur 1. Varje steg innefattar ett bestämt moment och stegen bygger på varandra i 
den ordning de visas i Figur 1. 

 
Figur 1: Flödesschema metod 

Litteraturstudien bestod av att söka fakta kring lagar och förordningar vilka gäller 
inom arbetets omfång, fakta om solceller, deras egenskaper och funktion samt teori 
kring nätförluster. Mätvärden över solinstrålning har även inhämtats. 

I examensarbetet utförs nätberäkningar på typfallsnät vilka ansetts representativa 
för det svenska lågspänningsnätet. Dessa typfallsnät är framtagna utifrån verkliga 
nät men innehåller förenklingar. Resultaten av simuleringarna är därför inte helt 
exakta. Då målet med studien är att beräkna schablonvärden är det dock inte 
rimligt att uppnå exakthet utan denna metod har ansetts tillräckligt tillfredställande.  
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Modelleringen av typfallsnäten utförs med hjälp av beräkningsprogrammet 
MATLAB [7] för att möjliggöra stora mängder upprepade beräkningar. Även 
modelleringen av solceller och deras genererade effekt, beräknad utifrån mätdata 
för solinstrålning, sker i MATLAB. De implementerade modellerna används 
därefter för att simulera numeriska värden för sökta storheter. 

Utdata från simuleringarna sammanställs grafiskt för att ge en överskådlig bild 
över resultatet och därmed ge möjlighet till bedömning av resultatens rimlighet. 
Resultaten medelvärdesbildas för att ge ett sammanvägt och tillämpbart mått på 
förlustminskningen i förhållande till inmatad energi.  

Analys av den metod som använts genomförs genom diskussion av indata och 
möjliga felkällor. 
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2 Nätkategorier och beräkning av energiförluster 

2.1 Nätkategorier för lågspänning 

Svenska lågspänningsnät har varierande uppbyggnad runtom i landet. Näten kan 
generaliserat delas upp i kategorier utifrån för varje nätkategori specifika 
egenskaper. Utmärkande egenskaper för nätkategorier är effektstorlek på 
transformeringen för mellan- till lågspänning, lastens temperaturberoende samt 
nätens struktur. Med mellanspänning menas intervallet 10 – 20 kV. Fördelningsnät 
för lågspänning kan definieras som tre olika nätkategorier - landsbygdsnät, 
tätortsnät och citynät. Generellt kan de tre nätkategorierna beskrivas enligt nedan.  

I landsbygdsnät är generellt få kunder anslutna till varje nätstation och lasterna är 
typiskt låga relativt city- och tätortsnät. Transformatorstorlek är normalt upp till 
200 kVA. Anläggningar anslutna till landsbygdsnät har ofta ett 
uppvärmningsalternativ som är anslutet till elnätet, vilket gör att effektuttaget i hög 
grad är temperaturberoende. Nätstrukturen i landsbygdsnät består till övervägande 
del av radiella matningar, antingen direkt från transformator eller via kabelskåp. 

Tätortsnät har generellt nätstationer med transformatorstorlekar 315-630 kVA. 
Uppvärmningsalternativen hos anslutna anläggningar är ofta fjärrvärme eller en 
blandning av fjärrvärme och egna värmepumpar. I fall med värmepumpar kan 
effekttoppar märkas under kalla dagar då temperaturen är lägre än vad pumparna 
klarar av att hantera. Nätstrukturen i tätortsnät består övervägande av radiella 
grupper där effekten fördelas till kunderna via kabelskåp. 

Transformatorer i citynät är generellt av storleken 800-1250 kVA. Citynät 
domineras av fjärrvärme som uppvärmningsalternativ, vilket ger ett jämt 
effektuttag över hela året. Maxlast hamnar ofta under varma sommardagar 
beroende på kylanläggningar. Lågspänningsnät i cityområden är ofta redundant 
uppbyggda med slingmatning som är ansluten till såväl den egna 
transformatorkretsen som till närliggande transformatorer. 

Tabell 2 nedan sammanfattar de tre nätkategorierna enligt ovan. 

Tabell 2: Nätkategorier och deras kännetecken 

Nätkategori Ungefärlig 
transformatorstorlek 

Lastens 
temperaturberoende 

Landsbygdsnät ≤ 200 kVA Högt 

Tätortsnät 315 – 630 kVA Varierande 

Citynät 800 – 1250 kVA Lågt 
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2.2 Effekt- och energiförluster 

Med energiförluster åsyftas energi som tillförs ett system utan att bidra till den 
nytta systemet är designat att utföra. Alla strömgenomflutna ting innehållandes en 
resistans ger upphov till energiförluster i form av värme. De matematiska samband 
vilka gäller för beräkning av energiförluster i nätet är beroende av flera parametrar 
vilka påverkas av nätets uppbyggnad.  

2.2.1 Allmänt om beräkning av energiförluster 

Hur stor förlustenergi som uppstår i en elektrisk apparat är beroende av den aktiva 
förlusteffekt vilken utvecklas i apparaten. Den totala aktiva effekten beräknas för 
trefasiga apparater enligt ekv. (2.1) nedan [8] där R är resistans per fas och I är 
ström per fas. 

23 IRPf ⋅⋅=      (2.1) 

Vid beräkningar i kraftsystem för transmission och distribution är det dock ofta 
lämpligt att utföra beräkningar utifrån effektvärden. För detta ändamål kan 
ekv. (2.1) skrivas om till ekv. (2.2) [8], där P och Q representerar den aktiva 
respektive reaktiva effekt som passerar genom apparaten och U är den 
huvudspänning vid vilken detta sker. 

22
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⋅=
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U

P
RPf     (2.2) 

Utifrån förlusteffekten kan apparatens förlustenergi beräknas som förlusteffekten 
multiplicerad med den tid över vilken denna effekt är ihållande.  

Vanligt är dock att förlusteffekten varierar över det tidsintervall som skall studeras, 
sådant är till exempel fallet med solcellsproduktion, där inmatad effekt från 
solcellen varierar över året på grund av varierande tillgång på solstrålning. För att 
exakt beräkna energiförlusterna över ett godtyckligt tidsintervall krävs då att 
exakta värden på förlusteffekten finns att tillgå för varje delintervall inom det 
totala tidsintervallet, samt att varje delintervalls tid är känd. Att genomföra en 
sådan exakt beräkning kräver ökande mängder data för ökande antal variationer i 
förlusteffekt och kan för ofta varierande effektflöden kräva oöverskådligt stora 
mängder data. För att reglera mängden data som skall hanteras vid beräkningar kan 
därför till exempel medeleffekter över fördefinierade tidsintervall användas. Hur 
dessa intervall definieras är beroende av vilken noggrannhet som efterfrågas men 
vanligt är med ett mätvärde per timme. 
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2.2.2 Effektförluster i ledningar 

För ledningar upp till ca 200 km och med lägre spänning än 220 kV används 
modellen i Figur 2 nedan [9]. Modellen representerar en fas i en ledning där 
effekten går från vänster till höger i figuren. Denna modell av en ledning benämns 
vanligtvis pi-länk. 

 
Figur 2: Pi-länk 

I modellen placeras halva ledningens kapacitans i vardera änden av ledningen. 
Tydligt blir då att den reaktiva effekt som produceras av den högra kapacitansen, 
Q2C, med givna referensriktningar på Qut, minskar den reaktiva effekt som behöver 
transporteras på ledningen. Q2C beräknas per fas enligt ekv. (2.3) [8]. 

2
,22 2 fasC U

C
Q ⋅⋅= ω     (2.3) 

I ett trefassystem erhålls den totala Q2C, efter omskrivning, enligt ekv. (2.4), där U2 
nu är huvudspänning. 

2
22 2

U
C

Q c ⋅⋅= ω     (2.4) 

Ledningens totala förlusteffekt beräknas med ekv. (2.5) och blir därmed 
2

2
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Hur stor påverkan de olika parametrarna i modellen (resistans, induktans och 
kapacitans) har beror på om ledningen utförs som luftledning eller kabel. För 
luftledningar är generellt sett induktans och resistans dominerande, medan kablar 
domineras av kapacitans och resistans [10]. Avgörande för hur stor induktansen 
och driftkapacitansen i ledningssystemet blir är framförallt fasledarnas inbördes 
orientering. Typiska ledningsdata för lågspänningskablar visas i Tabell 3 [11].  

C/2 C/2 

R 

Q2C 

Put 
Qut 

Pin 
Qin 

Q1C 

U1, fas U2, fas 

L 
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Tabell 3: Typiska kabeldata 

Ledararea [mm2] 240 95 50 

Induktans [mH/km] 0,220 0,240 0,240 

Driftkapacitans [µF/km] 0,600 0,560 0,500 

Resistans [Ω/km] 0,125 0,320 0,641 

 

2.2.3 Transformatorförluster 

En transformators ekvivalenta beräkningsschema för beräkning av förluster och 
spänningsfall visas i Figur 3 nedan, vid beräkningar förutsätts att alla faser är 
symetriskt belastade och alla storheter är i ekvivalent Y-fas, liksom vid beräkning 
av ledningsförluster. 

 

 
Figur 3: Beräkningsschema 

Då en transformator i sin enklaste form består av två stycken spolar kommer den 
alltid att konsumera både aktiv och reaktiv effekt, även i tomgång. Detta framgår 
tydligt av järnförlustresistansen, Rfe, och huvudreaktansen, Xh, i schemat. Storleken 
på Rfe och Xh beror på hur transformatorn är konstruerad. Primärsidans impedans 
har i schemat index 1 och sekundärsidan index 2. Att sekundärsidans impedans 
markeras med prim innebär att dessa storheter är impedanstransformerade till 
primärsidan enligt ekv. (2.6) och (2.7), där N1 och N2 är antalet lindningsvarv på 
primär- respektive sekundärsidan. 

2

2

1
22 ' 








⋅=
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RR     (2.6) 
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22 ' 








⋅=

N

N
XX     (2.7) 

Då transformatorns sekundärsida inte är inkopplad ser beräkningsschemat ut som i 
Figur 4. Strömmen som flyter även i tomgång kommer att utveckla en aktiv effekt 
enligt ekv. (2.1), denna effekt benämns transformatorns tomgångsförlust, P0, och är 
konstant. Storleken på P0 ska framgå ur transformatorns provningsdokument [12]. 
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Figur 4: Beräkningsschema tomgång 

Vid en kortslutning av transformatorns nedsida kan magnetiseringsförlusterna 
försummas och beräkningsschemat ser ut som i Figur 5. 

 

 
Figur 5: Beräkningsschema kortslutning 

Transformatorns kortslutningsimpedans beräknas enligt ekv. (2.8). 

( ) ''''' 2121 kkk XjRXXjRRZ ⋅+=+⋅++=   (2.8) 

Transformatorns aktiva belastningsförlust, Pb, beror på Rk och rådande lastström 
enligt ekv. (2.1). Transformatorns totala förlusteffekt blir därmed 

bf PPP += 0      (2.9) 

2.2.4 Förlustförändringar på grund av produktion 

Då en last varierar kommer även förlusterna i den ledning som matar lasten att 
variera. Då förlusterna i en ledning är kvadratiskt beroende av strömmen kommer 
en bestämd minskning av strömmen att ge upphov till olika stora 
förlustförändringar beroende på den ström som flöt innan förändringen. Detta 
fenomen kan illustreras som följer. 

Två laster, P1 = 3 kW och P2 = 5 kW, matas med samma spänning och av likadana 
ledningar. I vardera lastpunkten installeras en generator Pg = 2 kW. Respektive 
förlustförändring beräknas enligt ekv. (2.10) och ekv. (2.11). 
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Samma lastminskning resulterar i detta fall alltså i att förlustminskningen blir 
dubbelt så stor för fallet med lasten P2. 

Viktigt att beakta är dock att ifall genereringen bidrar till att lasten byter riktning 
och effekt istället matas in på ledningen kommer förlusterna att åter öka med 
ökande inmatning.  

I Figur 6 nedan visas vad som händer om en generering Pg = 6 kW ansluts stegvis 
till lasterna P1 och P2 enligt ovan. I figuren gäller R = 2 Ω och U = 400 V. 
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Figur 6: Exempel på förlustförändring på grund av produktion 

Tydligt syns hur förlusterna minskar i snabbare takt för P2. Det framgår även hur 
förlusterna åter ökar då effektflödet på ledningen byter riktning. 

2.3 Sammanlagring 

Olika kunder har på grund av varje kunds enskilda förbrukningsmönster inte sina 
maximala effektuttag vid samma tidpunkt. Då dessa kunders laster adderas 
kommer summalasten att vara lägre än summan av kundernas enskilda maxlaster. 
Detta fenomen kallas för sammanlagring [8]. Att laster sammanlagras med 
varandra innebär att ledningar och transformatorer kan dimensioneras för lägre 
effekt än den totala summan av de abonnemang som finns anslutna till dessa. Figur 
7 visar ett exempel på hur två kunders förbrukningar sammanlagras. 



Undersökning av förlustminskningar i lågspänningsnät uppkomna av 
mikroproduktion med solceller 

 12 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

1

2

3

4

5

6

7
Sammanlagring kunder

Tid

E
ff

ek
t

 

 

Kund A
Kund B
Sammanlagring

 
Figur 7: Sammanlagring av kunder 

Olika sorters laster delas in i olika kundkategorier beroende på utnyttjningstid. 
Laster med låg utnyttjningstid sammanlagras generellt bättre med andra laster än 
vad anläggningar med hög utnyttjningstid gör. Utnyttjningstiden beräknas enligt 
ekv. (2.12). 

abP

W
=τ      (2.12) 

Med vetskap om vilka olika kundkategorier som ansluts till en gruppledning går 
det att uppskatta den sammanlagrade effekten och dimensionera ledning och 
transformator efter denna. 

Gällande elanläggningar med egen mikroproduktion är förhållandet annorlunda, 
det är fördelaktigt om produktions- och förbrukningskurvorna sammanfaller, det 
vill säga tar ut varandra för bästa sammanlagring. En solcellsanläggning 
producerar generellt som mest dagtid under sommaren och det är generellt under 
samma tid som anläggningen vilken produktionen är ansluten till förbrukar som 
minst energi. Ur sammanlagringssynpunkt är detta alltså en stor nackdel med 
solceller. Ett exempel på hur produktion sammanlagras med last visas i Figur 8. 
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Figur 8: Sammanlagring med produktion 

Energiförluster på elnätet uppträder så fort det flyter en ström och dessa ökar med 
ökande ström, enligt ekv. (2.1). Om produktion och förbrukning sammanfaller 
tidsmässigt inom kundanläggningen minskar även strömmen i nätägarens 
anläggningar, vilket minskar förlusterna. 
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3 Solceller – Egenskaper, funktion och 
beräkningssamband 

Det finns idag olika typer av solceller. De av dessa som finns för kommersiella 
syften kan delas upp i två grupper, kristallina celler och tunnfilmsceller. Båda 
dessa typer av celler är uppbyggda av ett halvledarmaterial, vanligen kristallint 
kisel, som i likhet med en diod har dopats med olika typer av störämnen [13] för att 
skapa N- och P-skikt. Exempel på sådana störämnen är bor, fosfor och arsenik.  

Den stora skillnaden mellan de två grupperna av solceller är vilken typ av störämne 
de dopas med och därmed hur de tillverkas i fabrik. I tunnfilmsceller tillsätts väte 
under tillverkningsprocessen för att förbättra kislets egenskaper och därmed krävs 
en mindre mängd kisel än vid tillverkning av kristallina solceller. 
Tunnfilmssolcellen är på grund av det lägre kiselinnehållet billigare att producera 
men får en lägre verkningsgrad än en cell som är kristallin. I nuläget är kristallina 
solceller dominerande på marknaden med en marknadsandel någonstans mellan 
80-90 % [14, 15]. 

3.1 Solcellens livscykel 

En solproduktionsanläggning innehåller inte några rörliga delar vilket gör att den 
mekaniska livslängden är lång. Under drift förbrukas heller inget materiel och 
solcellen slits därför inte ut. Vädret kan dock påverka så att glaset gulnar och på så 
vis försämra anläggningens verkningsgrad, i Sverige har dock inga sådana 
försämringar märkts utan detta fenomen är vanligare på sydligare breddgrader [16]. 
Solcellsmoduler uppskattas ha en livslängd på 20–30 år [15]. 

Att rena och processa kisel till att bli en solcell är energikrävande. Dock beräknas 
att cellerna har levererat tillbaka den energi som förbrukas vid tillverkningen på 
3-6 år [17]. Energiåtgången vid tillverkningen anses vara solcellens största 
miljöpåverkan under livscykeln, bortsett från estetisk påverkan, då mycket av det 
material som används i solcellen går att återvinna när den tekniska livslängden nått 
sitt slut [18]. 

3.2 Hur en solcell fungerar 

En solcell består förenklat av tre olika skikt, ett N- och ett P-dopat skikt, samt ett 
elektriskt spärrskikt mellan dessa [19]. I kiselkristallens P-dopade skikt saknas det 
fria elektroner i atomernas yttersta elektronskal (det råder överskott på hål) och i 
det N-dopade skiktet råder överskott på fria elektroner. Utjämning av elektronerna 
hindras av det elektriska spärrskiktet mellan N- och P-skikten. Båda skikten är 
dock vid detta tillfälle utan elektrisk laddning. När cellen belyses kommer fotoner 
från solljuset att tillföra elektroner i de båda skikten extra energi. Elektroner i 
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P-skiktet kommer då att bryta sig igenom spärrskiktet och in i N-skiktet. 
Förflyttning av elektroner åt motsatt håll genom spärrskiktet, det vill säga från N- 
till P-skiktet är dock inte möjlig. Efter övervandringen är mängden elektroner 
större i N-skiktet än i P-skiktet och en elektrisk spänning uppstår mellan skikten. 
Detta är den likspänning varje solcell producerar. För att utnyttja spänningen 
kopplas N- och P-skikten ihop elektriskt via en last. Figur 9 visar en principskiss 
av en solcell.  

 

 
Figur 9: Principskiss solcell 

3.3 Elektrisk anslutning av solceller 

En solcellsanläggning producerar på grund av sin sammansättning en likspänning 
och varje enskild cell har en spänning om ca 0,5 V. Genom att seriekoppla celler 
med varandra skapas moduler. Modulerna seriekopplas till strängar och önskad 
utspännig avgör hur många moduler som ska ingå. Strängarna parallellkopplas för 
att uppnå önskad maxeffekt [20]. För att kunna koppla in en 
produktionsanläggning till distributionsnätet måste likspänningen kopplas via en 
växelriktare som beroende på anläggningens effekt kan vara av antingen trefas- 
eller enfasutförande. Vattenfall Eldistribution AB rekommenderar att 
produktionsanläggningar i enfasutförande inte bör överstiga 3 kW [21]. Märkdata 
på växelriktarens ingångskretsar avgör hur många moduler som ska seriekopplas 
för att uppnå rätt spänningsnivå. Figur 10 visar principen för hur en 
solcellsanläggning kopplas samman. Vanligt är att varje solcellsmodul har en 
spänning om 12, 24 eller ibland 48 V. 
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Figur 10: Solcellsanläggning 

Om elnätet som produktionsanläggningen är ansluten till skulle falla ifrån måste 
det finnas funktioner i anläggningen som förhindrar utmatning av effekt på elnätet, 
så kallad ö-drift. Hur dessa funktioner skall vara utförda beskrivs i [22, 23].  

3.4 Orientering av solceller samt verkningsgrad 

För att maximera produktionen från en statiskt placerad solcell, vilken är den 
monteringsteknik som beaktas i detta examensarbete, bör denna vara placerad i 
rakt söderläge så att solen lyser på cellen så stor del av dagen som möjligt. I 
Sverige bör solcellen även ha en lutning relativt horisontalplanet på ca 40°. Denna 
lutning varierar dock något beroende på var i landet solcellen monteras. En låg 
lutningsvinkel medför större produktion när solen står högt på himlen och en hög 
vinkel medför större produktion när solen står lågt på himlen. Vilken vinkel som är 
lämplig att använda varierar efter varje enskilt falls förutsättningar, till exempel 
taklutning [24]. 

Då instrålad effekt från solen varierar över olika platser på jorden krävs en 
standardisering vid angivande av verkningsgrad för att möjliggöra jämförelse av 
olika tekniker. I laboratoriemiljö belyses solcellsmodulerna med en instrålning som 
motsvarar 1000 W/m2 varpå genererad effekt mäts och verkningsgraden kan 
avgöras. Cellernas verkningsgrad försämras med ökad temperatur och på grund av 
detta ska verkningsgraden mätas med en modultemperatur på 25˚C±2˚C [25].  
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Verkningsgraden på cellmoduler av kristallin typ är i dagsläget omkring 15 % och 
för tunnfilmstypen mellan 7-11 % [26]. 

Hela systemets verkningsgrad bestäms inte enbart av vad som anges på modulerna 
utan även växelriktarens verkningsgrad spelar in. Vissa växelriktare har en 
transformator på utgången, detta för att galvaniskt skilja produktionsanläggningen 
från elsystemet. Transformatorn fungerar även som ett filter. System med 
transformator på utgången har generellt någon procent sämre verkningsgrad än 
transformatorlösa system. Dagens växelriktare har runt 95 % verkningsgrad men 
denna varierar med tillverkare samt med vilka effekter och vilket elsystem 
växelriktaren är konstruerad för [27]. 

3.5 Solceller och elkvalitet 

Information i detta avsnitt är om inte annat anges refererad till [22]. 

För att få installera en produktionsanläggning måste först en anmälan göras till det 
lokala elnätsföretaget. Detta för att de ska kunna bedöma om eventuella 
förstärkningsåtgärder i elnätet måste göras för att säkerställa att alla kunder får 
elleveranser som uppfyller kraven för elkvalitet. Det är elnätsföretaget som i 
slutändan ansvarar för att alla kunder får leveranser med god elkvalitet och därför 
ställs särskilda krav på mikroproduktionsanläggningar från elnätsföretagen. 

Ett grundkrav är att all utrustning som installeras skall vara CE-märkt, vilket 
innebär att utrustningar som installeras skall vara konstruerade och testade så att de 
inte stör sin egen eller andra utrustningars funktion [28]. 

Om anläggningen innehåller flera enfasiga produktionskällor ska dessa fördelas 
jämt över de tre faserna för att förhindra osymmetri. Vid anslutning av endast en 
enfasig produktionskälla rekommenderar Vattenfall att denna är på maximalt 3 kW 
[4]. 

Produktionsanläggningens växelriktare består av kraftelektronik som styckar upp 
likspänningen och med pulsbreddsmodulering skapar en 50 periodig sinusvåg efter 
erforderlig noggrannhet. I och med att likspänningen styckas upp med 
switchfrekvenser runt 25 kHz skapas övertoner, vilka måste filtreras bort innan de 
når distributionsnätet.  

Då elproduktion med solceller är starkt beroende av hur solen skiner kan en sådan 
anläggning gå från max produktion till ingen produktion eller tvärt om på relativt 
kort tid och detta ger upphov till långsamma spänningsvariationer. Avgörande för 
hur stora spänningsvariationerna blir är hur starkt nätet är före anslutningspunkten, 
där ett starkt nät definieras av låg impedans. Gränsvärdena är att 
spänningsvariationerna inte får vara större än 5 % i produktionsanläggningens 
anslutningspunkt eller 3 % i sammankopplingspunkten mot andra kunder. 
Generellt gäller att desto starkare nätet är, desto lägre blir spänningsvariationerna 
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och desto mer effekt kan anslutas. För att kunna genomföra en beräkning av 
spänningsvariationer krävs alltså att impedansen i aktuella delar av nätet är känd. 
Nätägaren skall ha denna information och är skyldig att lämna ut den vid förfrågan. 
Om det vid beräkning visar sig att variationerna blir större än gränsvärdena måste 
nätet byggas om för att kunna ansluta önskad effekt på anläggningen.  

3.6 Solceller och ekonomi 

Priset på solceller har de senaste åren stadigt sjunkit och denna trend beräknas 
fortsätta [28]. För att illustrera prisnedgången kan nämnas att medelpriset för 
solceller i Europa i juli 2011 var ca 70 % lägre än motsvarande medelpris i juli 
2001. Totalpriset för en solcellsanläggning är dock i hög grad varierande beroende 
på vilken leverantör som väljs. Detta examensarbete går inte närmare in på 
kostnaden för solceller i Sverige då denna inte påverkar studien. 

Nämnas bör dock att det i Sverige sedan år 2009 går att söka ekonomiskt stöd för 
solcellsanläggningar. För anläggningar slutförda innan 1 februari 2013 går stöd att 
söka för 45 % av installationskostnaden, dock max 1,5 miljoner kr per anläggning 
och max 40 000 kr per installerad kW [30]. För anläggningar slutförda från och 
med 1 februari 2013 gäller att stöd går att söka för 35 % av anläggningskostnaden. 
Maximal summa och maximalt stöd per kW kommer att anges i förordning vilken 
väntas publiceras under januari 2013 [30]. 

3.7 Beräkning av producerad effekt utifrån instrålad effekt 

För att beräkna hur stor del av den från solen instrålade effekten som omvandlas 
till utmatad elektrisk effekt från en solcell krävs en modell för detta ändamål. 
Modellen skall kunna omvandla mätdata till motsvarande data för ett godtyckligt 
lutande plan, då solceller ofta monteras med en lutningsvinkel, t.ex. på tak. I [6] 
beskrivs en sådan modell och där konstateras även att denna modell ger mycket 
realistiska resultat. Då modellen är framtagen för tillämpning snarlik den som detta 
examensarbete syftar till anses modellen vara tillämpningsbar. Modellens 
uppbyggnad presenteras i detalj i avsnitt 3.7.1 - 3.7.4. Först konstateras dock att 
total solinstrålning mot ett lutande plan kan delas upp i tre komponenter 

• Direkt solinstrålning, Ibt 

• Diffus solinstrålning, Idt 

• Markreflekterad solinstrålning, Igt 

Resulterande solinstrålning mot planet ges av ekv. (3.1). 

gtdtbtt IIII ++=     (3.1) 
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De samband som presenteras i följande avsnitt, för att beskriva hur de tre 
komponenterna beräknas för ett godtyckligt lutande plan, är om inte annat anges 
hämtade ur [6], vilken bygger på [31] och [32]. 

3.7.1 Soltid och timvinkel 

Tillgänglig mätdata över solinstrålning är registrerad timvis efter UTC 
(Coordinated Universal Time). I Sverige gäller dock standardtiden UTC+1h som 
regel, vilken baseras på en longitudinell förskjutning om 15° från nollmeridianen. 
Denna förskjutna nollmeridian kallas för en standardmeridian. Soltid däremot 
baseras på solens läge på himlen. Detta medför att på två olika longituder inom 
samma tidszon kommer solen att befinna sig i samma läge på himlen vid olika 
tidpunkter relativt standardtiden. För att modellera solstrålarnas infallsvinkel mot 
en solcell på godtycklig geografisk plats krävs därför att tiden mäts i soltid för att 
vinkeln skall bli rättvisande. Omvandling av standardtid till soltid sker enligt ekv. 
(3.2). 

)()(4 nELLTT locststS +−⋅+=    (3.2) 

där  

Tst är standardtiden i minuter 
Lst är den lokala standardmeridianen (15° i Sverige) 
Lloc är longituden för platsen som beräkningen skall genomföras för.  

E(n) representerar tidsekvationen, vilken beskriver hur årets dagar varierar i längd 
på grund av jordens astronomiska förhållande till solen. E(n) beräknas i minuter 
enligt ekv. (3.3) [32]. 

 

)]2sin(04089,0)2cos(014615,0

)sin(032077,0)cos(001868,0000075,0[18,229)(

bb

bbnE

⋅−⋅−

⋅−⋅+⋅=
 (3.3) 

där 

365
360

)1( ⋅−= nb     (3.4) 

och n är dag nummer n från årets början. Figur 11 visar dygnets avvikelse i 
minuter från 24 timmar för årets samtliga dagar. 



Undersökning av förlustminskningar i lågspänningsnät uppkomna av 
mikroproduktion med solceller 

 20 

0 50 100 150 200 250 300 350
−15

−10

−5

0

5

10

15

20
Tidsekvationen

D
y
g
n
sa

v
v
ik

el
se

 (
m

in
)

Dag från årets början
 

Figur 11: Tidsekvationen 

Inför kommande beräkningssteg översätts soltiden till motsvarande vinkel, den så 
kallade timvinkeln, ω. 

(3.5) 

 

3.7.2 Direkt solinstrålning 

Direkt solinstrålning är den del av den totala solinstrålningen som träffar en yta 
direkt från solen, det vill säga utan att först ha reflekterats mot någonting. 

För att beräkna direkt solinstrålning mot ett godtyckigt lutande plan krävs att 
latituden, φ, och det lutande planets vinkel mot horisontalplanet, β, är känd såväl 
som planets azimutvinkel, γ [32]. Azimutvinkeln är ett mått på planets orientering 
relativt vädersträcket söder. Är planet riktat i rakt västlig riktning är azimutvinkeln 
90° och är planet riktat rakt åt öster är vinkeln -90°. Vid orientering i rakt 
söderläge är azimutvinkeln 0°. 

Vidare krävs kännedom om solens deklination, vilken är en funktion av dag på 
året, n. Deklinationen är ett mått på vinkeln mellan ekvatorn och till jorden 
inkommande solstrålar och beräknas i grader enligt ekv (3.6) [32]. 








 +
⋅⋅=

365
284

360sin45,23
n

δ    (3.6) 

Med kännedom om ovan nämnda parametrar är det möjligt att beräkna 
solstrålarnas infallsvinkel mot det lutande planet, θ. Detta görs med ekv. (3.7) [32]. 
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⋅⋅=

  (3.7) 

Om planet är horisontellt orienterat kan istället den så kallade zenitvinkeln, θz, 
beräknas genom att β sätts till noll i ekv (3.7), vilken då förenklas till ekv (3.8). 

 )sin()sin()cos()cos()cos()cos( δϕωδϕθ ⋅+⋅⋅=z   (3.8) 

Figur 12 nedan visar en översikt över latitud, longitud, lutningsvinkel, 
azimutvinkel och zenitvinkel. 

 
Figur 12: Översikt vinklar 

Data för direkt solinstrålning omvandlas från att representera instrålning mot ett 
plan vinkelrätt mot inkommande solstrålar, Ibm, till att representera inkommande 
strålning mot ett horisontellt plan, Ib. Detta görs enligt ekv (3.9). 

)cos( zbmb II θ⋅=     (3.9) 

För att räkna om direkt instrålning mot ett horisontellt plan, Ib, till direkt 
instrålning mot det lutande planet, Ibt, används slutligen sambandet i ekv (3.10) 
[31].  

bbbt RII ⋅=      (3.10) 

där geometrifaktorn, Rb, definieras som 

)cos(
)cos(

z
bR

θ

θ
=      (3.11) 
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Sambandet gäller dock under förutsättning att både cos(θ) > 0 och cos(θz) > 0, 
vilket representerar att solen är ovanför horisonten. För tidpunkter där dessa två 
villkor ej uppfylls, det vill säga när solen är under horisonten, sätts Rb = 0. Vissa 
värden på Rb nära soluppgång och solnedgång blir i modellen orealistiskt stora då 
cos(θz) går mot noll. Dessa värden har korrigerats till mer realistiska värden genom 
anpassning till intilliggande beräknade värden. 

3.7.3 Diffus solinstrålning 

Diffus solinstålning är den del av den totala solinstrålningen som träffar en yta 
efter att först ha reflekterats över himlen. 

Beräkning av diffus solinstrålning mot ett lutande plan, Idt, utifrån mätdata av 
diffus solinsrålning mot ett horisontellt plan, Id, behöver bara göras då solen är 
uppe. Detta kan även uttryckas som att timvinkeln ω befinner sig på intervallet 
ωr < ω < ωs, där ωr är soluppgångsvinkel och ωs är solnedgångsvinkel. 
Solnedgångsvinkeln beräknas genom att sätta θz = 90° i ekv. (3.8), vilket efter 
omskrivning resulterar i ekv. (3.11). 

))tan()tan(arccos( δϕω ⋅−=s    (3.11) 

Soluppgångsvinkeln blir  

ωr = -ωs     (3.12) 

Ytterligare en faktor som behövs för att beräkna den diffusa solinstrålningen är den 
extraterrestriala solinstrålningen, I0, vilken beräknas för vinklar ωr < ω < ωs enligt 
ekv. (3.13) [32].  

))sin()sin()cos()cos()(cos(
365

360
cos033,010 δϕωδϕ ⋅+⋅⋅⋅















 ⋅
⋅+⋅=

n
GI sc  (3.13) 

där Gsc = 1367 W/m2 är solkonstanten och n liksom tidigare är dag på året.  

Utifrån ovan beräknas den diffusa solinstrålningen mot det lutande planet enligt 
ekv. (3.14). 

]
2

)cos(1
)1[( biiddt RAAII ⋅+







 +
⋅−⋅=

β
   (3.14) 

där det anisotropiska indexet, Ai, beräknas som 

0I

I
A b

i =      (3.15) 

3.7.4 Markreflekterad solinstrålning 

Markreflekterad solinstrålning är den del av den totala solinstrålningen som innan 
den når en yta reflekterats mot markbundna föremål.  
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Beräkning av den markreflekterade solinstrålningen mot ett lutande plan, Igt, sker 
enligt ekv. (3.16). 








 −
⋅⋅=

2
)cos(1 β

ρ ggt II     (3.16) 

där den globala solinstrålningen mot det horisontella planet, I, är 

db III +=      (3.17) 

och ρg är konstanten albedo, vilken är ett mått på landskapets förmåga att reflektera 
strålning. Albedo uppskattas i Sverige enligt [6] till 0,2 för mars-oktober och till 
0,5 för övrig tid. 
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4 Beskrivning av framtagna typfallsnät 

För att beräkna ett generellt värde på ersättning för inmatad produktion per kWh 
som skall kunna användas för samtliga solcells-mikroproducenter inom Vattenfall 
Eldistributions nät i Sverige krävs att generaliseringar görs. Då nätets uppbyggnad 
varierar avsevärt beroende på omgivning har det ansetts lämpligt att för detta syfte 
utföra beräkningar på typfallsnät. Dessa typfallsnät delas upp i de tre kategorier 
vilka beskrivs i avsnitt 2.1, dvs. landsbygdsnät, tätortsnät och citynät.  

4.1 Framtagning av typfallsnät 

Normalt finns ingen mätning av effekt i nätstationer inom Vattenfall Eldistribution. 
14 stycken utvalda stationer har dock utrustats med mätning i syfte att använda 
insamlade mätvärden vid analyser i andra projekt, till exempel [5]. Dessa stationer 
har valts ut för att representera olika nättyper i Sverige. Kombinationen av 
tillgängliga mätvärden samt varierande tillhörande nät medför att det är lämpligt att 
använda dessa vid framtagning av de typfallsnät som skall användas i detta 
examensarbete.  

För att minska mängden data att hantera har sex av de 14 nätstationerna, två för 
varje nätkategori, valts ut att basera beräkningar på. Urvalet har tagit hänsyn till 
hur väl stationerna och deras lastprofil motsvarar beskrivningen i avsnitt 2.1 samt 
geografisk spridning. Valda nätstationer beskrivs kortfattat i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Nätstationer i typnät med koordinater 

Nätstation Kommun Transformator- 
storlek 

Nätkategori Latitud  Longitud  

Bången Uddevalla 200 kVA Landsbygd N 58.20 Ö 11.56 

Tjärn Örnsköldsvik 100 kVA Landsbygd N 63.17 Ö 18.42 

Juringe Väg Huddinge 630 kVA Tätort N 59.14 Ö 17.58 

Tjärnstigen Tyresö 500 kVA Tätort N 59.14 Ö 18.13 

Brantingstorg Uppsala 800 kVA City N 59.51 Ö 17.38 

Slakthuset Uppsala 1000 kVA City N 59.51 Ö 17.38 

 

Att endast Uppsala finns representerat som citynät beror på att detta är det enda 
citynät där mätvärden funnits att tillgå. En bidragande orsak till detta är att 
Vattenfall Eldistribution endast har ett fåtal lågspänningsnät i utpräglad citymiljö. 

De typfallsnät som tagits fram bygger på underliggande nät till respektive 
nätstation, med data hämtad från Vattenfall Eldistributions nätdatasystem NetBas, 
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samt på förenklingen att enskilda serviskablar försummas. Detta innebär att 
samtliga laster i lågspänningsnätet hänförs till närmaste ovanliggande 
sammankopplingspunkt mot övriga laster. I övrigt används verkliga data för nätet 
gällande kablar och transformatorer i den mån denna funnits dokumenterad. För 
transformatorer där data ej funnits tillgänglig har förlustkategorier Ak och A0 från 
standard SS-EN 50464-1 [33] använts. 

4.2 Presentation av typfallsnät 

Typnäten benämns nedan med en bokstav L, T eller C och en siffra 1 eller 2 där  

L = Landsbyggdsnät 
T = Tätortsnät  
C = Citynät. 

Hur många abonnenter som finns anslutna till varje nät, dessa abonnenters 
huvudsäkring samt till vilken knutpunkt de är anslutna finns listat i tabellform i 
Bilaga A. Antalet abonnemang samt dessas storlek varierar stort mellan de olika 
näten. Minst antal abonnemang, 10 st, finns anslutna till Bången och flest, 210 st, 
till Brantingstorg. Abonnemangsstorleken varierar mellan 16-400 A. 

4.2.1 Typnät L1 – Bången 

Nätstationen Bången matar ett landsbygdsnät strax norr om Uddevalla som består 
av små lantbruksfastigheter, villor och en golfbana. Matande transformator är 
märkt 200 kVA Dyn11 med nedanstående parametrar. 

Pb = 2,3 kW  
P0 = 0,4 kW   
Uk = 4,62 % 

Totalt 10 abonnemang är anslutna till lågspänningsnätet vars enlinjeschema, typnät 
L1, visas i Figur 13 nedan. 

 
Figur 13: Enlinjeschema typnät L1 med kabellängder 
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4.2.2 Typnät L2 – Tjärn 

Strax nordväst om Örnsköldsvik matar nätstationen Tjärn ett lågspänningsnät som 
enbart består av hängkabel av typen ALUS. 11 st abonnemang är anslutna till en 
transformator som är märkt 100 kVA Dyn11, resterande data är okänd men hämtas 
ur standard enligt avsnitt 4.1. 

Pb = 1,25 kW  
P0 = 0,145 kW  
Uk = 4 % 

Enlinjeschema för typnät L2 visas i Figur 14. 

 
Figur 14: Enlinjeschema typnät L2 med kabellängder 
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4.2.3 Typnät T1 – Juringe väg 

I Huddinge kommun ligger nätstationen Juringe väg, en 630 kVA Dyn11 
transformator som matar 50 st abonnenter via ett jordkabelnät med inslag av 
hängkabel. Transformatorns data är okänd men standard [33] ger 

Pb = 4,6 kW   
P0 = 0,6 kW   
Uk = 4 % 

Lågspänningsnätet fördelas enligt enlinjeschema i Figur 15, typnät T1, nedan. 

 
Figur 15: Enlinjeschema typnät T1 med kabellängder 
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4.2.4 Typnät T2 – Tjärnstigen 

Nätstationen Tjärnstigen matar ett tätortsområde bestående av tätt placerade villor 
inom Tyresö kommun. Till lågspänningsnätet finns totalt 34 st anslutna 
abonnemang i storlekarna 16-25 A. Nätet matas av en Dyn11-transformator med 
märkeffekten 500 kVA och övriga parametrar enligt nedan. 

Pb = 5,5 kW  
P0 = 0,8 kW   
Uk = 5,1 % 

Lågspänningsnätets förenklade enlinjeschema, typnät T2, visas i Figur 16 nedan. 

 
Figur 16: Enlinjeschema typnät T2 med kabellängder 
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4.2.5 Typnät C1 – Brantingstorg 

Nätstationen Brantingstorg ligger i Uppsala och matar ett lågspänningsnät 
bestående av 210 st abonnenter, mestadels lägenheter. Transformatorn är märkt 
800 kVA Dyn11 och har nedan parametrar.  

Pb = 7,56 kW  
P0 = 1,26 kW   
Uk = 6,0 % 

Lågspänningsnätets enlinjeschema, typnät C1, visas i Figur 17 nedan. 

 
Figur 17: Enlinjeschema typnät C1 med kabellängder 
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4.2.6 Typnät C2 – Slakthuset 

Nätstationen Slakthuset matar ett industriområde i Uppsala stad. Till stationens 
lågspänningsnät finns totalt 19 storleksmässigt mycket varierande abonnemang i 
intervallet 16-400 A. Stationens transformator är av typen Dyn11 och har 
märkeffekten 1000 kVA samt övriga parametrar enligt nedan. 

Pb = 9,6 kW 

P0 = 1,25 kW 

Uk = 5,0 % 

Det typnät som tagits fram genom förenkling av Slakthusets lågspänningsnät, 
typnät C2, presenteras som enlinjeschema i Figur 18 nedan. 

 

Figur 18: Enlinjeschema typnät C2 med kabellängder 
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5 Simuleringar och beräkningar 

5.1 Mätvärden 

I simuleringarna och beräkningarna används mätvärden för såväl last som instrålad 
solenergi. Samtliga mätvärden är uppmätta med timvis upplösning. 

5.1.1 Lastmätvärden 

I studien används endast mätvärden för aktiv effekt, då dessa är de enda som finns 
tillgängliga. Detta anses tillräckligt noga då den reaktiva effekten i 
lågspänningsnätet generellt är betydligt lägre än den aktiva. Använda lastvärden är 
uppmätta för perioden 25 maj 2010 till och med 24 maj 2011 på lågspänningssidan 
av transformatorn i respektive nätstation. Lastvärdena presenteras grafiskt i 
Bilaga B. Graferna visar tydligt hur landsbygds- och tätortsnäten har effekttoppar 
vintertid. Effekttopp finns även för typnät C2, dock ej lika fullt utpräglad som för 
landsbyggds- och tätortsnäten. Typnät C1 visar dock ett jämt effektuttag över året. 
Båda citynäten uppvisar minskningar i effektuttag under veckosluten, vilket 
troligen beror på att somliga arbetsplatser stänger under helgerna.  

I graferna för typnät L2 och C1 kan vardera en momentan minskning till nollvärde 
observeras. Dessa beror troligen på snabbt övergående fel i mätningen eller att 
stationen återinkopplats efter ett fel. Då det rör sig om få mätdata bortses detta 
ifrån. 

5.1.2 Solmätvärden 

Instrålad solenergi mäts på 15 platser i Sverige av SMHI [34]. Av de storheter som 
registreras vid dessa mätstationer är mätningarna av global och direkt strålning 
intressanta i detta examensarbete. Global strålning mäts som instrålad effekt mot 
en horisontell yta och direkt strålning mäts som instrålad effekt mot en yta 
vinkelrätt orienterad relativt inkommande solstrålar. Både global och direkt 
strålning mäts i W/m2.  

Utifrån de mätvärden som registreras vid ovan nämnda mätstationer används 
beräkningsverktyget STRÅNG [35] för att med en upplösning om 11x11 km 
beräkna solinstrålningen på valfri plats i Sverige. Ur STRÅNG finns möjlighet att 
extrahera data uppmätta från och med 1999. Absolutbeloppet av medelfelet i 
mätvärdena anges för timvisa värden till 30 % för global strålning och 57 % för 
direkt strålning under perioden 1999-2009.  

Vid beräkningar i detta examensarbete används mätvärden för global och direkt 
strålning hämtade ur STRÅNG för tidsperioden 25 maj 2010 till och med 24 maj 
2011. Dessa värden presenteras grafiskt i Bilaga C. Använda koordinater framgår 
av Tabell 4 i avsnitt 4.1. 
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5.2 Modellering av typnät 

De typnät som beskrivs i kapitel 3 har modellerats i MATPOWER [36], som är en 
uppsättning m-filer till MATLAB [7] framtagna vid PSerc [37] och som fritt 
distribueras inom ramen för GNU, General public licence [38]. MATPOWER är 
ett textbaserat program där elnät kan simuleras, bland annat för att beräkna 
nätförluster. MATPOWER valdes som beräkningsprogram då det enkelt går att 
simulera nätförluster för flera olika fall med programmet, vilket är nödvändigt vid 
analys av timvisa mätvärden. 

I MATPOWER modelleras elnätet som flera olika matriser. För varje nät 
definieras en matris för ingående bussar, en för generatorer och en för ledningar. I 
bussmatrisen definieras basspänning, aktiv- och reaktiv last etc. för varje enskild 
buss. I generatormatrisen definieras för samtliga generatorer vilken buss 
generatorn ansluts till, baseffekt, aktuell och maximal respektive minimal utmatad 
aktiv och reaktiv effekt etc. Definiering av ledningar sker i ledningsmatrisen där 
specificering av vilka bussar ledningen ansluts mellan, ledningens impedans i p.u. 
etc. sker. Transformatorer modelleras i ledningsmatrisen som en ideal 
transformator i serie med en pi-länk, där pi-länken representerar transformatorns 
impedans. Möjlighet finns att definiera kopplingslägen för transformatorer. 

Då MATPOWER beräknar effekter som MVA, MW och MVAr krävs att samtliga 
effekter matas in i detta format. Noggrannheten vid beräkningar med laster i 
storleksordningen kW har verifierats vara god genom manuella 
överslagsberäkningar. MATLAB använder 15 siffrors noggrannhet vid 
beräkningar. 

Då detta examensarbete fokuserar på lågspänning har baseffekten i MATPOWER 
valts till 0.1 MVA. 

5.3 Modellering av solceller 

Modellen för att beräkna utmatad effekt från solceller har implementerats som kod 
i MATLAB. Programkoden använder mätvärden över solinstrålning enligt avsnitt 
5.1.2. Vidare tas hänsyn till verkningsgrad vilken modelleras i två steg; solcellens 
verkningsgrad, ηsc, och växelriktarens verkningsgrad, ηinv. De två stegen definieras 
som konstanter. Att en solcells verkningsgrad ändras med temperaturen kan anses 
försumbart [6] och inte heller tas någon hänsyn till ändrad verkningsgrad på grund 
av ålder. Hela den kod som använts för detta ändamål finns listad i Bilaga D, där 
beräkningen är utförd för nätstationen Bången. 
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5.4 Beräkning av resulterande solinstrålning och 
produktionseffekt 

Beräkning av resulterande solinstrålning, utifrån mätdata presenterad i avsnitt 
5.1.2, har genomförts för de sex platser vid vilka de sex typnäten enligt kapitel 3 är 
belägna. Beräkning har genomförts med hjälp av modellen som beskrivs i avsnitt 
3.7. 

Utmatad effekt från solceller har beräknats för geografiska koordinater 
motsvarande placeringen av de sex typnäten. Beräkningen har utförts för sex olika 
storlekar på installerad effekt, vilka listas i Tabell 5 nedan. Valda effektstorlekar 
baseras på de solcellspaket Vattenfall tillhandahåller [39] samt huvudsäkringar för 
abonnemang vilka anses troliga att mata ut energi på nätet. För större installerade 
effekter än de som anges i Tabell 5 bedöms det vara osannolikt att effekt matas in 
på nätet då det troligen är abonnenter med stor egen förbrukning som installerar 
dessa för att minska sitt inköp av energi. I samtliga fall har produktionen antagits 
vara trefasigt ansluten. 

Tabell 5: Använda värden över installerad effekt 

Inst. effekt Baserad på 

1,5 kW Vattenfalls solcellspaket Small 

3,0 kW Vattenfalls solcellspaket Large 

6,0 kW Vattenfalls solcellspaket Large x 2 

11,0 kW Huvudsäkring 16 A 

14,0 kW Huvudsäkring 20 A 

17,0 kW Huvudsäkring 25 A 

 

Vid beräkningen har följande antaganden gjorts för relevanta parametrar. 

• Lutningsvinkel, β = 40° 

• Azimutvinkel, γ = 0° 

• Solcellens verkningsgrad, ηsc = 13 % 

• Växelriktarens verkningsgrad, ηinv = 95 % 

Resultatet av beräkningen för 1,5 kW installerad effekt presenteras grafiskt i 
Bilaga E. För övriga installerade effekter erhålls samma kurvformer med undantag 
för ökande amplitud vid ökande installerad effekt. 
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5.5 Förlust- och inmatningssimulering 

Samtliga laster i lågspänningsnätet har i simuleringen antagits vara symmetriskt 
fördelade över de tre faserna. Dock är exakt timvis effektförbrukning för varje 
abonnent i lågspänningsnäten inte känd. Istället har denna approximerats till att vid 
varje tidpunkt beräknas enligt ekv. (5.1) nedan. 

T
lsptot

ab
ab P

I

I
P ⋅=

,

    (5.1) 

där 

Iab är abonnentens huvudsäkring 
Itot lsp, är summan av alla abonnenters huvudsäkringar under aktuell 
transformator 
PT är uppmätt effekt i nätstationstransformatorn 

Abonnenter med stor huvudsäkring kommer alltså med denna approximering alltid 
att ha ett större effektuttag än abonnenter med liten huvudsäkring. 

I förlustsimuleringen har produktionseffekter enligt Tabell 5 anslutits till de 
säkringsabonnemang vilka finns i respektive knutpunkt för samtliga knutpunkter i 
de sex typnäten enligt kapitel 3, dock endast till abonnemang ≤ 63 A. Produktionen 
har sedan timvis jämförts med uttagen effekt för det abonnemang vilket den 
anslutits till. För de timvärden där produktionen varit större än uttagen effekt, det 
vill säga de tillfällen då inmatning på elnätet skett, har det aktuella typnätets totala 
förlustenergi beräknats och jämförts med motsvarande värde för samma nät utan 
ansluten produktion. På så vis har värden på förändringen av förlustenergi 
bestämts. För varje timvärde då produktionen matar in på elnätet har även 
mängden inmatad energi registrerats. Utifrån dessa registrerade värden har sedan 
motsvarande värden för hela året beräknats genom summering av samtliga 
timvärden. 

Totalt har beräkningar utförts för 438 olika kombinationer av producerad effekt, 
anslutningspunkt och abonnemangsstorlek. 
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6 Resultat 

Resultatet av simuleringarna presenteras i Figur 19 - Figur 24 nedan. Figurerna 
visar den under mätvärdesåret totala inmatade energin, totala förlustminskningen 
samt förhållandet mellan dessa. Resultatet presenteras för såväl låg- som 
höglasttid. Höglasttid är kl. 06:00 – 22:00 måndag till fredag under perioden 
november till och med mars. Övrig tid är låglasttid. I figurerna innebär negativa 
värden minskningar och positiva värden innebär ökningar, relativt samma nät utan 
installerad produktion. Alla värden är sorterade efter storleksordning, därmed kan 
inte jämförelse mellan värden i olika figurer men med samma placering i x-led 
göras grafiskt då dessa värden inte nödvändigtvis överensstämmer. Denna 
sortering har gjorts för att med bättre överskådlighet kunna analysera samtliga 
simuleringar i de olika typnäten. 

6.1 Inmatad energi 

Resultatet av total inmatad energi under ett år i samtliga kombinationer av 
knutpunkt och abonnemang redovisas grafiskt i Figur 19 för låglasttid och i Figur 
20 för höglasttid. Kurvorna visar inmatad energi för olika installerade 
produktionseffekter. 
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Figur 19: Inmatad energi i samtliga kombinationer av knutpunkt och abonnemang för låglasttid, 
sorterat i storleksordning. 
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Figur 20: Inmatad energi i samtliga kombinationer av knutpunkt och abonnemang för höglasttid, 
sorterat i storleksordning. 

Samtliga serier visar upp en trend med en övervägande del av resultaten inom ett 
relativt jämnt intervall och avvikande värden i seriernas början respektive slut, sett 
från vänster till höger i figurerna. De avvikande värdena i seriernas början beror på 
hög last i förhållande till producerad effekt medan de avvikande värdena i seriernas 
slut beror på låg last i förhållande till producerad effekt, i det för värdet aktuella 
simuleringsfallet. 

Medelvärdet av samtliga resultat för inmatad energi för låg- respektive höglasttid 
beräknas till 

• Win m låglast = 4086 kWh/år 

• Win m höglast = 448 kWh/år 

6.2 Förlustförändring 

Resultatet av total förlustförändring under ett år för samtliga kombinationer av 
knutpunkt och abonnemang visas för låglasttid i Figur 21 och för höglasttid i Figur 
22. Kurvorna visar förlustförändring för olika produktionseffekter sorterat efter 
storleksordning. 
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Figur 21: Förlustförändring för produktion ansluten till samtliga kombinationer av knutpunkt och 
abonnemang för höglasttid, sorterat i storleksordning. 
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Figur 22: Förlustförändring för produktion ansluten till samtliga kombinationer av knutpunkt och 
abonnemang för låglasttid, sorterat i storleksordning. 
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Tydligt är hur båda graferna följer samma trend för såväl låg- som höglasttid. Ett 
fåtal värden, längst till vänster i graferna visar på stora förlustminskningar medan 
majoriteten av resultaten befinner sig inom tydligt definierade spann. Två värden i 
varje graf visar på stora ökningar av förluster och beror på stor inmatad effekt långt 
ut i ett nät med lågt effektuttag. 
Medelvärdet av förlustförändringen för låg- respektive höglasttid beräknas till 

• ∆Wf m låglast = -56,15 kWh/år 

• ∆Wf m höglast = -16,01 kWh/år 

6.3 Procentuell förlustförändring 

För att enkelt kunna uppskatta hur stor påverkan en solcellsanläggning kan 
förväntas ha på nätförlusterna per inmatad kWh används kvoten mellan 
förlustförändring och inmatad energi enligt ekv. 6.1 för varje hophörande par av 
resultat. 

in

f
fp W

W
W

∆
=∆     (6.1) 

Denna relation presenteras grafiskt, sorterad efter storlek, för samtliga 
kombinationer av knutpunkter och abonnemang i Figur 23 och Figur 24 nedan.  
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Figur 23: Procentuell förlustminskning för samtliga beräkningar låglasttid, sorterat efter storlek. 
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Figur 24: Procentuell förlustminskning för samtliga beräkningar höglasttid, sorterat efter storlek. 

Tydligt är även här att resultaten följer en trend. Majoriten av resultaten befinner 
sig inom 0 % till -10 % men även resultat utanför detta spann observeras. 
Framförallt uppträder från spannet avvikande värden under höglasttid, vilket är 
rimligt. 

Det procentuella medelvärdet av förlustförändringen beräknas för låg- respektive 
höglast till 

• ∆Wfpm låglast  = -2,51 % 

• ∆Wfpm höglast  = -4,82 % 

6.4 Ekonomisk värdering 

Beräkning av det ekonomiska ersättningsvärdet, Sers, för den nätnytta 
solcellsproduktion ger upphov till sker per inmatad kWh för låg- respektive höglast 
enligt ekv. 6.2. 

öffpmers KKWS +⋅∆=     (6.2) 

där 

Kf är kostnaden för inköp av förluster och 
Kö är överföringskostnad för energi 
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Samma förlustinköpskostnad och överföringsavgift för energi som vid 
framräknandet av ersättningarna i Tabell 1 används. Av sekretesskäl redovisas 
dock inte dessa storheters värde. Enkeltariffen har viktats på samma sätt som 
beskrivs i avsnitt 1.1.3. 

Resultatet av den beräknade ersättningen per inmatad kWh presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6: Beräknade värden på nätnytta i lågspänningsnät orsakad av solceller exkl. moms. 

 Enkeltariff Tidstariff 

Höglasttid Norr 1,8 öre/kWh 2,6 öre/kWh 

Övrig tid Norr 1,8 öre/kWh 1,5 öre/kWh 

Höglasttid Söder 3,8 öre/kWh 4,6 öre/kWh 

Övrig tid Söder 3,8 öre/kWh 3,5 öre/kWh 

 

Värdena i Tabell 6 kan dock inte jämföras direkt mot motsvarande värden i Tabell 
1 då de senare utöver lågspänningsnät även innehåller mellanspänningsnät. De 
faktiska värden vilka beräknats till Tabell 1 är även avrundade uppåt och är 
egentligen lägre än de presenterade. 
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7 Analys, diskussion och framtida arbete 

7.1 Analys av resultat 

Utfallet av simuleringarna var i stort väntat, dock var vissa värden i början och i 
slutet av mätserierna mer avvikande än väntat men dessa är ändå rimliga.  

De värden i Figur 23 och Figur 24 som visar på stora sänkningar av förlusterna 
beror på stor inmatad energi i delar av nätet med stort uttag. Då dessa delar även är 
belägna långt ifrån matande nätstation och därmed har en hög ledningsimpedans 
anses detta vara rimligt. 

De mest avvikande värdena i Figur 23 och Figur 24 som visar på en ökning av 
förluster har uppkommit då produktionseffekterna 14 respektive 17 kW har 
kopplats in till ett 25 A abonnemang i knutpunkt C i typnät L1. Detta abonnemang 
är beläget längst ut på en lång ledning med relativt liten ledararea som beräknats ha 
en låg last, vilket medför att då produktionen ansluts kommer betydligt större 
effekt att matas in än vad som normalt förbrukas och därmed ökar förlusterna. 
Vidare observeras att fler värden blivit noll under höglasttid, vilket är klart rimligt 
då högre producerad effekt krävs för att uppnå inmatning under denna tid. 

I de flesta beräkningsfall är inmatad effekt betydligt mindre än totalt uttagen effekt 
i aktuellt typnät vilket torde medföra att den procentuella förlustminskningen blir 
liten. De framräknade medelvärdena för förlustförändringen anses vara rimliga då 
dessa visar på små (<5 %) procentuella minskningar. 

En övervägande mängd av beräkningsresultaten antar dock snarlika värden vilket 
påvisar att en medelvärdesbildning av resultaten fungerar som riktvärde för ett 
generellt lågspänningsnät. 

För att ekonomisk jämförelse mellan värden i Tabell 1 och Tabell 6 skall kunna 
göras krävs kännedom om att värdena i de båda tabellerna skiljer sig åt. De 
kostnader som använts vid kalkyleringen är i båda fallen de samma men får av 
sekretesskäl dock inte redovisas. Därför följer här istället en beskrivning av hur 
värdena i de två tabellerna skiljer sig åt. 

Om använt värde för effektnytta subtraheras från Tabell 1 skiljer det mellan dessa 
värden och de i Tabell 6 ca 1,0 öre/kWh för samtliga värden i Söder och ca 1,3 
öre/kWh för samtliga värden i Norr. Fortfarande innehåller Tabell 1 dock förluster 
även i mellanspänningsnätet medan Tabell 6 inte innehåller dessa förluster. Om 
antagande görs att de 1,0 respektive 1,3 öre/kWh som skiljer mellan metoderna 
motsvarar mellanspäningsförlusterna, uppvisar metoderna likartade resultat. Detta 
anses visa på att metoden som använts i examensarbetet ger realistiska resultat. 
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7.2 Diskussion kring använda data 

Då målet med examensarbetet varit att beräkna generella värden som skall kunna 
representera hela Sverige krävdes att en metod vilken byggde på förenklingar och 
antaganden användes. De data och antaganden som använts under arbetet är i 
verkligheten varierande med tid och plats medan beräkningarna som utförts antagit 
konstanter eller konstanta förhållanden för flera parametrar. Detta medför att 
osäkerheten i modellen är relativt stor. För att beräkna mer noggranna resultat 
krävs dock fler och noggrannare indata än vad som funnits tillgängligt. Nedan 
analyseras parametrar som på grund av sin osäkerhet skulle kunna påverka 
resultatet. 

Det relativt stora medelfelet i de mätvärdena vilka hämtats från STRÅNG medför 
att den faktiska produktionen i verkliga solceller placerade på de platser där 
beräkningarna är utförda skulle kunna komma att variera. Detta skulle i sin tur 
medföra att resulterande förlustminskningar i nätet påverkades. Dock beräknas 
medelfelet på årsbasis vara mindre än för timvärden. Då inga mer tillförlitliga 
värden finns att tillgå har dock värdena ifrån STRÅNG ansetts vara 
tillämpningsbara i examensarbetet.  

Då ersättningen för nätnytta i elnätet är beroende av både producerade effekt och 
uttagen effekt i varje tidsögonblick är det omöjligt att beräkna exakt hur 
förhållandet mellan dessa kommer att bli i framtiden, eftersom dessa inte följer ett 
exakt mönster. Använda data representerar endast ett år då detta varit det enda 
intervall som funnits tillgängligt för lastdata. För att bättre statistiskt säkerställa 
såväl last- som soldata och kunna urskilja trender i dessa vore det önskvärt att 
beräkningarna kompletterades med data för fler år. Önskvärt för ett mer noggrant 
resultat vore även att mätdata för varje enskild abonnent funnits att tillgå. 

Eftersom de timvärden som använts är medelvärdesbildade av realtidsvärden 
uppvisar dessa en bättre sammanlagring än vad realtidsvärden torde göra. Detta 
medför att även de förlustminskningar som beräknats är något större än i realiteten. 

Produktionen påverkas även av solcellernas orientering. Denna har antagits vara 
likadan för samtliga simuleringar, de antaganden som har använts är baserade på 
rekommendationer för god produktion. I verkliga fall kommer även andra 
orienteringar att förekomma på grund av producenternas varierande 
förutsättningar. Individuella förutsättningar är dock inte möjliga att förutse och 
därför anses använda värden vara representativa för en typisk solcellsanläggning. 

För att beräknade värden för ersättning skall kunna jämföras med värden 
beräknade enligt nuvarande metod krävs att även förlusterna i 
mellanspänningsnätet beaktas. Detta skulle dock kräva att mätdata från övriga 
nätstationer i respektive mellanspänningsnät fanns tillgänglig, vilket inte är fallet.  
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7.3 Förslag till framtida arbete 

Minskning av förluster i lågspänningsnätet uppkomna av mikroproduktion i 
nätanslutna solceller påverkar även mellanspänningsnätet. Examensarbetet har 
avgränsats till att enbart behandla lågspänningen men för att få en helhetssyn på 
hur hela nätet påverkas bör en liknande studie utföras för mellanspänningen. 

Examensarbetet är även avgränsat till att enbart titta på hur förlusterna påverkas då 
en mikroproduktionsanläggning ansluts till en given transformatorkrets. Det 
rekommenderas att en studie utförs där fler anläggningar ansluts. 
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A.  Abonnemangsstorlekar typfallsnät 

 

Bången 

A B C D E 

1x16 1x16 1x25 4x16 
1x25 

1x63 
1x100 

 

Tjärn 

A B C D E F G 

1x16 1x16 1x16 1x16 

1x20 

1x16 2x16 

1x20 

2x25 

 

Juringe väg 

A B C D E F G H I J K L M 

1x20 1x16 

1x20 

2x16 

2x20 

 

1x16 

1x20 

1x25 

1x20 

1x25 

2x20 

1x25 

1x20 

1x25 

3x20 

3x25 

5x25 1x16 

1x20 

2x25 

2x16 

2x25 

2x25 1x16 

1x25 

N O P Q R 

1x20 

1x35 

2x20 2x25 1x20 

1x25 

2x25 

 

Tjärnstigen 

A B C D E F G H I J 

3x25  2x25 

3x16 

1x25 

1x20 

2x16 

2x25 

1x20 

1x25 

1x16 

3x25 

2x20 

4x25 

1x20 

1x16 - 3x25 

1x20 

2x16 
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Brantingstorg 

A B C D E F G H I J 

1x400 1x160 1x35 32x16 

1x35 

1x160 

39x16 

1x20 

3x35 

10x16 

1x35 

36x16 

1x100 

2x160 

1x16 

1x25 

1x200 

10x16 65x16 

1x25 

1x80 

 

Slakthuset 

A B C D E F G H 

1x200 

1x125 

1x100 

2x63 

2x25 

1x200 1x400 

1x25 

1x125 

1x35 

2x25 

1x315 

1x80 

- 1x35 1x80 

1x16 
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B.  Lastdata 
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C. Soldata 
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D. MATLAB-kod för beräkning av producerad effekt 
%This .m-file is used to convert meassured values of beam radiation and global 

radiation to total radiation value on an 

arbitrarly tilted plane. Additionaly the output effect from a solar cell of 

given effect is calculated. The file is designed to calculate for 8760 values, 

starting at May 25th, midnight. 

  

clear all;clc 

  

main_dir = pwd; 

Indata=[main_dir,'\Bången']; 

  

%% Data import 

  

%Import, global radiation  

Iglobalexcell = xlsread(Indata,'Mätdata sol','A2:A8761'); 

  

for n=1:365 

    for i=1:24 

Iglobalexcellmatrix(n,i)=Iglobalexcell((n-1)*24+i,1);             

% Meassured global radiation, 25 may - 24 may 

    end 

end 

  

%Import, direct radiation 

Idirectexcell = xlsread(Indata,'Mätdata sol','C2:C8761'); 

  

for n=1:365 

    for i=1:24 

Idirectexcellmatrix(n,i)=Idirectexcell((n-1)*24+i,1);         % 

Meassured direct radiation, 25 may - 24 may 

    end 

end 

 

Ibm = Idirectexcellmatrix; % Beam radiation [kW/m^2], 25 may - 24 may 

I = Iglobalexcellmatrix;   % Global radiation [kW/m^2],25 may - 24 may    

  

%% Constants to be defined  

fi = 58.20*pi/180;         % Latidue [RADIANS] 

B = 40*pi/180;             % Tilt of the plane [RADIANS] 

y = 0*pi/180;              % Azimuth angle for the plane [RADIANS] 

Lst = 15;                  % Standard meridian 

Lloc = 11.56;              % Longitude 

  

Gsc = 1367;                % Solar constant 

ps = 0.2;                  % Albedo summer 

pw = 0.5;                  % Albedo winter 

  

Effect = 1.5;              % Installed effect [kW] 

nsc = 0.13;               % Solar cell efficiency 

nsys = 0.95;              % System efficiency 

eff = nsc*nsys;           % Rate of efficiency 

  

%% Equation of time E 

for n=1:365 

    b(n,1)=360*(n-1)/365*pi/180;  % Calculated in radians 

end 

  

E=229.18*(0.000075+0.001868*cos(b) 

  -0.032077*sin(b)-0.014615*cos(2*b)-0.04089*sin(2*b));    

  % Result of equation of time 

  

%% Conversion to true solar time, Ts 
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for n=1:365            % Creation of standard time matrix in minutes 

    for i=1:24 

    Tst(n,i)=i;            

    end 

end 

Tst=Tst*60; 

  

for n=1:365            % Conversion to True solar time 

    Ts(n,:)=Tst(n,:)+4*(Lst-Lloc)+E(n,1); 

end 

Ts=Ts/60;              % Converted back to hour-format 

  

%% Hour angle, w 

for n=1:365            % Calculation of hour-angle 

    for i=1:24 

        w(n,i)=15*(Ts(n,i)-12)*pi/180; 

    end 

end 

  

%% Declination of the sun, d  

    

%Calculation of the declination of the sun over one year (radians)  

for n=1:365         

    d(n,1)=(23.45*pi/180)*sin(2*pi/365*(284+n)); 

end 

  

%% Angle of incidence, cosO 

 for n=1:365 

    for i=1:24 

cosO(n,i) = sin(d(n,1))*sin(fi)*cos(B)-          

sin(d(n,1))*cos(fi)*sin(B)*cos(y)+cos(d(n,1))*cos(fi)*cos(B)*cos(w(n,i))+cos(d

(n,1))*sin(fi)*sin(B)*cos(y)*cos(w(n,i))+cos(d(n,1))*sin(B)*si        

n(y)*sin(w(n,i)); 

    end 

end 

  

%% Zenith Angle, cosOz 

for n=1:365        %Calculation of cos(Oz) 

    for i=1:24 

       cosOz(n,i)=cos(fi)*cos(d(n,1))*cos(w(n,i))+sin(fi)*sin(d(n,1)); 

    end 

end  

  

%% Geometric Factor, Rb 

for n=1:365 

    for i=1:24 

        if cosO(n,i) > 0.0 && cosOz(n,i) > 0.0 

            Rb(n,i)=cosO(n,i)/cosOz(n,i); 

        else 

            Rb(n,i)=0; 

        end 

    end 

end 

  

c= 1.4;         %Correction factor to decrease high-peak values. 

for n=1:365 

    for i=1:24 

        if i < 12 && Rb(n,i) > 2*Rb(n,i+1) 

            Rb(n,i) = c*Rb(n,i+1); 

         

        elseif i > 12 && Rb(n,i) > 2*Rb(n,i-1) 

            Rb(n,i) = c*Rb(n,i-1);     

          

        else 

            Rb(n,i)=Rb(n,i); 
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        end 

    end 

end 

  

%% Conversion of meassured Ibm to horizontal Ib 

for n=1:365 

    for i=1:24 

        if n<=221 

            Ib(n,i)=Ibm(n,i)*cosOz(n+144,i);         

 % 25 may is day #145 of the year, thus cosOz(n+144,i) 

         

        else 

            Ib(n,i)=Ibm(n,i)*cosOz(n-221,i);   % Derived from above 

        end 

    end 

end 

for n=1:365                 %Deleting negative values 

    for i=1:24 

        if Ib(n,i) < 0 

            Ib(n,i)=0; 

        else 

            Ib(n,i)=Ib(n,i); 

        end 

    end 

end 

  

%% Conversion from horizontal Ib to tilted Ibt 

for n=1:365 

    for i=1:24 

        if n<=221 

           Ibt(n,i)=Ib(n,i)*Rb(n+144,i);       

% 25 may is day #145 of the year, thus Rb(n+144,i) 

         

        else 

            Ibt(n,i)=Ib(n,i)*Rb(n-221,i);   % Derived from above 

        end 

    end 

end 

  

  

  

%% Diffuse radiation 

%--------------------------------------------------------------------- 

  

Id=I-Ib;           %Calculation of meassured diffuse radiation, Id 

  

%% Sunrise and sunset angels, wr & ws 

for n=1:365 

    ws(n,1)=acos(-tan(fi)*tan(d(n,1))); 

end 

  

wr=-ws; 

  

%% Extraterrestrial radiation, I0 

for n=1:365 

    for i=1:24 

if w(n,i) > wr(n,1) && w(n,i) < ws(n,1)           

G0(n,i)=Gsc*(1+0.033*cos(2*pi*n/365))*(cos(fi)*cos(d(n,1))* 

cos(w(n,i))+sin(fi)*sin(d(n,1))); 

         else 

           G0(n,i)=0; 

         end 

    end 

end 

I0=G0; 



Undersökning av förlustminskningar i lågspänningsnät uppkomna av mikroproduktion 
med solceller 

Bilaga D:4 

  

%% Anisotropy index, Ai 

for n=1:365 

    for i=1:24 

        if n<=144 

            if I0(n,i) > 0 

                Ai(n,i)=Ib(n+221,i)/I0(n,i);        % 25 may... 

            else 

                Ai(n,i)=0; 

            end 

        else 

            if I0(n,i) > 0 

                Ai(n,i)=Ib(n-144,i)/I0(n,i);        % 25 may... 

            else 

                Ai(n,i)=0; 

            end 

        end 

    end 

end 

  

%% Tilted diffuse radiation, Idt 

for n=1:365 

    for i=1:24 

        if n <= 221 

Idt(n,i)=Id(n,i)*((1-

Ai(n+144,i))*((1+cos(B))/2)+Ai(n+144,i)*Rb(n+144,i));  %25 may... 

        else 

Idt(n,i)=Id(n,i)*((1-Ai(n-221,i))*((1+cos(B))/2)+Ai(n-221,i)*Rb(n-

221,i));  %25 may... 

        end 

    end 

end 

  

for n=1:365                 % Deleting negative values 

    for i=1:24 

        if Idt(n,i) < 0 

            Idt(n,i)=0; 

        else 

            Idt(n,i)=Idt(n,i); 

        end 

    end 

end 

  

%% Gound-reflected radiation, Igt 

for n=1:365 

    for i=1:24 

        if n < 160 || n > 279                       % 25 may... 

            Igt(n,i)=I(n,i)*pw*((1-cos(B))/2);      % Winter 

        else 

            Igt(n,i)=I(n,i)*ps*((1-cos(B))/2);      % Summer 

        end 

    end 

end 

  

%% Total radiation, It 

It = Ibt+Idt+Igt; 

  

for n=1:365                 % Deleting negative values 

    for i=1:24 

        if Igt(n,i) < 0 

            Igt(n,i)=0; 

        else 

            Igt(n,i)=Igt(n,i); 

        end 

    end 
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end 

  

%% Rate of efficiency 

Area = Effect*1000/eff/1000;   % Required area to get requiered effect 

Iteff=Area*eff.*It;            % Multiplication with effiency factor 

  

%% Hour-by-hour curve 

Ityeareff=0; 

  

for n=1:365 

    for i=1:24 

        Ityeareff(1,i+(n-1)*24)=Iteff(n,i); 

    end 

end 

  

%% Plot 

hFig=figure; 

 set(hFig,'Position',[300 300 700 300]) 

 plot(Ityeareff); 

 grid on 

 title('Bången') 

 axis([0 8760 0 2200]) 

 ylabel('Effekt [W / m^2]') 

 xlabel('Tid [h]') 
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E. Producerad effekt 
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