
     

 

Solel i elnät 
Seminariedag 18 juni 2013 på LTH i Lund 

Medan solel blivit ett betydande inslag i elproduktionen i Tyskland har utvecklingen i Norden 

varit blygsam fram till 2011. Men när Danmark införde nettodebitering exploderade 

installerad effekt under 2012 för att i april 2013 uppgå till ca 450 MW. I Sverige har boomen 

ännu inte skett, men närmar sig kanske: Regeringen vill främja förnybar elproduktion och har 

tillsatt en utredning om nettodebitering som ska redovisas senast 14 juni. Solelanläggningar 

säljs av både energibolag och byggvaruhandel och priserna fortsätter sjunka. 

Det avgörande för ett genomslag är en rimlig ekonomisk kalkyl. Hur ersättningen för 

producerad solel är utformad avgör hur stora anläggningar som installeras. Detta påverkas 

också av den enskilde fastighetsägarens tillgång på lämpligt orienterad yta där anläggningen 

monteras. Vissa kommuner tillhandahåller idag potentialkartor som från laser-scanning av 

bostadsområden ger tillgänglig yta i m
2
 och förväntad årlig solenergi per byggnad. 

Det är nätbolaget som hanterar anslutningen till elnätet. Beräkningar utförda av olika aktörer 

visar att en ansenlig mängd solceller kan anslutas till våra nät utan problem med för hög 

spänning eller ström. Lågspänningsnät uppvisar dock en stor variation och i vissa fall kan 

nätets kapacitet bli begränsande. Detta har studerats i Danmark och en studie av 1110 nät som 

Dansk Energi gjort visar detta i mer detalj. Eftersom nätberäkningar i motsvarande 

omfattning inte har gjorts i Sverige finns det anledning att lära av detta och se vad som är 

relevant för Sverige. Medan inledande beräkningar typiskt antar trefasigt anslutna 

anläggningar finns det idag många enfasiga anläggningar på marknaden. Dessa har olika 

nätpåverkan och möjligen behöver nätanslutning av enfasiga och trefasiga hanteras olika. 

Målen med dagen är dels att ge en orientering om nätansluten solel, dels att diskutera 

begränsningar i elnätets förmåga att ta emot solel som underlag för nationella regler. 

Programmet tar upp: 

 Dagsläget för solelanläggningar vad gäller teknik, ekonomi och potential; 

 Utredningsförslaget om nettodebitering; 

 Dansk Energis beräkningsstudie med 1110 lågspänningsnät; 

 Svenska nätbolags beräkningar – E.ON, Fortum, Lunds Energi. 

Alla är välkomna men dagen vänder sig särskilt till nätbolag av alla storlekar och personer 

inom nätutveckling. 

Seminariedagen arrangeras av LTH, Svensk Energi och FORMAS-projektet ”Sol i staden”. 

”Sol i staden” stöder stadsplanering med solel – genom potentialkartor, råd om utformning av 

byggnader, affärsmodeller och samordning med nätbolag. Projektet samverkar med Lunds, 

Malmös och Helsingborgs städer samt stadsdelsprojekten Brunnshög, Hyllie och H+. 



     

 

Seminariet hålls i Kårhuset, LTH, John Ericssons väg 2 i Lund, med Flygbussarnas hållplats 

LTH intill. Karta över LTH samt program finns på http://www.iea.lth.se/seminars/solelielnat/   

Seminariedagen inklusive lunch är kostnadsfri men anmäld deltagare som uteblir debiteras 

500 SEK. Anmäl till Carina.Lindstrom@iea.lth.se senast 12 juni. Ange eventuella 

särskilda kostönskemål. 

För mer information kontakta: 

 Olof Samuelsson 046-222 75 04, Olof.Samuelsson@iea.lth.se 

 Gunnar.Fredriksson 08-677 26 22, Gunnar.Fredriksson@svenskenergi.se   

 

Program 

9.30 Kaffe 

10.20 Inledning 
 Olof Samuelsson, Lunds universitet 

10.30 Rapport från Dansk Energi: “Solceller og spændingsvariationer i 0,4 kV net” 
 Niels Christian Nordentoft, Dansk Energi 

11.30 Utmaningar för nätansluten solel – erfarenheter från EU-projektet PV GRID  
 Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi 
  
11.45 Utredningen om nettodebitering i Sverige 
 Göran Lagerstedt, Svensk Energi 
 
12.00 Lunch 
 
13.00 Potentialkarta för Lund  

Elisabeth Kjellsson, Lunds universitet 
 
13.15 Nätberäkningar Fortum 
 Joar Johansson, Fortum Eldistribution, Joakim Widén, Uppsala universitet,  
 
13.30 Nätberäkningar E.ON 
 Stefan Öhrlund, E.ON Elnät 
 
13.45 Nätberäkningar Lunds Energi 
 Samuel Estenlund och Niklas Berg, Lunds universitet 
 
14.00 Diskussion 
 Moderator Olof Samuelsson, Lunds universitet 

15.00 Avslutande kaffe  
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