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Sammanfattning 
Nordligt läge med lägre solstrålning än exempelvis södra Europa och förhållande-
vis lågt elpris gör att noggranna förutsägelser av energiutbyte från solcellsanlägg-
ningar är av stor vikt när man gör investeringskalkyler i Sverige. Noggrannare 
beräkningar av förväntad solelproduktion ger mindre ekonomisk osäkerhet, vilket 
resulterar i en mer resurseffektiv utveckling. Val av meteorologiska data och be-
räkningsmetod för kalkyler av solelproduktion är därför av stor vikt.  

En fråga är därför vilket simuleringsprogram för solelproduktion som är bäst att 
använda i Sverige. OptiCE, Polysun, PVsyst och PV*SOL med programmens 
meteorologiska databaser visade sig här vara relativt likvärdiga för Stockholm, 
Norrköping och Visby. Överensstämmelsen är relativt god med de uppmätta vär-
dena för solelproduktion under 2019, med skillnader på mindre än ±5%. Men de 
ger alla 13%-15% för höga värden för Kiruna. PVGIS med databas ERA5 ger lite 
större avvikelser för Stockholm, Norrköping och Visby än ovan nämnda program 
men ger ett värde nära det uppmätta under 2019 i Kiruna. SAM och PVGIS med 
databaserna SARAH eller COSMO ger större avvikelser än ovan nämnda pro-
gram. Då SARAH i en jämförande studie hade bäst noggrannhet är det tänkbart att 
beräkningarna i PVGIS skulle kunna förbättras genom att välja SARAH i kombi-
nation med ett lägre värde än grundinställningen 14% för systemförluster.  

Den största osäkerheten vid uppskattning av solcellssystems elproduktion kommer 
från solstrålningsdata. Genom att förbättra solstrålningsdata och göra dem allmänt 
tillgängliga hjälps investerare att fatta beslut med minskad osäkerhet. Det finns 
behov av en branschstandard för solstrålningsdata i Sverige. En vidareutveckling 
av STRÅNG-modellen för solstrålningsdata är önskvärd. Ett standardförfarande 
hur man beräknar inverkan av skuggning skulle vara värdefullt, då skuggning vid 
sidan om val av solstrålningsdatabaser kan ha en stor inverkan på utbytet av solel. 

Solstrålningsklimatet kan förändras över tid, vilket man kan se i uppmätt solstrål-
ning för Sverige. I framtiden kan även pågående klimatförändring ha betydelse för 
solinstrålning och därmed solenergiproduktion. Data för solstrålning, vind, tempe-
ratur och albedo från klimatscenarion för två tidsperioder (2030-2065 och 2066-
2095) användes för att uppskatta hur solelproduktionen kan komma att påverkas. 
Resultatet pekar på att solelproduktionen minskar något men att förändringen 
endast är statistiskt signifikant i det scenario som representerar fortsatt höga kol-
dioxidutsläpp och då endast för norra Sverige under den senare tidsperioden. Sett 
över hela landet beräknas förändringen för denna period hamna mellan -9% (10:e 
percentilen) och -2% (90:e percentilen) med medelvärde på ca -6%.  

De kartor för Sverige för optimerade lutningar, solstrålning och solelproduktion 
som tagits fram med den utvecklade modellen OptiCE är ett verktyg för att bättre 
förstå, utforma och förbättra installationer av solcellssystem i Sverige. 

Bland de undersökta modellerna för uppdelning av global horisontell solstrålning i 
diffus och direkt strålning för att ta fram egna solstrålningsdata för användning i 
simuleringsprogram är slutsatsen att för timvärden är Engerer2 eller Paulescu och 
Blaga lämpliga val. För 1-minutvärden visar Yang2 bäst prestanda. 
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Summary 
Northern location with lower solar radiation than southern Europe and relatively 
low electricity prices means that accurate predictions of energy yield from 
photovoltaic (PV) systems are of great importance when making investment 
calculations in Sweden. More accurate calculations of expected PV yield result in 
less economic uncertainty, which results in a more resource-efficient 
development. The choice of meteorological data and calculation method for PV 
yield is therefore of great importance 

One question is which simulation program for PV yield is best to use in Sweden. 
OptiCE, Polysun, PVsyst and PV*SOL using the programs meteorological 
databases are relatively equivalent in this work for Stockholm, Norrköping and 
Visby. The agreement is relatively good with the measured values for PV yield in 
2019, with differences of less than ±5%. But they all give 13%-15% too high 
values for Kiruna. PVGIS with database ERA5 gives slightly larger deviations for 
Stockholm, Norrköping and Visby than the above-mentioned programs but gives 
a value close to the measured in 2019 in Kiruna. SAM and PVGIS with the 
databases SARAH or COSMO give larger deviations than the above-mentioned 
programs. As SARAH in a comparative study had best accuracy, it is conceivable 
that PVGIS calculations could be improved by choosing SARAH in combination 
with a lower value than the default setting of 14% for system losses. 

The greatest uncertainty in estimating solar cell systems electricity production 
comes from solar radiation data. By improving solar radiation data and making it 
publicly available, investors are helped to make decisions with reduced 
uncertainty. There is a need for an industry standard for solar radiation data in 
Sweden. A further development of the STRÅNG model for solar radiation data is 
desirable. A standard procedure for calculating the effect of shading would also be 
valuable, as shading can have a major impact on PV yield. 

Data for solar radiation, wind, temperature and albedo from the climate scenario 
for two periods (2030-2065 and 2066-2095) were used to estimate how solar 
production may be affected in a future climate. The results indicate that PV yield 
is declining somewhat, but that the change is only statistically significant in the 
scenario that represents continued high carbon dioxide emissions and then only 
for northern Sweden during the recent period. Across the country, the change for 
this period is estimated to be between -9% (10th percentile) and -2% (90th 
percentile) with an average value of about -6%. 

The maps for Sweden for optimized slopes, solar radiation and solar production 
produced with the developed model OptiCE are a tool for better understanding, 
designing and improving installations of PV systems in Sweden. 

Among the models examined for the decomposition of global horizontal solar 
radiation into diffuse and direct radiation to produce own solar radiation data for 
use in simulation programs, the conclusion is that for hourly values Engerer2 or 
Paulescu and Blaga are suitable choices. Of the models studied for 1-minute 
values, Yang2 shows the best performance. 
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Förkortningar 
 

Förkortning 
Benämning 

Beskrivning 

AC Alternating Current. Växelström. Växelriktaren omvandlar från 
likström (DC) till växelström (AC).  

Azimut En vinkel som anger modulerna vridning i förhållande till 
söder. Negativ vinkel mot öster. Söder 0° (vanligen, men även 
180° kan förekomma), väster = 90° och öster = -90°. 

CdTe KadmiumTellurid 
CEC California Energy Commission. Definierar verkningsgraden för 

växelriktare som används i USA enligt följande formel, där P är 
växelriktarens växelströmseffekt: 
CEC verkningsgrad = 0,04•P10% + 0,05•P20% + 0,12•P30% + 
0,21•P50% + 0,53•P75% + 0,05•P100% 

CIS, CIGS KopparIndiumSelenid och KopparIndiumGallium(di)Selenid, 
CuIn(1-x)Ga(x)Se2 

DC Direct Current. Likström. Solceller ger likström  
Gd,h, DHI, 
DHR 

Diffus solstrålning mot horisontell yta. Benämns ofta DHI = 
Diffuse Horizontal Irradiance eller DHR = Diffuse Horizontal 
Radiation. 

Gd,n Diffus solstrålning mot yta vinkelrät solen = infallsvinkel 0° 
mot ytan. Benämns ofta DNI = Direct Normal Irradiance.  

Gh Global (total) solstrålning mot horisontell yta. Benämns ofta 
GHI = Global Horizontal Irradiance. 

Gg Solstrålning reflekterad mot marken 
GTI, GTR Global (total) solstrålning som når en lutad yta. GTI = Global 

Tilted Irradiance eller GTR = Global Tilted Radiation.  
MAE Mean absolute error 
MBE Mean bias error 
R2 Förklaringsgrad vid regression för utvärdering av samband 

mellan data 
RH Relative humidity. Relativ luftfuktighet.  
RMSE Root mean square error 
STC Standard Test Conditions. Förhållanden vid vilken 

märkeffekten för en solcellsmodul är definierad. Strålning = 
1000 W/m2, solcelltemperatur = 25°C, ”air mass” = 1,5 
(definierar spektrum). 

TMY Typical Meteorological Year 
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Bakgrund 
Nordligt läge med lägre solstrålning än exempelvis södra Europa och 
förhållandevis lågt elpris gör att noggranna förutsägelser av energiutbyte från 
solcellsanläggningar är av stor vikt när man gör investeringskalkyler i Sverige. 
Noggrannare beräkningar av förväntad solelproduktion ger mindre ekonomisk 
osäkerhet, vilket resulterar i en mer resurseffektiv utveckling. Detta gynnar alla 
investerare oavsett om de är privatpersoner, bostadsrättsföreningar, byggbolag, 
fastighetsbolag, kommuner eller andra investerare. 

Grundläggande vid beräkning av solelproduktion är att den globala (totala) 
solstrålningen mot solcellernas modulplan behöver vara känd för varje timme 
under året. Den globala solstrålningen består av tre komponenter; direkt, diffus 
och reflekterad solstrålning, se Figur 1. Direkt solstrålning är den som kommer 
direkt från solen utan att ha spridits på vägen. Diffus solstrålning är den som 
spridits av i atmosfären av moln, partiklar eller genom Rayleigh-spridning. En 
mindre del av solstrålningen mot en yta är reflekterad mot marken. Även mot en 
horisontell yta kan markreflekterad solstrålning bidra om den reflekteras eller 
absorberas i omgivningen och sedan återstrålar mot den horisontella ytan. Dessa 
komponenter måste vanligen beräknas utgående från global solstrålning i ett 
horisontellt plan som är uppmätt eller beräknad från satellitdata. SMHI har 17 
aktiva stationer i Sverige som mäter sådan global solstrålning, varav tre även 
mäter diffus och direkt solstrålning, vilket betyder att för stora ytor av Sverige 
måste denna solstrålning uppskattas med andra metoder. För detta ändamål 
används satellitdata, vilket SMHI gjort i modellen STRÅNG (SMHIc).  

 
Figur 1 a) Global solstrålning mot ytan av en solcellsmodul GTI är summan av direkt 

solstrålning Gb, diffus solstrålning Gd och markreflekterad solstrålning Gg.  
b) Global solstrålning mot en horisontell yta Gh är summan av direkt solstrålning 
Gb,h och diffus solstrålning Gd,h mot den horisontella ytan. 

Den globala horisontella solstrålningen behöver i beräkningar delas upp i diffus 
och direkt horisontell solstrålning, se Figur 2. Många modeller finns för att 
beräkna andel diffus solstrålning, med varierande noggrannhet, vilket gör att en 
osäkerhetsfaktor införs i beräkningarna. Dessa horisontella strålningskomponenter 
behöver sedan räknas om till solstrålning i solcellsmodulernas plan. Denna 
transformering är rätt fram för direkt solstrålning där dess värde mot en lutad yta 
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är lätt att beräkna utifrån värdet mot ett horisontalplan med kännedom om solens 
position på himlen och lutning samt orientering av den lutande ytan. Däremot är 
uppskattningen av diffus solstrålning mot lutade ytor inte så enkel, eftersom den 
har spridits i atmosfären och som ett resultat kommer från hela himlen.  

 
Figur 2 Principer för beräkning av total solstrålning GTI i en solcellsmoduls plan.  

Hur den diffusa komponenten uppskattas är den största skillnaden mellan de olika 
modellerna. En jämförelse av några av dessa modeller kan hittas i Gracia Amillo 
& Huld (2013). Modellerna kan delas in i två huvudkategorier, isotropiska och 
anisotropiska. Den första kategorin antar att den diffusa solstrålningen är jämnt 
fördelad (isotrop) över himlen. Med detta antagande är den diffusa solstrålningen 
mot en lutad yta värdet mot horisontalplanet skalad med en faktor som endast 
beror på ytans lutning och som motsvarar himlens andel av den rymdvinkel som 
modulen ser. 

Men den diffusa solstrålningen är knappast någonsin isotrop. Förutom den 
isotropa bakgrunden är det lätt att se ett ljust område runt solen. Beroende på 
molntäcket kan det finnas ljusa regioner runt zenit eller vid horisonten. Hur dessa 
ljusare områden uppskattas och beaktas varierar mellan de anisotropa modellerna. 
De kan klassificeras i två grupper, beroende på att de tar hänsyn till det 
cirkumsolära och/eller horisontbandet förutom den isotropa bakgrunden. 

Man behöver dessutom ta hänsyn till reflekterad solstrålning från mark och 
omgivning, där man använder ett albedovärde som anger andelen av den globala 
horisontella solstrålningen som reflekteras. Här inför man en ytterligare osäkerhet 
i beräkningarna då man vanligen saknar uppmätta albedovärden på plats.  

Med hjälp av den globala solstrålningen i modulplanet beräknas därefter 
solelproduktionen för ett solcellssystem. Solelproduktionen beror på 
verkningsgrad för solcellsmodulerna och växelriktare samt förluster i kablar och 
förluster på grund av smuts och snö på solcellsmodulerna. Över tid tillkommer 
även en degradering av solcellsmodulerna, som ger något minskad verkningsgrad.  

Den största osäkerheten vid uppskattning av solcellssystems elproduktion kommer 
från solstrålningsdata. Osäkerheterna beror på att solstrålningsdata är beräknade 
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och att de varierar mellan olika år, vilket ger inverkan av vilka tidsserier som 
används. Genom att förbättra solstrålningsdata och göra dem allmänt tillgängliga 
hjälps investerare att fatta beslut med minskad osäkerhet. 

För att få tillförlitliga uppgifter för validering av olika simuleringsprogram för 
solelproduktion skapades ett nätverk av solcellssystem på tre SMHI-stationer som 
har fullständiga mätningar av solstrålning och vid en SMHI-station med endast 
mätning av global solstrålning. För att klara bristen på fullständiga data vid övriga 
stationer har moderna maskininlärande tekniker utnyttjats för att alstra 
solstrålningsdata som uppdelning av global horisontell strålning i diffus och direkt 
strålning, som oftast saknas för att kunna använda olika simuleringsprogram.  

Projektets mål 
Målen med projektet var 

1. Installation av tre små solcellssystem vid de tre stationer där SMHI mäter 
global, direkt och diffus solstrålning (Visby, Norrköping och Kiruna) och 
vid en station (Stockholm) där SMHI mäter global solstrålning. Syftet var 
få bästa möjliga data för solstrålning som indata till simulerings-
programmen, i kombination med goda data för solelproduktion.  

2. Utvärdera olika simuleringsprogram genom att använda data för solstrål-
ning och solelproduktion. Utvärdering de kommersiella programmen 
PVSYST, PV*SOL, Polysun och TRNSYS samt de två fria programmen 
SAM och OptiCE). Dessutom planerades en jämförelse med det fria pro-
grammet PVGIS och det kommersiella ArcGIS, utan möjlighet att ge egna 
väderdata som indata. Målet var att besvara frågorna 

a. Vilket av programmen ger mest korrekta resultat? 

b. Finns signifikanta skillnader mellan programmen när det gäller 
latitud? 

3. Ge rekommendation av simuleringsprogram att använda i Sverige för att 
beräkna solelproduktion, baserat på projektets resultat.  

4. Göra en genomgång och jämförelse av olika maskininlärande tekniker för 
att ta fram indata till simuleringsprogram utgående från mätning av global 
solstrålning vid SMHI:s stationer. Eftersom vissa program kräver mer än 
global solstrålning som indata är det viktigt att kunna ta fram tillförlitliga 
data för diffus och direkt solstrålning från uppmätt global solstrålning.  

5. Analysera effekterna av klimatförändringar på solstrålning och temperatur, 
som skulle kunna signifikant påverka framtida solelproduktion. Då en sol-
cellsanläggning har 25-30 års ekonomisk livslängd, kan en långsiktig trend 
i solstrålning påverkar framtida solelproduktion och därmed dess ekonomi.  

6. Ta fram kartor med beräknad årlig solelproduktion i Sverige vid olika 
orienteringar, baserat på indata från SMHI:s databas STRÅNG för 
solstrålning  
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Faktorer som påverkar en solcellsmoduls effekt 
En solcellsmoduls effektivitet beror på ett antal faktorer som solstrålningens 
intensitet, variationer i solspektrum och solcellernas temperatur. Solcellernas 
temperatur beror i sin tur på lufttemperatur, vindhastighet och solstrålningens 
intensitet samt hur solcellsmodulerna är installerade (fristående, utanpåliggande 
på tak eller fasad eller byggnadsintegrerade). 

När solcellsmodulerna monteras utomhus kan förhållandena vara mycket 
annorlunda än vid de förhållanden som används vid standardtester (STC) som 
används av tillverkaren för att mäta modulens prestanda och därför kommer även 
moduleffekten att vara mycket annorlunda. Vid STC (Standard Test Conditions) 
använder tillverkaren strålning 1000 W/m2, solcelltemperatur 25°C och spektrum 
motsvarande ”air mass” 1,5 för att karakterisera varje modul. 

När solstrålningen träffar solcellsmodulens yta kommer en del att reflekteras bort 
från ytan utan att komma in i modulen. Mängden solstrålning som reflekteras bort 
ökar om solstrålningen infaller med en hög vinkel mot normalen till modulens yta. 
När solstrålningen är nära parallell med modulytan kommer nästan all solstrålning 
att reflekteras bort. 

När solen skiner mot solcellsmodulen stiger solcellernas temperatur och blir högre 
än den lokala lufttemperaturen. Det innebär att modulens temperatur beror på 
både lufttemperatur och solstrålningens intensitet (strikt sett solstrålningen som 
inte reflekterats bort eftersom strålning som reflekteras bort inte värmer modulen). 
Om det finns vind kan den dessutom hjälpa till att sänka modulernas temperatur. 
När solcellernas temperatur ökar minskar modulens effekt. I databladen för 
solcellsmoduler anger man en temperaturkoefficient som för kristallina 
kiselbaserade solceller är ca -0,4%/°C. Då solcelltemperaturen vid full 
solstrålning under sommardagar kan bli 50-70°C blir modulernas effekt då 
betydligt lägre än vid STC.  

Systemförlusterna uppstår i form av resistiva förluster i kablar och 
omvandlingsförluster i växelriktare.  

Även om bara en del av en solcellsmodul skuggas kan det minska elproduktionen 
kraftigt. Denna effekt är mycket lokal och beror på antalet by-passdioder i 
modulerna och hur modulerna installeras. Detta bör beaktas vid installation av 
solcellssystem. 

Det finns ett antal även andra effekter som kan påverka elproduktionen i ett 
solcellssystem och som vanligen inte ingår i simuleringsprogram för beräkning av 
solelproduktion. Bland dessa är: 

• Snö. Om solcellsmodulerna täcks helt eller delvis av snö blir 
elproduktionen vanligtvis mycket låg eller ingen alls. Denna effekt beror 
på hur ofta det snöar men ännu viktigare av hur länge snön stannar kvar på 
modulerna innan den smälter eller glider av. Detta beror i sin tur på 
temperaturen men också på modulens lutning och hur modulerna 
installeras. 
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• Damm och smuts. I områden med mycket damm i luften tenderar 
solcellsmodulerna att täckas med damm. Hur länge dammet stannar på 
modulerna beror på regn och på modulernas lutning. Effekten kommer 
naturligtvis att vara annorlunda om modulerna rengörs då och då. 

• Degradering med ålder. När solcellsmodulernas åldras minskar deras 
effektivitet. 

Framtida potential för solelproduktion 
Eftersom en solcellsmodul har en förväntad livslängd av 25-30 år kan trender i 
solinstrålningen över tid vara av betydelse för elproduktionen och därmed dess 
lönsamhet. SMHI:s mätningar av solstrålning på 17 platser i Sverige visar på att 
globala solstrålningen ökat från mitten av 1980-talet och fram till omkring 2005-
2006 med i genomsnitt runt 8% (SMHIa). Liknande tendens ser man i stora delar 
av Europa. Uppgången i solstrålning beror troligt av en kombination av en 
minskning i utsläpp av partikelföroreningar och en förändrad molnighet. Efter det 
har solstrålningen varit mer stabil, med undantag från 2018 och 2019 då 
väderläget ledde till mycket soliga somrar.  
 
Klimatförändringar kan i framtiden leda till ytterligare förändringar i 
solstrålningen som är av betydelse för solelproduktionen. Parametrar som kan 
påverkas och som är av betydelse för solstrålningen är främst molnigheten och 
mängden vattenånga samt atmosfäriska partiklar.  
 
Tidigare studier av framtida solstrålning och potential för elproduktion för Europa 
har gjorts med globala (Müller et al. 2019, Wild et al. 2015) och regionala (Jerez 
et al. 2015, Bartók et al. 2016) klimatmodeller. Dessa pekar på en ökning av 
solstrålningen i centrala Europa och en minskning i norra Europa med varierande 
magnitud och geografisk utsträckning. Dock har dessa studier inte på ett realistiskt 
sett analyserat effekterna för våra nordiska breddgrader, vilket har varit i fokus i 
det här projektet. Vi använder här de senaste resultaten från regionala 
klimatmodeller inom det europeiska modelleringssamarbetet EURO-CRODEX 
för att beräkna förändringar i den potentiella solelproduktionen. Dels givet dagens 
geografiska fördelning av solelinstallationer och dels givet att all tillgänglig takyta 
tas i anspråk. Resultaten presenteras för installationer i ett antal representativa 
lutningar och riktningar. 
 

Finansiering 
Projektet har finansierats av Energimyndighetens program ”El från solen”, med 
viss medfinansiering från Solkompaniet. Projektet har pågått från augusti 2017 till 
och med oktober 2020.  
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Genomförande  
Projektet var uppdelat i fem olika arbetspaket, som beskrivs i det följande.  

AP1 Installationer av solcellssystem 
Installationer har gjorts av ett enkelt solcellssystem bestående av en solcellsmodul 
i Kiruna, Stockholm, Norrköping och Visby. Stationernas position och datum för 
driftstart för solcellssystemen visas i Figur 3. När det gäller solcellssystemet i 
Visby har installationen klar den 4 maj 2018. Men det visade sig efter en tids drift 
att modulen var defekt och den blev utbytt 28 juni 2018.  

 
Ort Longitud (°) Latitud (°) Höjd 

(m.ö.h.) 
Stations-
nummer 

Start 

Kiruna 20,410 67,842 424 92045 2018-06-26 
Stockholm 18,063 59,353 30 92483 2018-05-07 
Norrköping 16,148 58,582 53 92071 2017-12-13 
Visby 18,345 57,673 49 92091 2018-06-28 

Figur 3 Solcellssystemens position och datum för driftstart. Kartans röda prickar 
markerar från norr till söder: Kiruna, Stockholm, Norrköping och Visby. 

 
Solcellsmodulerna är från spanska Eurener av modellen PEPV 260, med 60 
polykristallina solceller och en modulverkningsgrad på 16,05% enligt datablad 
från den svenska leverantören. En beräkning av verkningsgrad med hjälp av 
modulens yta A (m2) enligt databladet, G = 1000 W/m2 vid STC och märkeffekt P 
(W) ger att modulverkningsgraden η är 15,98% vid STC enlig ekvation 1.  

P = ηAG => η = P/AG = 260/(1,640*0,992*1000) = 0,1598 (1) 

Det är oklart varför modulverkningsgraden i databladet anges till 16,05%, vilket 
ger en moduleffekt på 261,1 W vid STC. Sannolikt är det en felskrivning då 
angiven ström och spänning vid maxeffektpunkten ger 260,0 W vid STC.  
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Varje solcellsmodul har en mikroväxelriktare från Enphase av modell M250 60 
cell, anpassad för moduler med 60 solceller och med en högsta AC-effekt på 250 
W. Verkningsgraden anges i installationsmanualen till 96,5% (CEC viktad).  

Modulparametrarna enligt modulernas märkning och datablad framgår av Tabell 
1. Små skillnader finns av någon anledning i data angivna på moduletiketterna för 
Imp och Isc. I äldre datablad är det dessutom andra värden för 
temperaturkoefficienterna för Isc, Uoc och Pmax.  

Märkeffekten för modulerna är 260 W, men den verkliga effekten kan variera 
något beroende på toleranserna vid tillverkningen. Den effekt som tillverkaren har 
uppmätt vid en ”flash test” av modulerna har dock inte gått att få via den svenska 
leverantören av solcellssystemen. 

Modulerna är installerade rakt mot söder, azimut = 0°, och med en lutning på 45° 
mot horisontalplanet, se Figur 4-Figur 7. Vid varje installation finns en 
referenssolcell från Mencke Tegtmeyer av modell Si-RS485TC-2T-v-SL, 
monterad dels i modulplanet, dels horisontellt. Referenssolcellerna ger enligt 
databladet global solstrålning med en noggrannhet på ±5 W/m2 ±2,5% av avläst 
värde. Mätningen görs genom kortslutningsströmmen Isc som är proportionell mot 
solstrålningen och denna modell har en temperaturkompensering för att korrigera 
att Isc har ett litet temperaturberoende. Den har även en temperatursensor som är 
laminerad på undersidan av den monokristallina kiselsolcellen, som ger en 
mätning av solcelltemperaturen med en mätnoggrannhet på ±1K. Denna 
referenscelltemperatur motsvarar approximativt modultemperaturen. 

Referenssolcellerna installerades för att kunna göra jämförelser med SMHI:s 
mätningar av solstrålning i horisontalplanet med pyranometer och för att kunna 
göra jämförelser av horisontell solstrålning med solstrålning i modulplanet.  

Tabell 1 Modulparametrar enligt modulernas märkning och datablad. Värden inom 
parentes gäller för modulens märkning i Visby. 

Parameter Värde moduletikett Värde datablad 
Imp (A) 8,43 (8,47) 8,47 
Isc (A) 8,82 8,82 
Vmp (V) 30,83 (30,70) 30,70 
Voc (V) 38,10 38,10 
Pmax (W) 260 260 
Pmax tolerans  0/ +3% 
Modularea  1,627 m2 
Modulverkningsgrad  16,05% 
Temperaturkoefficient Isc  0,039%/°C 
Temperaturkoefficient Uoc  -0,29%/°C 
Temperaturkoefficient Pmax  -0,42%/°C 
NOCT  44°C ±2°C 
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Figur 4 Installation i Kiruna.  

 

 
Figur 5 Installation i Norrköping.  
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Figur 6 Installation i Stockholm.  

 

 
Figur 7 Installation i Visby.  

 
Loggningen av väderdata görs av SMHI via deras loggningssystem, där dagliga 
filer överförs till projektets server. När det gäller loggningen av data från 
solcellssystemen var det inte möjligt att ansluta alla komponenter till Enphase 
loggningssystem Envoy-S Standard med noggrannhet ±5% för mätning av AC-
effekten. Därför användes loggning med en Solar-Log 1200 för elmätarna och för 
referenssolcellerna, där dagliga filer överförs till projektets server. De mätdata 
som loggas i Kiruna, Stockholm, Norrköping och Visby framgår av Tabell 2. 
Förutom av loggning av AC-effekt från växelriktare loggas även AC-effekten med 
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en 3-fas elmätare Solar-Log PRO 380 MID RS485, med maximal ström 100 A, 
referensström 5 A, startström 20 mA och noggrannhetsklass B (±1%). 
Noggrannheten gäller i intervallet 0,1*referensströmmen (0,5 A) till maximal 
ström (100 A).  

När det gäller mätning av vindhastigheten görs den på 10 meters höjd över 
marken. Dessa mätningar görs inte på den plattform där mätningar av solstrålning 
görs av SMHI och där solcellssystemen är installerade. I Norrköping görs 
mätningarna av vindhastighet i närheten av plattformen, med viss lä från 
omgivande hus och terrängen. Det gör att värden på 10 meters höjd kan vara 
något låga, men sannolikt inte med någon stor skillnad från förhållandena på taket 
där solcellssystemet är installerat. I Visby är väderstationen på flygplatsen ca 1,2 
km från plattformen där mätning av solstrålningen görs. I Kiruna är avståndet till 
väderstationen vid flygplatsen 3-3,5 km. I Stockholm är avståndet mellan 
Bromma flygplats där väderstationen står ca 7 km till KTH, där mätning av 
solstrålningen görs.  

 

Tabell 2 Mätdata som loggas i Kiruna, Stockholm, Norrköping och Visby.  

Mätvärde Loggning Tidsintervall 
(minuter) 

Kommentar 

Effekt AC, från växelriktare Enphase Envoy-S 
Standard 

15  

Effekt och ström AC, 
elmätare efter växelriktare 

Solar-Log PRO 380 
MID RS485 

5  

Global horisontell strålning SMHI, pyranometer 1  
Global horisontell strålning Solar Log, Mencke & 

Tegtmeyer, 
referenssolcell 

5  

Global strålning, 45° lutning 
(i modulplanet) 

Solar-Log, Mencke & 
Tegtmeyer, 
referenssolcell 

5  

Diffus horisontell strålning SMHI, skuggad 
pyranometer 

1 Enbart Kiruna, 
Norrköping och 
Visby 

Direkt strålning SMHI, pyrheliometer 1 Enbart Kiruna, 
Norrköping och 
Visby 

Lufttemperatur i skugga SMHI 1  
Solcelltemperatur 
horisontell och 45° lutning 
(i modulplanet) 

Solar-Log, Mencke & 
Tegtmeyer, 
referenssolcell 

5  

Vindhastighet SMHI 1 Se kommentarer i 
texten 
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AP2 Uppskattning av diffus strålning 
För att beräkna den diffusa solstrålningen mot en horisontell yta utgående från 
global horisontell solstrålning per timme jämfördes inom projektet tre ledande 
modeller: Engerer2 (Bright and Engerer, 2019), Perez (DIRINT) (Ineichen et al., 
1992) och Paulescu & Blaga (2016). Modellen för global horisontell solstrålning 
vid klart väder (”clear sky”) som krävs som indata för Engerer2-modellen är 
REST2v5 klarvädersmodellen som ursprungligen utvecklades av Gueymard 
(2008a), tillämpad av Sun et al. (2019) och tillgänglig på GitHub (2020). 
Rasteruppgifter för perioden 2007-2016 om Aerosol Optical depth (AOD) vid 550 
nm (AOD (550 nm), ozon, vattenånga, kvävedioxid och Ångström-exponent har 
tillhandahållits från SMHI. Dessa data motsvarar de indata som används i 
STRÅNG-modellen (SMHId; Landelius et al., 2001). Uppgifterna om AOD (550 
nm) varierar rumsligt och dagligen. Uppgifterna om kvävedioxid varierar rumsligt 
men antas vara konstanta i tiden. Ångström-exponenten antas att vara rumsligt 
och temporärt konstant 1,3. Vad gäller Paulescu & Blaga-modellen har vi 
specifikt använt PB5 som i Paulescu och Blaga (2016). I denna studie har vi 
jämfört modeller per timme eftersom STRÅNG- och MESAN-modeller från 
SMHI genererar data med en timmes tidssteg. Beräkningsförfarandet för 
solpositionen är från Meeus (1991) och Reda och Andreas (2004). 

AP3 Validering av solelproduktion 

Jämförelse av indata för olika program 
När det gäller indata i olika simuleringsprogram är det speciellt intressant att 
studera vilka meteorologiska data i form av solstrålning och andra väderdata som 
man själv måste eller kan använda som indata i programmen. I Tabell 3 görs en 
jämförelse av vilka indata som är obligatoriska respektive möjliga eller inte 
möjliga i olika simuleringsprogram för solelproduktion. Egna indata ges med en 
tidsupplösning på minst en timme för ett helt år. Förutom de i tabellen nämnda 
indata behövs alltid solcellsmodulerna plats (longitud och latitud), lutning, azimut 
och installerad effekt. Information i varierande form behövs även om 
solcellsteknologi och hur modulerna är installerade.  

Tabell 3 Indata vid beräkningar med olika simuleringsprogram för solelproduktion. X = 
obligatoriska indata, (X) = möjliga indata, - = inte möjlig indata. Gh = global 
horisontell solstrålning, Gd,h = diffus horisontell solstrålning, Gb,n = direkt 
solstrålning mot en yta vinkelrät mot solen, T = lufttemperatur, v = 
vindhastighet, RH = relativ luftfuktighet.  

Program Gb,n Gd,h Gh T v RH Filformat Tidsupplösning egna indata 
OptiCE - (X) X (X) (X) - Excel Bestäms av användaren 
Polysun - X X X X X csv Timme eller 15 minuter 
PV*SOL - - X X X X xml, dat, wbv  Timme 
PVGIS - - - - - - - - 
PVsyst - (X) X (X) (X) (X) csv Timme 
SAM X X X X X X csv Timme eller ned till 1 minut 
TRNSYS X X/(X) X/(X) X (X) - Tm2, TMY Bestäms av användaren 
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Polysun kräver att det finns ett värde för relativ luftfuktighet i de egna indata men 
detta värde används endast för beräkningar av värmeförluster från 
swimmingpooler enligt manualen. För solcellsberäkningar används inte värdet för 
relativ luftfuktighet och ett godtyckligt värde kan sättas i indatafilen. Polysun 
kräver även ett värde för långvågig strålning i egna indata. Detta värde används 
vid beräkningar för solfångare enligt manualen. Även detta kan därför sättas till 
ett godtyckligt värde vid solcellsberäkningar. Även SAM kräver ett värde för 
relativ luftfuktighet, men det används inte för solcellsberäkningarna och kan 
därför sättas till ett godtyckligt värde.  

När det gäller PV*SOL antyder en figur i manualen att värdet för relativ 
luftfuktighet används för beräkning av solcelltemperaturen. Efter förfrågan till 
Valentin Software hur RH-värdet används i PV*SOL blev svaret att värdet 
användes i mycket gamla versioner av programmet, men inte numera. Men de 
meteorologiska filerna har fortfarande samma struktur så det behövs ett värde, 
men det spelar ingen roll vilket värde man sätter där, det kan sättas till 0. Det hade 
förenklat för användaren om det även framgått i programmets manual. 

När det gäller albedo och skuggning, som båda kan påverka den beräknade 
solelproduktionen, visar Tabell 4 vilka egna indata som är möjliga. Vanligen 
används en horisontprofil och om solen är under horisonten tas enbart hänsyn till 
eventuell diffus solstrålning. I vissa program kan en skuggprofil importeras 
bestående av minst höjd och azimutvinkel för det skuggande objektet.  
Albedo påverkar den reflekterade solstrålningen Gg mot solcellsmodulerna enligt 
ekvation 2. 

Gg = αGh(1–cos(β))/2 (2) 

α = reflektion mot marken (albedo)  

Gh = global horisontell solstrålning 

β = modulens lutningsvinkel 

(1–cos(β))/2 = markens andel av den rymdvinkel som ses av modulen 

Vanligen vet man dock inte vilket albedot är för den aktuella platsen och hur det 
varierar över året. Därför är det sällan något annat värde än programmets 
förinställda värde som används. 0,2 är standardvärdet för albedo i alla studerade 
program. Om marken förväntas vara snötäckt vintertid kan egna värden för albedo 
läggas in för valda månader i de flesta program. Polysun använder väderdata från 
Meteotest och enligt dem är standardvärdet för albedo 0,2, som modifieras 
beroende på snötäckning enligt beräkningar i en snömodul som tar hänsyn till 
snöfall och snösmältning.  
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Tabell 4 Programmens värde för albedo, om det är möjligt att ge eget albedo och data för 
skuggning.  

Program Albedo 
program 

Albedo egna 
data 

Skuggning 

OptiCE 0,2 Ja, 
timvärden  

Horisontprofil och 3D-profil kan importeras. 

Polysun 0,2 Nej 
 

Horisontprofil inkluderande närliggande skuggande objekt 
kan importeras. 

PV*SOL 0,2 Ja, per 
månad 

Horisontprofil och en 3D-profil för närliggande skuggande 
objekt kan skapas och modifieras i programmet av 
användaren. Det finns fördefinierade objekt som 
byggnader, träd eller skorstenar att välja bland. Man kan 
även skapa eller importera egna skuggobjekt.  

PVGIS 0,2 Nej Horisontprofil beräknas automatiskt i programmet från den 
givna positionen. Egen horisontprofil inkluderande 
närliggande skuggande objekt kan importeras.  

PVsyst 0,2 Ja, per 
månad 

Horisontprofil och en 3D-profil för närliggande skuggande 
objekt kan skapas och modifieras i programmet av 
användaren. Det går även att importera en horisontprofil 
och en detaljerad 3D-skuggningsprofil.  

SAM 0,2 Ja, per 
månad 
 

En 3D-profil för skuggning kan skapas och modifieras i 
programmet av användaren. Det går även att importera en 
skuggningsprofil.  

TRNSYS 0,2 Ja, valt 
tidsintervall 

Horisontprofil och 3D-profil kan importeras. 

 

I den följande texten görs en genomgång av de i projektet studerade programmen. 
En detaljerad beskrivning görs för webbaserade PVGIS, då alla program mer eller 
mindre gör på liknande sätt även om transparensen av de använda metoderna i de 
olika programmen kan variera.  

ArcGIS 
ArcGIS har ett ”Solar Radiation Tool” som kan används för 
solstrålningsberäkningar i ett rastersystem (ArcGISa). ArcGIS har använts i 
Sverige för att ta fram solstrålningskartor (Hedén, 2013). 

ArcGIS gör en enkel modellberäkning där man beräknar hur mycket solstrålning 
som transmitteras och diffuseras beroende på var solen står på himlen (ArcGISb). 
Det innebär att instrålningen blir lika stor för vår och höst när solen har samma 
läge. Två parametrar som bestämmer atmosfärens transmittans och andel diffus 
strålning ska anges. Värdena på dessa varieras när modellen kalibreras mot till 
exempelvis uppmätt solstrålning. Dessutom lägger man på en bild av 
omgivningen som ger solcellsmodulernas siktfält för solstrålning och därmed ger 
inverkan av skuggning. 

Timvisa utdata är oanvändbara med den använda metoden. Därför uteslöts 
ArcGIS i jämförelserna av olika simuleringsprogram. Noggrannhet i absoluta data 
för årlig solelproduktion beror på kalibreringen.  
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PVGIS 
PVGIS är en webbapplikation som gör det möjligt för användaren att få data om 
solstrålning och solcellssystems elproduktion i de flesta delar av världen 
(PVGISa). Det är gratis att använda, utan begränsningar hur resultaten kan 
användas och är utan krav på registrering. En användarmanual finns på 
programmets hemsida (PVGISb).  

PVGIS har utvecklats på EU:s gemensamma forskningscentrum på JRC:s 
webbplats i Ispra, Italien. PVGIS har genomgått ett antal förändringar under åren, 
den nuvarande versionen i oktober 2020 är PVGIS 5.1. 

Beräkningar kan göras för nätanslutna fasta eller solföljande solcellssystem utan 
batterilagring och för solcellssystem som inte är nätanslutna (”off-grid”) med 
batterilagring. PVGIS gör det möjligt att uppskatta den genomsnittliga 
elproduktionen per timme, månad och år. Beräkningen tar hänsyn till solstrålning, 
temperatur, vindhastighet och typ av solcellsmodul. Användaren kan välja hur 
modulerna ska monteras, antingen integrerade i en byggnad eller fristående läge. 
Lutning och orientering för solcellsmodulerna kan definieras av användaren eller 
också kan användaren låta PVGIS beräkna optimerad lutning och orientering som 
maximerar den årliga solelproduktionen.  

Solstrålning kan beräknas per timme, dag och månad. Man kan även beräkna 
genomsnittliga solstrålnings- och temperaturdata och andra meteorologiska data 
över flera år, ett så kallat typiskt meteorologiskt år (TMY = Typical 
Meteorological Year), som kan användas exempelvis vid beräkning av 
byggnaders energiprestanda. De flesta av verktygen i PVGIS kräver viss 
inmatning från användaren, detta hanteras som vanliga webbformulär, där 
användaren klickar på alternativ eller matar in information, som till exempel 
effekten för solcellssystemet. Innan data kan anges för beräkningen måste 
användaren välja en geografisk plats för vilken beräkningen ska göras.  

Beräkningen av solstrålning och ett solcellssystems prestanda använder 
information om den lokala horisonten för att uppskatta effekterna av skuggor från 
närliggande kullar eller berg. PVGIS använder information om terrängens höjd 
med en upplösning på 3 bågsekunder (cirka 90 m) för att beräkna horisonten. Det 
betyder att för varje 90 m finns ett värde för markhöjden. Från dessa data 
beräknas horisontens höjd runt varje geografisk plats. Dessa data används sedan 
för att beräkna de tider när solen är skuggad av kullar eller berg. När detta händer 
beräknas solstrålningen med endast den diffusa delen av strålningen.  

Beräkning av solstrålning på lutande plan 
Satellitbaserade beräkningar ger värden för global och direkt solstrålning mot ett 
horisontellt plan. Modellen för beräkning av diffus solstrålning i PVGIS är den 
som utvecklats av Muneer (1990) som kan klassificeras som anisotropisk för två 
komponenter. Det fungerar på samma sätt som andra mer komplexa anisotropa 
modeller med tre komponenter som de som utvecklats av Perez eller Reindl. 
Muneer-modellen visade sig vara den bästa i en studie som utfördes av ESRA 
(2000). Modellen skiljer mellan klara och molniga förhållanden och mellan 
solbelysta och skuggade ytor.  
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Uppskattning av solcellsmodulers effekt 
PVGIS gör korrigeringar för ett antal olika effekter som påverkar solcellseffekten. 

Reflektion vid höga infallsvinklar beräknas med hjälp av en matematisk modell 
som beskrivs i (Martin & Ruiz, 2001, Martin & Ruiz, 2013). I allmänhet orsakar 
denna effekt en förlust på 2-4% av solstrålningen. 

PVGIS använder solstrålningsdata från satellit som har beräknats för olika 
spektralband (Mueller et al., 2012) för att beräkna effekten av 
spektrumförändringar på solelproduktionen. De spektrala effekterna har beräknats 
för kristallint kisel och för CdTe tunnfilm. 

PVGIS beräknar effekterna av solstrålning och solcellsmodultemperatur med 
hjälp av en modell som beskrivs av Huld et al. (2011). Effekten P antas bero på 
global solstrålning i modulplanet GTI (W) och modultemperatur Tm (°C) enligt 
ekvation 3-4. 

P (W) = GTI•A•η(G, Tm) = GTI•A•ηSTC•ηrel (3) 

ηrel(G´,ΔT) = 1 + k1ln (G´) + k2ln (G´)2 + k3ΔT + k4ΔTln (G´) + k5ΔTln (G´)2 + 
k6ΔT2 (4) 

där G´ = GTI/1000, A = modularea, η = modulverkningsgrad, ηSTC = 
modulverkningsgrad vid STC, ΔT = Tm-25°C. 

Koefficienterna k1 till k6 bestäms för varje solcellsteknologi genom anpassning till 
uppmätta data. Koefficienterna som används i PVGIS är baserade på mätningar 
utförda vid European Solar Test Installation (ESTI). 

Parametrarna som påverkar solcellstemperaturen behandlas i PVGIS med hjälp av 
en modell föreslagen av Faiman (2008). Modulens temperatur Tm kan beräknas 
enligt ekvation 5.  

Tm = Ta + GTI / (U0 + U1v)  (5) 

där Ta är lufttemperaturen och v är vindhastigheten. Koefficienterna U0 och U1 
som används i PVGIS har hämtats från Koehl et al. (2011). 

När det gäller systemförluster och förluster på grund av åldrande rekommenderar 
PVGIS ett värde på 14% för "systemförlust". PVGIS beräknar förlusterna som 
multiplikativa. Till exempel: om förluster på grund av infallsvinkeln är 3,7% och 
temperatur / solstrålningsförlusterna är 7,2%, förloras först 3,7% som reflekteras 
bort vid ytan och sedan tappar man 7,2% av resten av energin på grund av hög 
temperatur eller låg solstrålning. Slutligen kan systemförlusterna vara 14%, vilket 
beräknas på vad som är kvar efter övriga förluster. Den totala förlusten blir då 100 
* (1- (1-0,037) * (1-0,072) * (1-0,14)) = 23,1%. 

Effekter som inte beaktas i PVGIS är snö, damm och smuts och partiell 
skuggning. 
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Indata PVGIS 

Vid beräkningar i PVGIS behöver användaren ge indata enligt Figur 8, som 
beskrivs i den följande texten.  

 
Figur 8 Fält för indata i PVGIS version 5.1.  

PV Technology 
Förutom solstrålningens intensitet och solcelltemperatur beror solelproduktionen 
även i viss mån på vilken solcellsteknologi som används. Bland 
solcellsteknologier kan man välja mellan kristallint kisel, tunnfilm CIS (inkluderar 
CIGS) och tunnfilm CdTe. För dessa teknologier beräknas förluster på grund av 
temperatur- och strålningseffekter. Amorfa teknologier saknas. Det finns även ett 
val okänd och då används ett standardvärde på 8% för förluster på grund av 
temperatureffekter, medan dessa beräknas för de övriga solcellsteknologierna.  

PVGIS kan även beräkna hur variationer i spektrum påverkar solelproduktion för 
kristallint kisel och CdTe.  

Det går inte att välja tillverkare eller modell i PVGIS för vare sig solcellsmoduler 
eller växelriktare.  

Installed peak PV power 
Den installerade märkeffekten anges i kW. Om arean och verkningsgraden är 
känd kan effekten i kW beräknas som area * verkningsgrad i %/100. Om arean 
exempelvis är 100 m2 och verkningsgraden 18% blir effekten 100*0,18 = 18 kW.  

System loss 
Systemförluster uppkommer i kablar, växelriktare och på grund av smuts eller snö 
på modulerna. Över tid minskar även modulernas effektivitet något, vilket gör att 
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solelproduktion i slutet av modulerna livslängd är ett antal procent lägre än när de 
var nya. Som grundvärde används 14% för systemförlusterna.  

Mounting position 
Hur solcellsmodulerna installeras påverkar solcellernas temperatur som i sin tur 
påverkar modulernas effekt. I PVGIS kan man välja mellan fristående (”free-
standing”) och byggnadsintegrerade (”building-integrated”). Fristående kan vara 
på mark eller om man har lutande system på ett platt tak. Byggnadsintegrerade 
solcellsmoduler ersätter ett tak- eller fasadmaterial, vilket gör att man får mindre 
eller inga luftrörelser bakom modulerna, vilket ger en högre solcelltemperatur och 
därmed en lägre solelproduktion. Byggnadsintegrerade kristallina solceller ger ca 
2,5-3% lägre årsproduktion än fristående enligt beräkningar i PVGIS.  

Utanpåliggande på tak, som är det vanligaste installationssättet på småhus i 
Sverige, saknas som val. Prestanda för dessa blir någonstans mellan de två 
möjliga valen, beroende på avstånd mellan tak och solcellsmodulerna.  

Slope of PV modules 
Modulernas lutningsvinkel anges i förhållande till ett horisontalplan. Det gör 
exempelvis att moduler monterade vertikalt på en fasad har lutningen 90°.  

Kryssar man i rutan ”Optimize slope” gör PVGIS en beräkning av vilken 
modullutning som ger högst årsproduktion baserat på vald azimutvinkel.  

Exempelvis anges för Västerås att optimala vinklar är modullutning 47° i rakt 
söderläge för fristående system med databas PVGIS-ERA5. Variationer med ett 
fåtal grader har dock en liten inverkan för den årliga solelproduktionen. Om man 
varierar lutningsvinkel ±2° blir årsproduktion högst 1 kWh lägre enligt 
beräkningarna i PVGIS, vilken är en försumbar skillnad.  

Azimuth 
Azimutvinkeln anger modulerna vridning i förhållande till söder. I PVGIS 
används 0° för söder, 90° för väster och -90° för öster. Dessa definitioner kan 
skilja mellan olika simuleringsprogram.  

Kryssar man i rutan ”Optimize slope and azimuth” gör PVGIS en beräkning av 
vilken kombination av modullutning och azimutvinkel som ger högst årlig 
solelproduktion.  

Den optimerade azimutvinkeln kan skilja sig några grader från rakt söderläge, 
men i praktiken är det en väldigt liten skillnad i årsproduktion jämfört med rakt 
söderläge. Exempelvis anges för Västerås att optimala vinklar är modullutning 
47° och azimutvinkel -4° för fristående system med databas PVGIS-ERA5. Om 
man istället sätter azimutvinkeln till 0° blir årsproduktion 0,5 kWh lägre enligt 
beräkningarna i PVGIS, vilken är en försumbar skillnad.  

Solar radiation database 
Merparten av de solstrålningsdata som finns i PVGIS har beräknats från 
satellitbilder, då nätet av markbaserade stationer som mäter solstrålning ofta är 
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glest. Det finns olika metoder att göra detta, beroende på vilka satelliter som 
används.  

Huvudsakligen används geostationära satelliter. Satellitdata som används för 
uppskattningar av solstrålning i PVGIS kommer från METEOSAT-satelliterna 
som täcker Europa, Afrika och större delen av Asien. Nackdelen med att använda 
satellitdata är att solstrålningen på marknivå måste beräknas med ett antal ganska 
komplicerade matematiska algoritmer som inte bara använder satellitdata utan 
också data om atmosfärisk vattenånga, aerosoler (damm, partiklar) och ozon.  

Geostationära satelliter har också begränsningen att de inte täcker polarområden. 
Ändå är noggrannheten för satellitbaserade solstrålningsdata generellt sett mycket 
bra. Av den anledningen är det mesta de solstrålningsdata som används i PVGIS 
baserad på satellitalgoritmer. 

Solstrålningsdata som produceras från satellitbilderna måste kontrolleras mot 
mätningar på marknivå för att få en uppfattning om hur stor osäkerhet det finns i 
de satellitbaserade solstrålningsdata. I denna validering som PVGIS gjort saknas 
svenska mätstationer.  

I Sverige kan man välja mellan följande fyra solstrålningsdatabaser, varav en bara 
finns för sydligaste Sverige och i nordligaste Sverige finns bara två databaser. När 
man valt en plats i PVGIS framgår vilka databaser som är tillgängliga för den 
platsen.  

Val av solstrålningsdatabas har en signifikant inverkan på det beräknade värdet av 
årlig solelproduktion.  

• PVGIS-CMSAF. Data beräknade i ett samarbete inom CM SAF 
(CMSAF) för perioden 2007-2016, med tidsupplösning en timme och 
rumslig upplösning 1,5 bågminuter.  

• PVGIS-SARAH. Data beräknade av CM SAF och PVGIS-team för 
perioden 2005-2016, med tidsupplösning en timme och rumslig 
upplösning 3 bågminuter.  

Då geostationära satelliter har dålig täckning för höga latituder har två databaser 
introducerats för Europa baserade på klimatanalysdata och som omfattar även 
höga latituder. Omanalysdata beräknas med hjälp av numeriska 
väderprognosmodeller, omkörning av modellerna bakåt i tiden och där man gör 
korrigeringar med hjälp av kända historiska meteorologiska mätningar. I PVGIS 5 
introducerades: 

• PVGIS-ERA5. Ny omanalys från European Centre for Medium-range 
Weather Forecast (ECMWF) för perioden 2005-2016, med tidsupplösning 
en timme och rumslig upplösning 0,28° i latitud och longitud, 
inkluderande både global och direkt solstrålning.  

• PVGIS-COSMO. COSMO-REA är regional omanalys för Europa för 
perioden 2005-2015 i PVGIS, med tidsupplösning en timme och rumslig 
upplösning på ca 6 km (3 bågminuter i latitud och longitud i PVGIS).  
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Täckningen för de olika solstrålningsdatabaserna framgår av Figur 9. 

 
Figur 9 Täckning för de olika solstrålningsdatabaser som används i PVGIS (PVGISb).  

 
Utdata i PVGIS 

Vid beräkningar i PVGIS får man utdata enligt Figur 10, som beskrivs i 
nedanstående text.  

 
Figur 10 Exempel på utdata i PVGIS version 5.1. 

Resultatet av beräkningen består av årliga genomsnittliga värden för 
solelproduktion och solstrålning i modulplanet och diagram över månadsvärdena. 
Variationen i solelproduktion mellan olika år anges som standardavvikelsen för de 
årliga värdena under perioden med solstrålningsdata i vald solstrålningsdatabas. 
Förlusternas storlek beroende på infallsvinkel och effekter som beror på spektrum, 
temperatur och låg solstrålning. Med tillägg av indata för den angivna 
systemförlusten (14% som standardvärde) anges också de totala 
systemförlusterna.  
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Man kan välja mellan diagram för månadsvisa värden för solelproduktion och 
solstrålning. Diagrammen kan laddas ner som bilder och diagrammens data kan 
laddas ner som en csv-fil. Man kan även ladda ner en pdf-rapport med alla utdata.  

Det går att ladda ner månadsvisa medelvärden som en csv-fil för 
solstrålningsparametrar med enhet kWh/m2 för valda år och vald plats från 
databaserna i PVGIS. De parametrar som finns för solstrålningen och väder är 

• Global horisontell solstrålning (Gh) 
• Direkt normal solstrålning (Gb,n) 
• Global solstrålning vid den lutningsvinkel som ger högst årlig 

solelproduktion (GTI) 
• Global solstrålning vid vald lutningsvinkel (GTI) 
• Förhållande mellan diffus horisontell och global horisontell solstrålning 
• Lufttemperatur, medel över hela dygnet under månaden.  

 

Dessutom kan följande timdata laddas ner för valda år som en csv-fil: 

• Solelproduktion för vald plats (W) 
• Direkt solstrålning i valt modulplan (W/m2) 
• Diffus solstrålning i valt modulplan (W/m2) 
• Reflekterad solstrålning i valt modulplan (W/m2) 
• Solhöjd (grader) 
• Lufttemperatur på två meters höjd (°C) 
• Vindhastighet på tio meters höjd (m/s) 

 

OptiCE 
OptiCE är en öppen kod skriven i Matlab och tillgänglig på OptiCE hemsida 
(OptiCE). Programmet kräver inmatade data per timme för global horisontell 
strålning, diffus horisontell strålning, omgivningstemperatur och vindhastighet. 
Indata ges via en Excel-fil. I den öppna kod som kan laddas ner från hemsidan är 
transponeringsmodellen enligt Liu och Jordan (1963). Solcellsmodellen är den 
förenklade modell med verkningsgrad beroende på solstrålning, solcelltemperatur 
med flera parametrar som presenterades i Duffie och Beckman (2013) och som 
modifierades av Campana et al. (2015).  

Den nya mera avancerade versionen av OptiCE har en solcellsmodell baserad på 
en ekvivalent krets enligt en-diodmodell med fem parametrar som beskrivs i 
(Duffie och Beckman (2013). De fem parametrarna beräknas från en IV-kurva vid 
solstrålning 1000 W/m2, som användaren ger som indata. Den nya versionen 
kräver minst timvärden för global horisontell strålning, omgivningstemperatur och 
vindhastighet. Om informationen om diffus horisontell strålning saknas beräknas 
den från den globala horisontella strålningen med modellen enligt Engerer2 
(Bright & Engerer 2019). Transponeringsmodellen är enligt Perez (1990). Det 
finns ingen databas med solcellsmoduler eller växelriktare. Parametrar i 
solcellsmodellen (Isc, Imp, Voc, Vmp, temperaturkoefficient för effekt, som finns i 
databladen) och data för växelriktarens verkningsgrad som funktion av effekt ges 
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som indata via en Excel-fil. För OptiCE skapades liksom för SAM en ny 
solcellsmodul med data enligt databladet, se Figur 11. 
 
Den nya versionen kommer att finnas för nedladdning på programmets hemsida 
(OptiCE). 
 

Polysun 
Polysun kan simulera flera system för förnybar energi inklusive solcellssystem 
(fristående, nätanslutna eller nätanslutet med batteribackup), solvärme, geotermisk 
värmepump, fjärrvärme och kyla samt kraftvärme. Polysun tillhandahåller mer än 
1000 förkonfigurerade systemmallar, se exempel i Figur 11 (Polysun). Mallar kan 
också anpassas och eller skapas av användaren.  

 
Figur 11 Exempel på mallar för solcellssystem i Polysun.  

 

När det gäller väderdata kan användaren välja mellan olika alternativ, till exempel 
från databas (Meteonorm), webbkarta eller månadsvärden. Sedan genereras 
timvärden syntetiskt som indata till beräkningarna. Modellen behöver följande 
indata för att kunna utföra beräkningarna: tre värden för solcellsmodulens 
verkningsgrad vid olika solstrålning, tre värden för växelriktarens verkningsgrad 
vid olika effekt, den installerade solcellseffekten och solcellsmodulens 
temperaturkoefficient för effekt. Programmet har en omfattande databas för 
solcellsmoduler och växelriktare. Den modul som valdes ur databasen framgår av 
Figur 12. 
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Inmatningsfilen för egna indata är i .csv-format. Nödvändiga indata per timme 
eller per 15 minuter avser global horisontell strålning, diffus horisontell strålning, 
omgivningstemperatur, långvågsstrålning, vindhastighet och relativ fuktighet. 
Transponeringen utförs med Perez-modellen (Lasierra Fortuño 2014). 
Solelproduktionen beräknas med hjälp av en modell som utvecklats av Beyer et 
al. (2014).  

Polysun har en omfattande manual som nås från programmet eller som kan laddas 
ner från dess hemsida (Vela Solaris).  

I Polysun databas fanns den använda solcellsmodulen med parametrar enligt 
modulmärkningen i Kiruna, Stockholm och Norrköping, se Figur 12, 

 

 

 

 
Figur 12 Data för solcellsmodul som användes i Polysun. 

 

PV*SOL 
PV*SOL är ett simuleringsprogram med 3D-visualisering och detaljerad 
skugganalys för beräkning av solcellssystem i kombination med apparater, 
batterisystem och elfordon. Det går att designa och simulera allt från små 
solcellssystem på småhus, med möjlig beräkning av egenanvändning av solel, till 
stora solcellsparker. Det finns två olika varianter, PV*SOL Premium (med 3D-
visualisering och detaljerad skugganalys) och PV*SOL för simulering av 
solcellssystem. Det finns även separata program för simulering av solvärme- och 
värmepumpsystem.  

Programmet har en omfattande databas med över 20 000 solcellsmoduler, närmare 
4 900 växelriktare, över 1 700 batterisystem och andra produkter som 
effektoptimerare och elfordon. 

I PV*SOL kan användaren välja mellan olika modeller för beräkning av 
solstrålningen. Hofmann är grundinställning för diffus solstrålning, men det finns 
även Reindl reduced; Orgill & Hollands; Erbs, Klien & Duffie; Boland, Ridley & 
Laurent; Boland, Ridley & Laurent (2010); Perez & Ineichen och Skartveit. För 
solstrålning i modulplanet är grundinställningen Hay & Davies, men också Liu & 
Jordan; Klucher; Perez och Reindl kan väljas.  

PVsyst har en utförlig manual i programmet och på Internet (Valentin Software).  

I PV*SOL databas fanns den använda solcellsmodulen med parametrar enligt 
modulmärkningen i Kiruna, Stockholm och Norrköping, se Figur 13. 
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PV*SOL Premium 2019 release 10 användes i detta projekt. Under våren 2020 
kom den nya version Premium 2020, som användes för att jämförelse av 
beräkning årlig solelproduktion mellan de två olika versionerna.  

 
Figur 13 Data för solcellsmodul som användes i PV*SOL. 

 

PVsyst 

PVsyst 7.0 är ett program för design, simulering och analys av kompletta 
solcellssystem (PVsyst). Det möjliggör design, simuleringar och analys av 
nätanslutna, fristående, vattenpumpande, solcellssystem i likströmsnät och har 
omfattande databaser för väder och komponenter i solcellssystem samt allmänna 
solenergiverktyg. För att utföra simuleringar kräver programmet minst timdata för 
global horisontell solstrålning och omgivningens lufttemperatur. Väderdata för nya 
platser kan importeras från Meteonorm, NASA-SSE, PVGIS och NREL/NSRDB 
TMY. Månatliga meteorologiska data kan också importeras i programvaran från 
olika källor och timdata genereras i programmet i avsnittet "Syntetisk timdata-
generering". Programmet gör det också möjligt att importera data med specifikt 
format från andra program, till exempel System Advisor Model (SAM) utvecklat 
av NREL, eller annan soldatabas eller kommersiella produkter som Reuniwatt eller 
Vaisala. Användaren kan också importera meteorologiska data med anpassat 
format. Som standard är transponeringsmodellen Hay-modellen, användaren har 
också möjlighet att välja Perez-Ineichen-modellen. Om data för diffus horisontell 
solstrålning saknas genereras de med Erbs-modellen. PVsyst 7.0 har en omfattande 
databas med 14 000 solcellsmoduler och 4 800 växelriktare. Fram till 2016 
uppdaterades databasen med PHOTON-databasen. Programvaran gör det möjligt 
att skapa eller importera nya solcellsmoduler och växelriktare i den befintliga 
databasen. I PVsyst 7.0 används solcellsmodellen Shockleys en-diodmodell enligt 
Duffie och Beckman (Duffie & Beckman 2013), se Figur 14. I denna modell ingår 
de fem parametrarna fotoström, diodens mättnadsström, diodens idealitetsfaktor, 
serieresistans och parallellresistans. Modellering av växelriktaren utförs med hjälp 
av en kurva för verkningsgrad som funktion av inmatad effekt i växelriktaren. 
Programmet har en noggrann modell för att hantera skuggning som möjliggör en 
exakt konstruktion av en 3D-scen och som tar hänsyn till bypassdiodernas 
orientering i solcellsmodulen. 

PVsyst har en utförlig manual i programmet och på Internet (PVsyst 7 Help). 

PVsyst har flera modeller av modulen Eurener PEPV260, som använts i projektet. 
Modulernas märketikett specificerar dock inte vilken modell det är, se Figur 15.  
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Figur 14 Ekvivalent krets för solceller enligt en-diodmodell (PVsyst 7 Help).  

 
Figur 15 Märketikett på baksidan av modul i Norrköping.  

 
Vid simulering i PVsyst användes en solcellsmodul med data enligt Figur 16, som 
något avviker från databladet.  

 
Figur 16 Data för solcellsmodul som användes i PVsyst.  
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SAM 
System Advisor Model (SAM), utvecklad av National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) i USA, är ett gratis teknikekonomiskt program som är tänkt 
att underlätta beslutsfattande för aktörer inom förnybar energi, som projektledare, 
ingenjörer, policyanalytiker, teknikutvecklare och forskare (SAM). SAM kan 
modellera många typer av förnybara energisystem som: 
 

• Solcellssystem, från små system på småhus till stora kommersiella 
anläggningar 

• Koncentrerande solenergisystem för elproduktion och produktion av 
processvärme 

• Solfångare 
• Batterilager med litiumjon-, bly- eller flödesbatterier 
• Vindkraft, från enstaka vindkraft till stora vindkraftsparker 
• Marina system för våg- och tidvattenkraft 
• Geotermisk kraftproduktion 
• Förbränning av biomassa för elproduktion 

 
SAM meteorologiska databas använder NREL National Solar Radiation Database 
(NSRDB). Filer finns tillgängliga både som typiska årsfiler och filer för enstaka 
år. Databasen täcker de delar av Amerika och Asien som visas i Figur 17. 
 

 
Figur 17 Täckning för NREL National Solar Radiation Database (SAM). 

 
Meteorologiska data för Europa kan importeras med hjälp av PVGIS och 
nedladdning av en TMY-fil görs i epw-format (PVGISb). Ett annat alternativ för 
användaren är att skapa en fil i .csv-format med den struktur som krävs av SAM. 
SAM csv-formatet stöder data per timme och under timme ned till en minuts 
upplösning. Strukturen för csv-filen är: 
 

• Rad 1 innehåller etiketter för platsdata och metadata och måste innehålla 
åtminstone följande, som kan vara i valfri ordning och med versaler (till 
exempel källa, plats-ID, stad, delstat, region, land, latitud, longitud, 
tidszon, höjd). 
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• Rad 2 innehåller värden för platsdata och metadata som identifierats av 
etiketterna i rad 1 (till exempel TMY2,23183, Phoenix, AZ, USA, 33,433, 
-112,017, -7). 

• Rad 3 innehåller rubriken för kolumndata (till exempel år, månad, dag, 
timme, minut, GHI, DNI, DHI, Tdry, Tdew, RH, Pres, Wspd, Wdir, 
snödjup). SAM kräver fullständig kolumn med data för varje dataelement. 

• Från rad 4 i filen innehåller data per timme eller under timme som 
identifierats i rad 3. 

 
Transponering av solstrålningen utförs med tre olika modeller som användaren 
kan välja: isotrop, HDKR och Perez. SAM gör det möjligt att göra simuleringar 
av solcellsmoduler genom att välja fem olika modeller: 

• Enkel modell för modulverkningsgrad 
• California Energy Commission (CEC) modell med moduldatabas. 
• CEC modell med av användaren inmatade specifikationer. 
• Sandia modell med moduldatabas 
• IEC61853 En-diodmodell 

 
SAM har en databas för solcellsmoduler. Användaren kan även skapa egna 
moduldata med grundläggande information från modulernas datablad (Enkel 
modell för modulverkningsgrad) eller genom att tillhandahålla grundläggande 
information från datablad och IV-kurvor vid olika intensiteter för solstrålning 
(IEC61853 En-diodmodell). Data för den modul som skapades i SAM med data 
från modulens datablad framgår av Figur 18. 
 

 
Figur 18 Data för solcellsmodul som skapades i SAM. 
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SAM har en databas med växelriktare, mestadels för USA-marknaden. 
Användaren kan välja mellan tre olika modeller för växelriktare: 

• Växelriktare från CEC-databas 
• Växelriktarens datablad 
• Växelriktarens kurva för verkningsgrad vid olika effekter 
• Växelriktare från CEC datagenerator 

 
I de flesta av modellerna simuleras växelriktaren med hjälp av en kurva för 
verkningsgrad som funktion av effekt. SAM har ett designverktyg för att ordna 
modulerna i strängar i serie och parallellt. Det finns även en 3D-beräkning av 
skuggor. Det går också att göra en detaljerad ekonomisk analys. 
 
En utförlig teknisk beskrivning finns i SAM Photovoltaic Model Technical 
Reference (Gilman, 2015).  
 

TRNSYS 
TRNSYS är en simuleringsmiljö som används för att modellera energikoncept, 
från enkla tappvarmvattensystem till design och simulering av byggnader och 
deras utrustning, inklusive kontrollstrategier, boendes beteende, alternativa 
energisystem (vind, sol, solceller, vätgas) etc. TRNSYS har en öppen, modulär 
struktur. Källkoden såväl som komponentmodellerna är tillgängliga för 
användarna, som kan utvidga de befintliga modellerna så att de passar 
användarens behov. 

Några av TRNSYS tillämpningsområden är solenergi (solceller och solvärme), 
lågenergibyggnader, förnybara energisystem och bränsleceller.  

Simuleringar med TRNSYS konstrueras genom att ansluta enskilda 
komponentmodeller (”Types”) till en komplett modell. Dessa enskilda 
komponenter representeras av ekvationer för att beräkna komponenternas 
prestanda. Dessa kopplas sedan samman i TRNSYS-miljön på samma sätt som de 
skulle vara ansluten i verkligheten. När en simulering startas avgör TRNSYS 
vilka ”Types” som ingår i simuleringen genom att läsa av inmatningsfilen. Vid 
varje iteration och vid varje tidssteg beräknas en komponents utdata från dessa 
indata för olika parametrar.  

En enkel solcellsmodell i TRNSYS visas i Figur 19, inkluderande komponenter 
för meteorologi, solcellsmodul och visualisering av utdata. TM2 och TMY är de 
vanligaste typerna av väderdata som kan importeras och bearbetas i TRNSYS. 

Det finns flera alternativa standardtyper för solcellsmodul i TRNSYS 18 som kan väljas och 
användas baserat på tillgängliga indata, önskade utdata och erforderliga 
driftsförhållanden, se  

Tabell 5. 
 
En omfattande manual finns för TRNSYS (TRNSYS 18).  
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Figur 19 Enkel solcellsmodell i TRNSYS. 

 

Tabell 5 Standardtyper för solcellsmoduler i TRNSYS (TRNSYS 18).  

Typ Beskrivning Specifikation 

Type 103 Simplified PV Module Type 103a: No MPPT 

Type 103b: With MPPT 

Type 94 Basic Model Type 94a: Crystalline module 

Type 94b: Thin film module 

Type 194 5-Parameters Model Type 194a: without inverter 

Type 194b: with inverter 

Type 190 Advanced Model Type 190a: no MPPT no Inverter 

Type 190b: no MPPT with Inverter 

Type 190c: with MPPT no Inverter 

Type 190d: with MPPT with Inverter 

 

AP4 Solkartor 
Kartorna för optimerade lutnings- och azimutvinklar samt solstrålning och 
solelproduktion för ytor med de optimerade vinklarna har genererats genom den 
optimeringsmetod som beskrivs i ekvation 6. 

max�∑ 𝐺𝐺𝑔𝑔,𝑡𝑡,𝑖𝑖
8760
𝑖𝑖=1 �,                                                      

𝐺𝐺𝑔𝑔,𝑡𝑡,𝑖𝑖=𝑓𝑓(𝛽𝛽,𝛾𝛾),0°≤𝛽𝛽≤90°,−50°≤𝛾𝛾≤50°,  (6) 

där Gg, t, i (W/m2) är den globala solstrålningen per timme på en yta som är en 
funktion av lutningsvinkeln β och azimutvinkeln γ, som är beslutsvariabler för 
optimeringsproblemet. Beräkningstiden har varit en viktig parameter att ta hänsyn 
till på grund av det stora antal optimeringar, cirka 5 000 nätpunkter som täcker 
hela Sverige och med en tidsupplösning på en timme för perioden 2006-2017. 
Detta motsvarar cirka 50 000 optimeringar. Lösaren fminimax, som finns i 
Matlab® Optimization Toolbox, har valts för att maximera objektivfunktionen på 
grund av bättre prestanda för beräkningstid jämfört med andra lösare, såsom 



  35 (89)  
  

  
  

 

 

genetisk algoritm (GA) och Particle Swarm Optimization (PSO). 
Optimeringsegenskaperna är: termineringstolerans på funktionsvärdet 
(ConstraintTolerance) 0,5, termineringstolerans vid första ordningens optimalitet 
(OptimalityTolerance) 0,5 och maximalt antal iterationer (MaxIterations) 50. 

 

AP5 Framtida trender för solstrålning i Sverige 
För att studera förutsättningarna för solelproduktion ca 50-100 år framåt i tiden 
har data framtagna inom EURO-CORDEX använts. CORDEX står för 
”Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment” och är upprättat av 
World Climate Research Program (WCRP). Inom CORDEX produceras regionala 
klimatsimuleringar för alla landområden över jorden, där EURO-CORDEX är den 
gren som samlar modeller för simuleringar över Europa. Dessa data har använts 
för att ta fram de figurer som presenteras under resultat och i bilagor.  

Globala modeller gör simuleringar för hela jorden men är därför grovt upplösta. 
Resultaten från dessa kan, utöver att användas direkt, skalas ner till högre 
upplösning och mer detaljerad information via regionala klimatmodeller. EURO-
CORDEX producerar så kallade ensembler av simuleringar, vilka är en samling 
av kombinationer av simuleringar med regionala klimatmodeller, med olika 
globala modeller som indata. I projektet har vi använt simuleringar från EUR-11 
vilka har en upplösning av 0,11 grader (~12,5 km), vilka drivs av globala 
modeller inom CMIP 5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5). 
Resultaten kommer från simuleringar med fyra regionala modeller i kombination 
med 5 - 7 globala modeller. Dessa listas i Tabell 7 och de för projektet relevanta 
parametrarna i Tabell 6. Som komplement till dessa har vi beräknat albedo som 
kvoten mellan nedåtriktad och uppåtriktad kortvågig strålning (280 – 4 000 nm) 
vid marken. 

Resultatet från simuleringarna ges som årstidsmedelvärden för tre klimatperioder 
om 30 år: 1981-2010 (p0), 2036-2065 (p1) och 2066-2095 (p2). Viktigt att notera 
är dock att klimatförändringen kommer att pågå en lång tid framöver, även efter 
de utsatta datumen.  

Klimatsimuleringar görs med olika scenarier för hur kraftig strålningsdrivningen i 
modellen är. Vi har här använt resultat för scenariot RCP8.5 (van Vuuren et al., 
2011), vilket är ett aggressivt utvecklingsscenario med höga växthusgasutsläpp 
och stor global uppvärmning, och därmed representerar en fortsatt ökningstakt av 
växthusgaser i likhet med idag. Därför är resultaten i studien att betrakta som en 
”största möjliga effekt” vid de studerade årtalen, vilket kan besvara frågan: 
”Kommer solelproduktionen i Norden i framtiden att påverkas av 
klimatförändringen?”. Om svaret är ”ja” skulle det vara intressant att komplettera 
med fler scenarier (till exempel med RCP4.5), för att bättre beskriva bredden av 
möjliga framtidsutvecklingar.  

 

 

http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/
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Tabell 6 Simulerade parametrar som är av relevans för studien.  

clh: High Level Cloud Fraction fraktion höga moln 

cll: Low Level Cloud Fractio fraktion låga moln 

clm: Mid Level Cloud Fraction fraktion medelhöga moln 

clt: Total Cloud Fraction molnfraktion 

clivi: Ice Water Path integrerad moln-is 

clwvi: Condensed Water Pat integrerat moln-vatten 

prw: Water Vapor Path integrerad vattenånga 

pr: Precipitation nederbörd 

rsds: Surface Downwelling Shortwave Radiation nedåtriktad kortvågig strålning, (marknivå) 

rsus: Surface Upwelling Shortwave Radiation uppåtriktad kortvågig strålning (marknivå) 

sfcWind: Near-Surface Wind Speed vindhastighet (marknivå) 

tas: Near-Surface Air Temperature temperatur (marknivå) 
 

Tabell 7 Ensembler i EURO-CORDEX simuleringar som använts i studien.  

Regional modell Simuleringar med globala modeller 
  

Parametrar 

SMHI-RCA4 ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r12i1p1 
ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r3i1p1 
IPSL-IPSL-CM5A-MR_rcp85_r1i1p1 
MOHC-HadGEM2-ES_rcp85_r1i1p1 
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1 
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1 

clh, clivi, cll, clm, 
clt, clwvi, pr, rsds, 
rsus, sfcWind, tas 

KNMI-RACMO22E CNRM-CERFACS-CNRM-
CM5_rcp85_r1i1p1 
ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r12i1p1 
ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r1i1p1 
MOHC-HadGEM2-ES_rcp85_r1i1p1 
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1 

clt, pr, rsds, rsus, 
sfcWind, tas 
  

DMI-HIRHAM5 CNRM-CERFACS-CNRM-
CM5_rcp85_r1i1p1 
ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r12i1p1 
ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r1i1p1 
ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r3i1p1 
MOHC-HadGEM2-ES_rcp85_r1i1p1 
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1 

clt, pr, rsds, rsus, 
sfcWind, tas 
  

GERICS-REMO2015 CCCma-CanESM2_rcp85_r1i1p1 
ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r12i1p1 
MIROC-MIROC5_rcp85_r1i1p1 
MOHC-HadGEM2-ES_rcp85_r1i1p1 
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1 
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r2i1p1 
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1 

clt, pr, rsds, rsus, 
sfcWind, tas 
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Resultatet från simuleringarna ges som årstidsmedelvärden för tre klimatperioder 
om 30 år: 1981-2010 (p0), 2036-2065 (p1) och 2066-2095 (p2). Viktigt att notera 
är dock att klimatförändringen kommer att pågå en lång tid framöver, även efter 
de utsatta datumen.  

I samtliga RCP-scenarier räknar man med att mängden luftföroreningar kommer 
att minska, vilket har direkt och indirekt betydelse för solstrålningen genom att 
aerosolpartiklar sprider ljus och inverkar i molnbildningsprocesser. Dock skiljer 
det sig i hur olika modeller hanterar detta och den indirekta effekten tas endast 
hänsyn till i en del av modellerna. (Sockol & Griswold 2017). 

Simulering av potentiell solelproduktion 
Data från klimatkörningarna användes för att simulera solelproduktion med 
mjukvaran PVLIB Python (Holmgren et al., 2018). I det aktuella projektet hade vi 
endast tillgång till årstidsvärden för de relevanta storheterna global solstrålning, 
tryck, temperatur och vind. För att simulera solelproduktionen med PVLIB 
behövs strålningsdata med minst en timmes upplösning. Temperatur, tryck och 
vindhastighet hölls konstanta under årstiden. Timvärden för globala solstrålningen 
genererades genom att den extraterrestriska solstrålningen mot en horisontell yta 
skalades med kvoten mellan årstidsvärdet för globala solstrålningen från 
klimatmodellen och årstidsvärdet för den extraterrestriska solstrålningen. På så 
sätt garanterades att medelvärdet för tidsserien med timupplöst global solstrålning 
stämmer överens med årstidsmedelvärdet.  

För att beräkna solelproduktion från en lutande modul (till exempel på ett tak) 
behövs även kännedom om hur stor del av globala solstrålningen som utgörs av 
den direkta och diffusa delen. Denna uppdelning beräknades i PVLIB med 
funktionen ”irradiance.dirint” som använder sig av en metod från Perez et al. 
(1992) vilken visat sig fungera bra för svenska förhållanden (Campana et al., 
2020). Därutöver behövs en metod för att beräkna solstrålningen på en lutande yta 
utgående från global, direkt och diffus solstrålning. Här använde vi PVLIB-
funktionen ”irradiance.get_total_irradiance” och valde metoden från Perez et al. 
(1990) som även den visat sig fungera bra i Sverige (Campana et al., 2020). Som 
typiska exempel på solpanel och växelriktare valde vi 
”SunPower_SPR_220_BLK_U_Module__2008__E__” och 
”ABB__MICRO_0_25_I_OUTD_US_208_208V__CEC_2014_” från databasen i 
PVLIB. Några andra kombinationer testades också men skillnaderna i resultaten 
blev försumbara. 

Känslighetsstudie  
Solstrålningen vid marken påverkas i huvudsak av följande faktorer vid sidan av 
solhöjden; lufttryck, molnmängd, mängden moln-vatten, moln-is, vattenånga och 
aerosoler samt markens albedo. Vilka av dessa förändras i ett framtida klimat och 
vilken inbördes roll spelar de när det gäller resultaten gällande den potentiella 
solelproduktionen? För att svara på detta gjorde vi först Mann–Whitney U-test av 
skillnaden mellan genomsnittliga årstidsvärden för de aktuella storheterna med 
undantag för aerosolerna. Anledningen till att vi valde detta test är att det är ett 
icke-parametriskt test (inga antaganden om den underliggande fördelningen 
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behövs) och att det rekommenderas i ”Guidance for EURO-CORDEX climate 
projections data use” (Benestad et al., 2017). Testet avgör om det finns en skillnad 
i en variabel mellan två oberoende grupper vilket i vårt fall motsvarar 
simuleringar för två olika tidsperioder. 

Antagandet kring aerosolernas förändring över tid är detsamma för alla 
klimatmodeller (minskad påverkan även i RCP8.5) och den direkta effekten på 
solstrålningen är marginell. Det som kan spela roll är den indirekta effekten 
genom att molnbildningen påverkas av förekomsten av kondensationskärnor. För 
att studera hur den indirekta effekten påverkar resultatet skulle man behöva köra 
om hela klimatsimuleringen med oförändrade aerosoler vilket ligger utom 
räckhåll för den här undersökningen. 

De statistiska testen visade att endast mängden moln-vatten, vattenånga samt 
markens albedo uppvisade signifikanta förändringar över tid (i fallet albedo endast 
i de län som har längre perioder med snö). För att kunna isolera effekten av 
förändringar i dessa storheter mellan nutid och framtid gjordes ett antal 
simuleringar med strålningsmodellen libRadtran (Emde et al.,2016).  

Ett år med timvärden för global och direkt solstrålning beräknades med indata 
från den historiska perioden. Motsvarande solstrålningsdata togs sedan fram för 
fallen då var och en av de aktuella storheterna antog sina respektive värden för 
perioden 2066-2095.  

Dessa solstrålningsdata användes sedan som indata till simulering av solelpro-
duktion med PVLIB. Då solelproduktionen även påverkas av temperatur och 
vindhastighet undersöktes om dessa storheter uppvisade en signifikant förändring. 
Detta visade sig endast gälla temperatur. Solelproduktionen simulerades för ett år 
enligt referensperioden och för ett antal alternativa år motsvarande förändringar 
av temperatur, mängd moln-vatten och vattenånga samt markens albedo. 

Medverkande i projektet 

Medverkande i projektet har varit  

• Mälardalens högskola (MDH) 
o Bengt Stridh (projektledare och beräkningar) 
o Eva Nordlander (beräkningar) 
o Pietro Campana (beräkningar) 
o Amir Vadiee (beräkningar) 

• SMHI 
o Sandra Andersson (beräkningar) 
o Tomas Landelius (beräkningar) 
o Thomas Carlund (ansvarig för mätstationer) 
o Personal vid stationer i Kiruna, Stockholm och Visby. 

• Solkompaniet 
o Mårten Lind (installationer av solcellssystem) 
o Jon Malmsten (installationer av solcellssystem) 
o Installatörer Solkompaniet 
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Resultat 

AP1 Installationer av solcellssystem 
Dygnsvärden för solelproduktion från elmätare och växelriktare var tillgängliga 
från driftstart till och med september 2020, förutom för elmätaren i Stockholm 
under 6 april – 1 juni och 5-6 september 2020.  

Loggning av produktionsdata per timme från elmätaren var ur funktion 23 mars – 
29 juni 2019 i Kiruna. I Kiruna havererade SMHI:s solföljare 13 maj 2018 och de 
följande fem månaderna var den helt ur funktion eller hade dålig funktion, vilket 
gav ett bortfall av mätvärden för direkt solstrålning. 

För den mera detaljerade utvärderingen per timme användes data från 2018-2019. 
På grund av olika startdatum var antalet tillgängliga värden för 2018 olika för de 
olika stationerna. Antal värden för global strålning i modulplanet är fler än 
effektvärdena från växelriktarna eftersom vid mycket låg solstrålning på enstaka 
W/m2 räcker det inte till för att starta växelriktaren och elmätaren behöver en 
startström på 20 mA motsvarande ca 5 W.  

Då tre olika loggningssystem användes (SMHI väderparametrar, effekt 
växelriktare, effekt elmätare och solstrålning referenssolceller) med olika 
tidssystem (normaltid respektive sommartid) fick korrigering göras för detta i de 
fall timvärden användes för utvärdering. Vid användning av dygns-, månads- eller 
årsvärden spelar denna tidskorrigering ingen roll, men är väsentlig för timvärden.  

Regelbunden rengöring av modulerna har utförts av personal vid stationerna  

AP2 Uppskattning av diffus horisontell solstrålning 

Diffus horisontell solstrålning per timme 
Den globala horisontella solstrålningen i ett modulplan behöver i beräkningar i ett 
första steg delas upp i diffus och direkt horisontell solstrålning. Om diffus 
horisontell solstrålning beräknas kan direkt horisontell solstrålning fås genom 
global horisontell minus diffus horisontell solstrålning. Ett exempel på beräknad 
diffus horisontell solstrålning per timme med modellen Engerer2 jämfört med 
uppmätta värden vid SMHI:s station i Visby under perioden 2007-2016 visas i 
Figur 20. Engerer 2 var den modell som gav lägst värden för RMSE och MAE i 
Visby vid jämförelse med de uppmätta värdena. Endast data med en solhöjd högre 
än 7° har använts vid beräkningarna (Lemos et al., 2017). Merparten av de 
uppmätta värdena ligger under 100 W/m2 och då ger de modellerade värden i 
genomsnitt ett något för högt värde, medan för de mer fåtaliga höga 
strålningsvärdena ger modellering i genomsnitt ett för lågt värde.  

En jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden i form av RMSE-, MAE- 
och MBE-värden har gjorts av olika modeller att beräkna den diffusa horisontella 
solstrålningen per timme utgående från global horisontell solstrålning per timme 
under perioden 2007-2016 för Kiruna, Norrköping och Visby, se Figur 21 och 
Tabell 8. Engerer2 överträffar inte de andra modellerna, men med tanke på de 
framtagna felindikatorer för de undersökta platserna visar det bra MAE- och 
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MBE-värden för alla tre platserna och bra prestanda när det gäller beräkningstid, 
vilket är en fördel vid omfattande simuleringar och optimeringar.  

 
Figur 20 Jämförelse av beräknad diffus horisontell solstrålning (DHR) per timme med 

modellen Engerer2 mot den uppmätta vid SMHI station i Visby under perioden 
2007-2016. Färgkodningen enligt den högra skalan anger mängden av data i 
diagrammets olika punkter. Endast data med en solhöjd högre än 7° har använts 
vid beräkningarna. 

 
 

 

 

Figur 21 Jämförelse av RMSE, MAE och MBE-värden mot uppmätta värden vid 
beräkning av diffus horisontell solstrålning per timme med de tre modellerna 
Paulescu & Blaga (PB5), Engerer2 och Perez (DIRINT) för perioden 2007-2016 
från värden för global horisontell solstrålning. Negativa MBE-värden anger att 
de beräknade värdena är lägre än de uppmätta. 
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Tabell 8 Jämförelse av RMSE, MAE och MBE mot uppmätta värden vid beräkning av 
diffus horisontell solstrålning per timme för perioden 2007-2016 från värden för 
global horisontell solstrålning för Kiruna, Norrköping och Visby. Negativa MBE-
värden anger att de beräknade värdena är lägre än de uppmätta. 

Plats Modell 
Timvärden 

RMSE (W/m2) MAE (W/m2) MBE (W/m2) 

Kiruna Paulescu & Blaga (PB5) 51,2 32,2 -20,8 
Engerer2 46,4 27,1 -4,2 
Perez (DIRINT) 44,9 27,5 -11,6 

Norrköping Paulescu & Blaga (PB5) 38,1 24,4 -2,0 
Engerer2 40,3 23,1 8,2 
Perez (DIRINT) 39,6 23,9 -6,1 

Visby Paulescu & Blaga (PB5) 38,7 25,6 -0,0 
Engerer2 36,3 22,2 8,2 
Perez (DIRINT) 39,0 24,1 -8,4 

Diffus horisontell solstrålning per minut 
Simuleringar med tidssteg mindre än en timme är värdefulla för att kunna studera 
frågor rörande elnätet, speciellt ramphastigheter och effekter på nätstabilitet. 

Vanligtvis använder kommersiella programvaror inte värden med tidssteg mindre 
än en timme, exempelvis PVsyst. Flera program har dock möjlighet att använda 
kortare tidssteg. Polysun stöder 15-minuters tidssteg. SAM och PV*SOL stöder 
data med en minuts tidssteg. OptiCE är en öppen källkod som lätt kan modifieras 
av användaren så att simuleringar körs med exempelvis en minuts tidssteg. Även 
TRNSYS går att köra med tidssteg som väljs användaren.  

En jämförelse mot uppmätta värden vid SMHI:s stationer av beräknad diffus 
horisontell solstrålning per minut utgående från uppmätt global horisontell 
solstrålning per minut under perioden 2007-2016 för Kiruna, Norrköping och 
Visby enligt modeller utvecklade av Engerer (2015) (Engerer2-modell), Starke et 
al. (2018) (Starke-modellen) och Yang och Boland (2019) (Yang2-modellen) 
sammanfattas i Figur 22 och Tabell 9 i termer av RMSE, MAE och MBE. Yang2-
modellen beräknar diffus horisontell solstrålning (DHR) per minut med hjälp av 
uppmätt global horisontell solstrålning (GHR), utgående från global horisontell 
och diffusa horisontell solstrålning per minut från satellitdata från CAMS 
Irradiance Service (2019) som gjorts i Yang och Boland (2019), se ekvationerna 
7-9. Data från STRÅNG kan inte användas då data per minut inte kan ges. 

𝑘𝑘𝑑𝑑
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐶𝐶+ 1−𝐶𝐶

1+𝑒𝑒𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑘𝑘𝑡𝑡+𝛽𝛽2𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴+𝛽𝛽3𝑍𝑍+𝛽𝛽4𝛥𝛥𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡+𝛽𝛽5𝑘𝑘𝑑𝑑
(𝑠𝑠) + 𝛽𝛽6𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒 (7) 

𝑘𝑘𝑑𝑑
(𝑠𝑠) = DHR per minut från satellit/GHR per minut från satellit (8) 

DHR per minut = 𝑘𝑘𝑑𝑑
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌*Uppmätt GHR per minut (9) 

där C, β0, β1, β2, β3, β4, β5 och β6 är modellparametrar och 𝑘𝑘𝑑𝑑
(𝑠𝑠) är diffus andel 

beräknad från satellitdata. 
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Yang2-modellen uppvisar en högre prestanda för Norrköping och Visby jämfört 
med de ursprungliga Engerer2- och Starke-modellerna. Yang2-modellen kunde 
inte tillämpas för Kiruna då uppgifter för Kiruna saknas i CAMS Irradiance 
Service (2019). Yang2-modellen har nackdelen med att kräva två variabler, den 
globala horisontella och diffusa horisontella solstrålningen per minut och att det 
krävs satellitdata för dessa variabler som täcker hela Sverige. Satellitdata kan 
enkelt hämtas från CAMS, men ett problem vid validering av beräkningarna för 
Sverige är att mätdata för diffus horisontell solstrålning med minutupplösning 
bara finns för tre av SMHI:s mätstationer (Kiruna, Norrköping och Visby). Mer 
detaljerad information om jämförelse av modellerna finns i Campana et al. (2020). 

 

 

 

 

Figur 22 En jämförelse av RMSE-, MAE- och MBE-värden mot uppmätta värden vid 
SMHI:s stationer vid beräkning av den diffus horisontell solstrålningen per 
minut med tre olika modeller, utgående från global horisontell solstrålning per 
timme för Kiruna, Norrköping och Visby. För modellen Yang2 användes även 
värden för diffus horisontell solstrålning per minut. Negativa MBE-värden anger 
att de beräknade värdena är lägre än de uppmätta.  
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Tabell 9 En jämförelse av RMSE-, MAE- och MBE-värden vid beräkning av den diffus 
horisontell solstrålningen per minut med tre olika modeller, utgående från global 
horisontell solstrålning per timme för Kiruna, Norrköping och Visby, mot 
uppmätta värden vid SMHI:s stationer. För modellen Yang2 användes även 
värden för diffus horisontell solstrålning per minut. Negativa MBE-värden anger 
att de beräknade värdena är lägre än de uppmätta. 

Plats Modell 
Enminutvärden 

RMSE (W/m2) MAE (W/m2) MBE (W/m2) 

Kiruna Engerer2 40,4 5,3 4,1 
Starke 58,0 36,80 21,0 
Yang2 - - - 

Norrköping Engerer2 42,5 25,7 7,0 
Starke 67,6 43,2 35,6 
Yang2 38,8 23,7 13,2 

Visby Engerer2 40,4 25,3 4,1 
Starke 69,4 46,3 38,5 
Yang2 36,8 23,4 12,3 

 

AP3 Validering av solelproduktion 

Jämförelse av mätvärden från växelriktare och elmätare 
En jämförelse av timvärden för effekt från växelriktare och elmätare under 2019 
visas i Figur 23. Uppenbart felaktiga värden där det loggade värdet från elmätaren 
var noll trots signifikant värde för växelriktaren har tagits bort från figuren (två 
värden för Visby, ett värde för Kiruna, inga värden för Stockholm och 
Norrköping). När det gäller Kiruna gjorde fel på loggningen att timdata saknades 
för perioden 23 mars- 29 juni 2019. Överensstämmelsen med en rät linje är god 
för de allra flesta timmar med R2-värden nära 1 vid en linjär kurvanpassning. Det 
är oklart varför det är en något större spridning för värden från Norrköping.  

En jämförelse av timvärden för solelproduktion från växelriktare och elmätaren 
som funktion av elmätarens effekt visas i Figur 23. Oftast ger växelriktaren högre 
värden än elmätaren, med tilltagande skillnad när effekten sjunker, speciellt under 
50 W i effekt. 88-89% av den årliga solelproduktionen enigt elmätaren sker vid en 
effekt högre än 50 W för alla stationerna utom Kiruna där det är 83%. Därför 
påverkar inte de större skillnaderna vid låga effekter skillnaderna i uppmätt årlig 
solelproduktion i så hög grad.  

Elmätarna har en betydligt bättre specificerad noggrannhet (±1%) än växelriktarna 
(±5%). Elmätarens noggrannhet är dock specificerad för strömmar från 0,5 A, 
vilket motsvarar en effekt på 115 W vid 230 V spänning. Om det är så att 
elmätarens noggrannhet försämras vid lägre strömmar, vilket är okänt, skulle det 
också kunna bidra till att skillnaden jämfört med växelriktarens värden ökar vid 
låga effekter.  
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Figur 23 Jämförelse av mätvärden per timme för effekt från växelriktare respektive 
elmätare under 2019. Den röda linjen visar en 1:1-linje.  

 

  

  
 
Figur 24 Jämförelse av mätvärden per timme för effekt från växelriktare respektive 

elmätare under 2019 som funktion av elmätarens effekt. Orange linje visar 
medelvärdet för skillnaden mellan mätvärdena.  

 
En jämförelse av dygnsvärden för effekt från växelriktare och elmätare under 
2019 visas i Figur 23. Värdena ligger väl på en rät linje med R2-värden mycket 
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nära 1 vid en linjär kurvanpassning. Växelriktarvärden är i något varierad grad för 
de fyra platserna något högre än värdena från elmätaren, speciellt för högre 
energivärden. 

Det årliga energiutbytet i kWh/kW enligt elmätaren blev 822 (Kiruna), 1011 
(Stockholm), 1050 (Norrköping) och 1150 (Visby), se Figur 26.Vid en jämförelse 
av energidata för ett år från elmätare respektive växelriktare gav växelriktarna 
1,2% (Visby), 3,2% (Stockholm), 3,9% (Norrköping) respektive 4,8% (Kiruna) 
högre värde än elmätaren under år 2019.  

 

  

  

Figur 25 Jämförelse av mätvärden per dygn för energi från växelriktare respektive 
elmätare från driftstart till och med 27 september 2020. Den röda linjen visar en 
1:1-linje. n-värdet anger antal dygn för vilka mätvärdena jämförts.  

 
Figur 26 Uppmätt energiutbyte (kWh/kW) under 2019 enligt data från elmätare och 

växelriktare.  
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Jämförelse av beräknad av solstrålning i modulplanet och solelproduktion med 
olika simuleringsprogram 
Databaserna för solstrålning i de olika simuleringsprogrammen ger medelvärden 
för ett antal år. Man behöver därför veta hur solstrålningen 2019 var jämfört med 
ett medelvärde av år för att kunna göra en rättvis jämförelse med 
beräkningsprogrammens resultat. Den globala horisontella strålningen under 2019 
för de fyra stationerna avvek från 0,7% lägre (Stockholm) till 1,8% (Kiruna) 
högre än medelvärdet för perioden 2005-2019 enligt Tabell 10. Man kan därför 
säga att 2019 relativt väl representerar ett medelår under denna 15-årsperiod och 
att det därmed är möjlig att göra en hygglig jämförelse mellan den uppmätta 
solelproduktionen och den beräknade med de olika programmen. 2018 var 
däremot extremt soligt, med de högsta värden under åtminstone de 30 senaste åren 
för Stockholm, Norrköping och Visby, se Figur 27 som visar uppmätt global 
horisontell solstrålning under åren 2005-2019. Därför lämpar sig inte 2018 för en 
direkt jämförelse med resultaten från de olika simuleringsprogrammen.  

Tabell 10 Global horisontell solstrålning (Gh) under 2019 jämfört med medelvärde för 
perioden 2005-2019 enligt SMHI:s mätningar.  

Ort Gh 2018 
(kWh/m2) 

Gh 2019 
(kWh/m2) 

Medel Gh 2005-2019 
(kWh/m2) 

Gh 2019 jfr 
2005-2019 

Kiruna 839,9 822,0 807,2 +1,8% 

Stockholm 1097,9 1001,6 1008,9 -0,7% 

Norrköping 1107,9 1037,8 1028,1 +0,9% 

Visby 1175,4 1129,3 1119,2 +0,9% 

 

  

  

Figur 27 Uppmätt årlig global horisontell solstrålning vid SMHI:s stationer i Kiruna, 
Stockholm, Norrköping och Visby under åren 2005-2019 jämfört med 
medelvärdet under denna period (orange linje).  
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En tanke som kan komma är om det går med hjälp av den uppmätta avvikelsen i 
global horisontell strålning under 2019 jämfört med ett medelvärde över ett antal 
år att justera för detta och därmed få en mer rättvis jämförelse när man använder 
programmens väderdata. Det är dock inte enkelt att göra detta eftersom den 
globala horisontella solstrålningen inte nödvändigtvis är proportionell mot den 
solstrålning man får i modulplanet. Det framgår av Figur 28, där solelproduktion 
som funktion av global horisontell solstrålning och global solstrålning i 
modulplanet per timme visas. När det gäller solelproduktion finns även inverkan 
av solcelltemperatur, som i sin tur beror på solstrålningens intensitet, 
omgivningstemperatur, vindhastighet och hur modulerna är monterade. Med 
ökande solcelltemperatur sjunker solcellsmodulens effekt med 0,42%/°C enlig 
modulens datablad. Man får även en viss förlust i kablar och växelriktare samt att 
solcellernas verkningsgrad sjunker vid låg solstrålning. Det är därför att förvänta 
att ett solcellssystems levererade AC-effekt i stort sett alltid är lägre än 
modulernas DC-effekt vid STC, vilket också framgår av diagrammet i Figur 28.  

  

Figur 28 Effekt för solel per timme jämfört med av referenssolcell uppmätt global 
horisontell solstrålning (vänster) respektive global solstrålning i modulplanet 
(höger) per timme med under 2019 i Norrköping. Den röda linjen i högra 
diagrammet visar beräknad moduleffekt (DC) med verkningsgrad enligt 
förhållanden vid STC.  

En jämförelse av global horisontell solstrålning per timme uppmätt med 
referenssolcell och pyranometer under 2019 visas i Figur 29. Referenssolcellerna 
ger något lägre värden än pyranometrarna. Skillnaderna ligger inom instrumentens 
mätnoggrannhet. För Norrköping fanns timmar där det saknades värden för global 
solstrålning, vilket förklarar punkterna längs y-axeln i diagrammet för 
Norrköping.  
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Figur 29 En jämförelse av global horisontell solstrålning per timme uppmätt med 
referenssolcell och pyranometer under 2019. Den röda linjen visar en 1:1-linje. 

En jämförelse av uppmätt årlig solelproduktion med elmätare under 2019 och 
beräknad solelproduktion med användning av de meteorologiska databaser som 
finns i de olika programmen visas i Figur 30. I Tabell 11 visas den procentuella 
avvikelsen för de beräknade värdena jämfört med den årliga solelproduktionen 
enligt elmätare under 2019. Inget av simuleringsprogrammen är bäst för alla 
orterna. OptiCE, Polysun, PVsyst och PV*SOL är relativt likvärdiga för 
Stockholm, Norrköping och Visby där överensstämmelsen är relativt god med de 
uppmätta värdena, med skillnader på mindre än ±5%. Men de ger alla 13-15% för 
höga värden för årlig solelproduktion för Kiruna. PVGIS med databas ERA5 ger 
lite större avvikelser för Stockholm, Norrköping och Visby men ger ett värde som 
är nära det uppmätta under 2019 i Kiruna. PVGIS med databaserna SARAH och 
COSMO gav större avvikelser än med databasen ERA5. TRNSYS gav de högsta 
värdena för solelproduktion för Stockholm, Norrköping och Visby. Det berodde 
sannolikt på hanteringen av systemförluster, där en fix verkningsgrad på 95% 
användes för växelriktaren i brist på data för den i TRNSYS.  
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Figur 30 Jämförelse av uppmätt årlig solelproduktion med elmätare 2019 och beräknad 

solelproduktion med användning av de meteorologiska databaser som finns i de 
olika programmen.  

 
Tabell 11 Jämförelse av beräknade värden för årlig solelproduktion och användning av de 

meteorologiska databaser som finns i de olika programmen mot uppmätt 
solelproduktion med elmätare 2019. Positiva värden betyder att programmet ger 
ett högre värde än det uppmätta. Skillnader lägre ±5% har markerats med grön 
färg, inom ±5-10% med orange färg och större än ±10% med röd färg.  

Program Kiruna Stockholm Norrköping Visby Databas 
OptiCE 13% 5,0% 0,3% 2,7% Meteonorm 7.3 
Polysun 14% -1,4% -3,7% -3,3% Meteonorm 7.2/Webservice 
PVsyst 15% 2,0% 0,0% -2,7% Meteonorm 7.2 
PV*SOL 15% 2,3% 0,3% 0,2% Meteonorm 7.2c3 (1991-2010) 
SAM -4,0% -6,0% -9,2% -3,0% PVGIS TMY: ERA5 för Kiruna, 

SARAH för övriga (2005-2014) 
TRNSYS 4,6% 9,8% 9,6% 7,3% Meteonorm 5 
PVGIS 
SARAH 

- -5,5% -11% -9,3% SARAH (2005-2016) 

PVGIS 
ERA5 

-0,9% 5,7% -3,1% 3,7% ERA5 (2005-2016) 

PVGIS 
COSMO 

-2,2% -4,6% -11% -10% COSMO (2005-2015) 

 
Meteonorm har svag täckning i de nordligaste områdena, som inte täcks av 
geostationära satelliter. Det skulle kunna förklara den stora avvikelsen mellan 
beräknade och uppmätta värden för Kiruna. Å andra sidan borde SMHI:s 
stationsdata för solstrålning från Kiruna vara tillgängliga i Meteonorm. Detta har 
dock inte kunnat verifieras då endast ”Kiruna airport” nämns i stationslistan för 
Meteonorm 8 (Meteonorm). Det är en annan väderstation, som inte mäter 
solstrålning. En liten del av skillnaden kan förklaras med tidvis snötäckning av 
modulerna på grund av snöfall eller att rengöring från snö inte utfördes alla dagar. 
I Tabell 12 jämförs uppmätt och beräknad solelproduktion per månad i Kiruna. De 
största skillnaderna finns under mars och maj. I maj finns ingen inverkan av snö 
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men under mars kan snötäckning av modulerna förekomma. Därför gjordes en 
jämförelse av uppmätt solstrålning med SMHI:s pyranometer och uppmätt 
solelproduktion med elmätare per dygn under mars 2019 i Kiruna, se Figur 31. 
Där framgår att åtminstone 18 och 29 mars sannolikt var dagar med snötäckning 
av modulerna eftersom solelproduktionen var lägre än vad den borde vara enligt 
den uppmätta solstrålningen. Sannolikt kan sådana dagar även förekomma under 
andra vinterdagar, men den förlorade solelproduktionen på grund av snötäckning 
bedöms bara vara ett fåtal kWh och som därmed endast kan förklara en liten del 
av skillnaden mellan beräknad och uppmätt solelproduktion för Kiruna.  

Tabell 12 Jämförelse av med elmätare uppmätt och med PV*SOL beräknad 
solelproduktion per månad i Kiruna under 2019.  

Månad Uppmätt solel (kWh) Beräknad solel (kWh) Beräknat-Uppmätt (kWh) 
Jan 0,3 0,1 -0,2 
Feb 6,2 10,4 4,2 
Mar 22,5 32,2 9,7 
Apr 36,8 39,1 2,3 
May 28,9 38,1 9,2 
Jun 31,9 33,5 1,7 
Jul 34,7 32,0 -2,7 
Aug 24,7 27,5 2,8 
Sep 20,2 19,9 -0,3 
Oct 6,6 11,0 4,4 
Nov 0,9 2,9 2,0 
Dec 0,0 0,0 0,0 
Summa 213,7 246,7 33,1 

 

 
Figur 31 Jämförelse av med pyranometer uppmätt global horisontell solstrålning Gh och 

med elmätare uppmätt solelproduktion per dygn i Kiruna under mars 2019. 

 
I Figur 32 görs en jämförelse av skillnader i beräknade värden för årlig 
solelproduktion och global solstrålning i modulplanet, med användning av de 
databaser för väder som finns i de olika programmen, mot uppmätta värden 2019 
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för Stockholm, Norrköping och Visby. Då beräkning av solelproduktion förväntas 
vara en något enklare än beräkning av solstrålning i modulplanet var en 
förväntning att skillnaderna skulle vara relativt lika vid dessa två jämförelser. Men 
så var inte fallet, då det kunde förekomma skillnader på upp till 7%, där de största 
skillnaderna fanns hos SAM och PVGIS. De minsta skillnaderna fanns hos 
OptiCE, PVsyst, Polysun och PV*SOL. För PVGIS är slutsatsen att de 
förhållandevis stora skillnaderna mellan avvikelse för beräknad global solstrålning 
i modulplanet jämfört med beräknad solelproduktion beror på att standardvärdet 
för systemförluster (”system loss”) på 14% är för lågt satt. En tanke är därför att 
sätta systemförlusterna till ett lägre värde och att använda databasen SARAH eller 
COSMO istället för ERA5. Någon sådan utvärdering har dock inte gjorts.  

Vid en jämförelse av framtagna data per timme för global horisontell solstrålning 
från CAMS, COSMO, ERA5, SARAH, STRÅNG och UERRA med uppmätta 
data vid SMHI:s stationer med mätning av solstrålning blev resultatet att under 
perioden 2007-2018 var SARAH bäst upp till Östersund (63,2°N ), på högre 
latituder presterade STRÅNG bäst (Andersson 2019). 

  

 

 

 

Figur 32 Jämförelse av skillnader i beräknade värden för årlig solelproduktion och global 
solstrålning i modulplanet, med användning av de databaser för väder som finns 
i de olika programmen, mot uppmätta värdena 2019 med elmätare respektive 
referenssolcell. Positiva värden betyder att programmet ger ett högre värde än 
det uppmätta. 

 
En jämförelse av beräknad årlig solelproduktion med PV*SOL premium 2020 
med PV*SOL premium 2019 visade att premium 2020 gav 0,6%-1,1% högre 
värden för de fyra stationerna Kiruna, Stockholm, Norrköping och Visby, se 
Tabell 13. En fråga ställdes till Valentin Software om orsaken till denna skillnad, 
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vilket besvarades med ”It may be possible that this is due to the revision of the 
individual simulation parameters. Some revisions were made within the context of 
PV*SOL premium 2020. Please refer to the release notes.”. I “release notes” 6 av 
10 anges för premium 2020 att en förbättring har gjorts av modellen för diffus 
solstrålning (Valentin Software), men det framgår inte mera i detalj vad som 
ändrats och om det berör alla av de åtta modellerna för diffus solstrålning i 
PV*SOL.  
 
Tabell 13 Jämförelse av skillnad i beräknade värden för årlig solelproduktion (kWh/kW) 

med PV*SOL Premium 2020 jämfört med PV*SOL Premium 2019.  

Program Kiruna Stockholm Norrköping Visby Databas väder 
PV*SOL premium 
2019 R10 

948,3 1034,0 1053,8 1152,5 Meteonorm 7.2c3 
(1991-2010) 

PV*SOL premium 
2020 R10 

956,2 1045,0 1064,8 1159,1 Meteonorm 7.2c3 
(1991-2010) 

Skillnad 2020 mot 
2019 

+0,8% +1,1% +1,0% +0,6%  

 

Inverkan av olika modeller för solstrålning 
I PV*SOL finns möjlighet att välja åtta olika modeller för beräkning av diffus 
solstrålning och fem olika modeller för beräkning av solstrålning i modulplanet. 
Det ger möjlighet till 40 olika kombinationer av modeller för solstrålning. Det ger 
ett överflöd av valmöjligheter till användaren, som rimligen har svårt att veta 
vilken kombination som passar bäst för sin simulering.  

Beräkningar för de 40 olika kombinationerna Norrköping med programmets 
meteorologiska filer gav ett medelvärde på 1037 kWh/kW för den årliga 
solelproduktionen, med en standardavvikelse på 32 kWh/kW (3,1%), se Tabell 14. 
För grundinställningen med Hofmanns modell för diffus solstrålning och Hay & 
Davies modell för global solstrålning i modulplanet blev 1054 kWh/kW, vilket är 
i god överensstämmelse med det av elmätare uppmätta värdet på 1050 kWh/kW 
för 2019. Då skillnaden mot de uppmätta värdena var relativt små även för 
Stockholm och Visby enligt Tabell 11 verkar det rimligt att använda programmets 
grundinställningar för solstrålningsmodeller.  

Medelvärde för den årliga globala solstrålningen i modulplanet blev 1146 
kWh/kW med en standardavvikelse på 34 kWh/kW (3,0%), se Tabell 15. Det 
uppmätta värdet med referenssolcell var 1203 kWh/kW för 2019.  
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Tabell 14 Jämförelse av beräknat årligt utbyte (kWh/kW) med olika kombinationer av 
solstrålningsmodeller för diffus solstrålning respektive global solstrålning i 
modulplanet i Norrköping med PV*SOL. Grundinställningen är Hofmann och 
Hay & Davies modeller.  

 Modell för global solstrålning i modulplanet 

Modell för diffus solstrålning Hay & Davies Liu & Jordan Klucher Perez Reindl 

Hofmann 1054 985 1058 1077 1043 

Reindl reduced 1038 986 1057 1078 1046 

Orgill & Hollands 1028 978 1049 1070 1037 

Erbs, Klien & Duffie 1024 977 1043 1066 1033 

Boland, Ridley & Laurent 1024 975 1045 1066 1033 

Boland, Ridley & Laurent (2010) 1023 975 1043 1065 1032 

Perez & Ineichen 1056 1010 1073 1096 1064 

Skartveit 1032 981 1050 1073 1040 

Tabell 15 Jämförelse av beräknad global solstrålning i modulplanet (kWh/m2) med olika 
kombinationer av solstrålningsmodeller för diffus solstrålning respektive global 
solstrålning i modulplanet i Norrköping med PV*SOL. Grundinställningen är 
Hofmann och Hay & Davies modeller.  

 Modell för global solstrålning i modulplanet 
Modell för diffus solstrålning Hay & Davies Liu & Jordan Klucher Perez Reindl 
Hofmann 1162 1087 1167 1187 1150 
Reindl reduced 1146 1090 1168 1189 1155 
Orgill & Hollands; Erbs 1137 1082 1159 1182 1147 
Klien & Duffie 1134 1081 1154 1178 1143 
Boland, Ridley & Laurent 1133 1079 1156 1178 1143 
Boland, Ridley & Laurent (2010) 1132 1080 1154 1178 1142 
Perez & Ineichen 1166 1115 1185 1208 1174 
Skartveit 1139 1083 1160 1183 1149 

 

Jämförelse av beräknad och uppmätt solstrålning i modulplanet 
Ett exempel på jämförelse mellan beräknad (Polysun) och med referenssolcell 
uppmätt global solstrålning i modulplanet för Norrköping 2018 visas i Figur 33. 
De beräknade värdena ligger i genomsnitt högre än de uppmätta, vilket också 
framgår av MBE-värdet på 25 W/m2.  
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Figur 33 Jämförelse av med Polysun beräknad och med referenssolcell uppmätt global 

solstrålning per timme i modulplanet för Norrköping 2018. R2-värdet är angivet i 
%. RMSE, MAE och MBE är angivna i W/m2.  

 
Ett exempel på jämförelse mellan beräknad solelproduktion (Polysun) och med 
elmätare uppmätt solelproduktion per timme för Norrköping 2018 visas i Figur 
34. Överensstämmelsen är relativ god med förhållandevis låga felvärden.  

 
Figur 34 Jämförelse av med Polysun beräknad och med elmätare uppmätt solelproduktion 

per timme för Norrköping 2018. R2-värdet är angivet i %. RMSE, MAE och 
MBE är angivna i W/m2.  
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En jämförelse av valideringsresultaten i form av värden R2, RMSE, MAE och 
MBE för global beräknad solstrålning i modulplanet (GTI) och solelproduktion 
per timme i förhållande till uppmätta värden under år 2018 och 2019 för olika 
program och stationer visas i Figur 35 och Tabell 16 - Tabell 18. 

I de undersökta programmen användes samma indata för solstrålning, temperatur 
och vindhastighet. Programmen OptiCE, Polysun, PVsyst och SAM 
använder alla samma algoritmer för transponering av solstrålningen. De använda 
algoritmerna för beräkning av solelproduktion från solstrålningen i modulplanet är 
annorlunda i Polysun jämfört med OptiCE, PVsyst och SAM. Enligt 
feluppskattningar som gjordes av Campana et al. (2020) står solstrålningsdata från 
STRÅNG och transponeringsmodellen för den största andelen av osäkerheterna 
vid beräkningarna. Osäkerheten på grund av modellerna för uppdelning i de olika 
solstrålningskomponenterna och i solcellsmodellen är avsevärt mindre.  

 

  

 

  

 

Figur 35 Jämförelse av R2-, RMSE-, MAE och MBE-värde för jämförelser av beräknat 
och uppmätt utbyte solel per timme under kalenderåret 2019 för olika 
simuleringsprogram för de fyra stationerna Kiruna, Stockholm, Norrköping, 
Visby.  

För R2-värdet är OptiCE, PV*SOL, PVsyst och SAM relativt likvärdiga i 
genomsnitt för de fyra orterna vid jämförelse av beräknat och uppmätt utbyte, 
medan Polysun har ett sämre värde. För RMSE och MAE är PVsyst och SAM 
bäst, följa av relativt likvärdiga PV*SOL och Polysun samt därefter OptiCE. För 
MBE är Polysun och SAM bäst, följda av PVsyst och PV*SOL, samt därefter 
OptiCE. Sammantaget förefaller SAM och PVsyst ge de lägsta felen i beräknad 
solstrålning i modulplanet, följt av PV*SOL och Polysun samt därefter OptiCE 
när alla programmen ges samma indata. Det är dock svårt att dra några slutsatser 
om vilket program som enhälligt är bäst i Sverige, eftersom det är platsberoende 
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vilket program som ger bäst resultat i de utförda beräkningarna. Platsberoendet 
har sannolikt att göra med att fördelningen av diffus och direkt solstrålning 
varierar mellan olika orter. Beroende på vilka modeller för solstrålning som 
används för att beräkna solstrålningen i modulplanet kan man därmed få 
varierande resultat för olika orter. Man får också ha i minnet att det endast är fyra 
orter som jämförts i denna studie. 
 
Tabell 16 Valideringsresultat vid jämförelse av beräknade och uppmätta värden för 

solstrålning i modulplanet och utbyte av solel för Kiruna under 2018 och 2019.  

Plats, år Program Värde R2 

(%) 
RMSE 
(W/m2) 

MAE 
(W/m2) 

MBE 
(W/m2) 

Kiruna 2018 Polysun GTI 96,7 60,2 37,9 -21,4  
Utbyte solel 96,1 15,3 9,86 -7,02 

SAM GTI 94,4 66,7 41,8 14,1  
Utbyte solel 92,3 17,2 10,8 2,86 

PVsyst GTI 97,9 39,3 24,7 7,18  
Utbyte solel 97,0 11,9 7,37 5,09 

OptiCE GTI 96,2 52,9 35,8 4,43  
Utbyte solel 95,9 20,4 14,8 13,7 

PV*SOL GTI 95,9 54,4 37,3 5,56 
 Utbyte solel 94,5 15,5 10,2 4,88 

Kiruna 2019 Polysun GTI 97,5 57,5 36,4 -20,6  
Utbyte solel 96,4 15,0 9,49 -6,21 

SAM GTI 95,4 59,9 37,3 14,9  
Utbyte solel 93,8 15,9 10,1 4,25 

PVsyst GTI 98,2 38,1 24,4 10,1  
Utbyte solel 96,7 13,5 8,54 6,74 

OptiCE GTI 97,6 44,0 30,5 -0,26  
Utbyte solel 94,5 15,5 10,2 4,87 

PV*SOL GTI 95,0 62,7 42,9 17,3 
 Utbyte solel 93,2 19,8 13,1 9,06 
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Tabell 17 Valideringsresultat vid jämförelse av beräknade och uppmätta värden för 
solstrålning i modulplanet och utbyte av solel för Stockholm under 2018 och 
2019.  

Plats, år Program Värde R2 

(%) 
RMSE 
(W/m2) 

MAE 
(W/m2) 

MBE 
(W/m2) 

Stockholm 
2018 

Polysun GTI 93,3 89,2 59,6 16,5  
Utbyte solel 97,5 11,2 6,59 -2,91 

SAM GTI 92,7 97,0 62,7 21,1  
Utbyte solel 96,6 12,6 6,36 -1,58 

PVsyst GTI 92,5 93,4 64,7 11,8  
Utbyte solel 94,5 16,0 10,8 0,07 

OptiCE GTI 93,0 91,6 62,4 24,5  
Utbyte solel 93,9 26,6 18,9 16,1 

PV*SOL GTI 92,1 93,3 63,8 13,0 
 Utbyte solel 93,6 18,0 12,3 2,13 

Stockholm 
2019 

Polysun GTI 90,8 90,6 45,7 9,41  
Utbyte solel 89,4 21,7 10,7 -1,30 

SAM GTI 98,5 37,6 25,6 10,0  
Utbyte solel 98,3 8,57 5,29 0,19 

PVsyst GTI 95,8 60,6 42,4 3,88  
Utbyte solel 95,7 14,1 10,1 2,50 

OptiCE GTI 95,2 64,7 43,7 8,33  
Utbyte solel 95,0 22,7 16,2 14,2 

PV*SOL GTI 96,1 58,0 42,2 4,67 
 Utbyte solel 95,8 14,5 10,5 3,58 
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Tabell 18 Valideringsresultat vid jämförelse av beräknade och uppmätta värden för 
solstrålning i modulplanet och utbyte av solel för Norrköping under 2018 och 
2019.  

Plats, år Program Värde R2 

(%) 
RMSE 
(W/m2) 

MAE 
(W/m2) 

MBE 
(W/m2) 

Norrköping 
2018 

Polysun GTI 97,9 53,8 35,9 24,7  
Utbyte solel 97,6 11,0 7,44 1,34 

SAM GTI 99,1 36,0 23,2 17,5  
Utbyte solel 98,6 8,73 5,53 -0,81 

PVsyst GTI 95,3 68,2 41,5 6,69  
Utbyte solel 97,9 10,7 7,98 3,17 

OptiCE GTI 97,1 53,9 38,8 12,1  
Utbyte solel 96,8 22,2 17,9 15,4 

PV*SOL GTI 97,5 50,8 36,4 14,3 
 Utbyte solel 97,0 13,5 9,89 5,11 

Norrköping 
2019 

Polysun GTI 98,2 47,9 33,0 22,4  
Utbyte solel 97,9 10,0 6,86 1,05 

SAM GTI 99,4 30,2 21,1 15,2  
Utbyte solel 99,0 7,10 4,72 -0,10 

PVsyst GTI 98,3 40,4 27,6 10,6  
Utbyte solel 97,4 49,1 35,2 13,1 

OptiCE GTI 96,9 13,2 9,57 5,14  
Utbyte solel 97,2 21,0 17,0 15,1 

PV*SOL GTI 97,5 50,8 36,4 14,3 
 Utbyte solel 97,0 13,5 9,89 5,11 
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Tabell 19 Valideringsresultat vid jämförelse av beräknade och uppmätta värden för 
solstrålning i modulplanet och utbyte av solel för Visby under 2018 och 2019.  

Plats, år Program Värde R2 

(%) 
RMSE 
(W/m2) 

MAE 
(W/m2) 

MBE 
(W/m2) 

Visby 
2018 

Polysun GTI 96,9 65,7 43,4 26,1  
Utbyte solel 91,8 23,5 15,1 9,49 

SAM GTI 97,2 56,0 36,1 13,0  
Utbyte solel 88,3 25,8 16,8 7,88 

PVsyst GTI 99,2 31,6 22,1 10,1  
Utbyte solel 93,6 21,8 12,5 10,8 

OptiCE GTI 97,8 51,4 38,3 20,5  
Utbyte solel 89,7 40,5 27,7 27,2 

PV*SOL GTI 97,3 52,3 33,3 6,11 
 Utbyte solel 90,0 26,7 16,5 11,3 

Visby 
2019 

Polysun GTI 92,0 94,0 50,9 19,4  
Utbyte solel 90,6 22,0 12,4 0,83 

SAM GTI 98,0 45,8 26,8 8,17  
Utbyte solel 96,6 13,4 8,60 0,35 

PVsyst GTI 99,4 25,6 18,0 4,71  
Utbyte solel 99,5 5,85 4,30 2,42 

OptiCE GTI 98,0 44,9 32,9 8,18  
Utbyte solel 98,0 22,7 17,5 16,3 

PV*SOL GTI 97,7 47,7 29,5 3,29 
 Utbyte solel 97,2 13,0 8,28 3,31 

 

Inverkan av albedo 
För att studera inverkan av albedo gjordes beräkningar i PV*SOL med varierande 
modullutningsvinkel för Norrköping och Kiruna. En jämförelse gjordes av 
beräknad solelproduktionen under ett år när albedo sätts till 0,3 under hela året 
eller till 0,8 under vintermånaderna för att simulera snötäckning på marken under 
dessa månader, istället för normalvärdet 0,2, se Figur 36.  

På plana tak med låglutande system (10-20 grader) har de simulerade 
variationerna i albedo en försumbar betydelse för den årliga solelproduktion. För 
småhus är taklutningen i medeltal ca 30 grader (Kamp, 2013). Den årliga 
solelproduktionen skulle öka med 0,5-0,6% om albedot höjs från 0,2 till 0,3 under 
hela året vid modullutning 30°. Teoretiskt skulle snö på marken med albedo 0,8 
under perioden december-mars höja den årliga solelproduktionen i Norrköping 
med 0,4% vid modullutning 30°. För Kiruna med snö på marken under november-
april skulle den årliga solelproduktionen öka med 0,8% vid modullutning 30 
grader. Men detta gäller bara under förutsättning att solcellsmodulerna är helt 
snöfria under hela perioden med snö på marken, vilket är ett orealistiskt 
antagande. Har man snö på marken finns också perioder med snötäckning av 
modulerna vilket ger låg eller ingen solelproduktion. För normala modullutningar 
där solcellerna installeras på byggnader får man räkna med att snö är till mer 
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nackdel genom snötäckning av modulerna och därmed förlorad solelproduktion, 
än vad man vinner genom ett ökat albedo.  

Vid vertikal montering visar simuleringarna på en signifikant inverkan av albedo. 
Årsproduktionen skulle i Norrköping öka med 5,7% om albedot höjs från 0,2 till 
0,3 under hela året, respektive med 4,2% om marken är snötäckt med albedo 0,8 
under perioden december-mars. I Kiruna skulle den beräknade årsproduktionen 
öka med 4,8% om albedot höjs från 0,2 till 0,3 under hela året, respektive med 
6,5% om marken är snötäckt med albedo 0,8 under perioden november-april. Vid 
vertikal montering slipper man snötäckning av modulerna och ur denna synvinkel 
är denna beräkning mera realistisk. Däremot är det med allt varmare klimat 
mindre troligt att marken kommer att vara snötäckt under hela perioden 
december-mars i Norrköping.  

  

Figur 36 Beräknad förändring av årlig solelproduktion med PV*SOL för Norrköping och 
Kiruna för solcellssystem orienterat rakt mot söder när albedo sätts till 0,3 under 
hela året eller till 0,8 under december-mars (Norrköping) eller under november-
april (Kiruna) istället för normalvärdet 0,2.  

AP4 Solkartor 
Sverigekartor för en optimerad kombination av lutnings- och azimutvinklar för 
högsta årliga solstrålning i modulplanet (GTI), årlig solstrålning mot och årlig 
solelproduktion för ytor med optimerade vinklar visas i Figur 37. Kartorna har 
genererats genom den optimeringsmetod som beskrivs i ekvation 6. Ingen hänsyn 
har tagits till eventuell snötäckning vintertid, som kan minska den årliga 
solelproduktionen.  

Lutningsvinkel för optimerad årsproduktion om modulerna är orienterade mot 
söder är ca 30 grader längst i söder och ca 50 grader längst i norr. Den optimerade 
lutningsvinkel ökar när man rör sig norrut i landet. Ett avvikande område är dock 
Jämtland och sydligaste Lappland, där den beräknade optimerade lutningsvinkeln 
är cirka 30 grader och relativt sett lägre än i resten av Norrland. Det framgår dock 
av kartorna för årsproduktion att denna avvikelse i lutningsvinkel för detta område 
har en marginell inverkan på årsproduktionen av solel. 

Från Mälardalen och söderut är som förväntat den optimerade azimutvinkeln i 
stort sett rakt mot söder, med enstaka graders avvikelse. Inverkan av så små 
avvikelser från söder är dock försumbar för årsproduktionen. I Norrland avviker 
den optimerade azimutvinkeln med upp till ca 10 grader mot öster, vilket ger en 
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inverkan på årsproduktionen med upp till ca 0,5% enligt beräkningar med PVGIS, 
motsvarande upp till ca 5 kWh/kW vid ett årligt utbyte på 1 000 kWh/kW.  

  

  

Figur 37 Kartor som visar resultat för beräkning av optimerad lutnings- och azimutvinkel 
för högsta årlig solelproduktion (översta raden), global solstrålning mot och 
optimerad årlig solelproduktion från ytor med optimerade vinklar (nedersta 
raden). Azimut är negativ mot öster. 

De årliga variationerna av den globala horisontella solstrålningen från STRÅNG 
och i beräknad optimerad lutnings- och azimutvinklar under perioden 2007-2016 
visas i Figur 38 för 12 orter från Lund i söder till Kiruna i norr, med orternas ID-
nummer enligt Tabell 20. 

På grund av variationer i solstrålning och andra väderparametrar mellan olika år 
blir det också något varierande optimala lutnings- och azimutvinklar för olika år. 
För de tolv platserna enligt Tabell 20 finns det en variation på ±4° av den 
optimerade lutningsvinkeln mellan olika år under perioden 2007-2016 jämfört 
med genomsnittet. Kiruna visar den högsta variationen och Visby den lägsta. Den 
högsta årliga variationen av årlig global horisontell solstrålning observerades för 
Lund (ID 6) och Stockholm (ID 9) med mer än 200 kWh/m2 i årlig skillnad 
mellan högsta och lägsta värden. 
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En annan intressant aspekt är relaterad till mönstret för den optimerade 
azimutvinkeln. En bidragande orsak till detta kan bero på att områden där 
solstrålning är högre under förmiddagen än under eftermiddagen får en optimerad 
azimut något mot öster och där solstrålning är högre under eftermiddagen än 
under förmiddagen blir optimerad azimut något mot väster på grund av 
vädermönster. Denna analys stöds av Karlssons (2003) studie om månatlig, 
årstidsbetonad och daglig molnighet över Skandinavien. Orsaken till att en 
orientering något mot öster kan ge en högre årsproduktion skulle även kunna 
påverkas av lägre solcelltemperatur på morgonen när solen står i öster, men denna 
effekt har inte studerats i detta projekt.  

Tabell 20 ID-nummer för orterna i Figur 38.  

Ort ID-nummer  Ort ID-nummer 
Borlänge 1  Norrköping 7 
Göteborg 2  Östersund 8 
Karlstad 3  Stockholm 9 
Kiruna 4  Umeå 10 
Luleå 5  Växjö 11 
Lund 6  Visby 12 

 

 
Figur 38 Låddiagram för årlig global horisontell solstrålning (GHI), optimerad lutning (β) 

och optimerad azimut (γ) för perioden 2007-2016 för platserna enligt Tabell 20. 
Röd linje är medelvärde, blå box visar nedre och övre kvartil, min- och 
maxvärden markeras med svart streck, liksom extremvärden med plus- eller 
minustecken. ID-nummer för orterna framgår av Tabell 20. 
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De optimerade lutningsvinklarna beräknade i denna studie som funktion av latitud 
för 310 svenska städer (Sveby 2019) visas i Figur 39 tillsammans med de 
optimerade lutningsvinklarna för högsta årliga solelproduktion beräknade enligt 
tillvägagångssätten från Chang (2009), Talebizadeh et al. (2011) och Jacobson & 
Jadhav (2018). En andra ordningens polynomanpassning för beräkningarna i 
denna studie ger ekvation 7 för lutningsvinkeln β. 

β (°) = -0,1101•λ2 +14,003•λ – 404,77 (7) 

där λ = latitud angiven i grader.  

Med en avvikelse på mindre än 0,1 grader från beräkningar kan ekvation 7 
approximeras med ekvation 8. 

β (°) = -0,11•λ2 +14•λ – 405 (8) 

Från Figur 37 framgår att den optimerade lutningsvinkeln inte bara beror av 
latituden. Den västra delen av landet i Jämtland och sydligaste Lappland visar 
tydligt lägre optimerade lutningsvinklar än den nordligaste delen av landet. Denna 
trend beror främst på de årliga vädermönstren i området som präglas av betydande 
molnighet under senhöst-vintermånaderna oktober-mars. Därför mottas det mesta 
av solstrålningen under årens sommarmånader vilket leder till att de optimerade 
lutningsvinklarna sänks. Eventuell inverkan på de optimerade vinklarna på grund 
av snötäckning vintertid har inte studerats.  

Från Figur 39 är det också tydligt att det finns ett nära samband mellan optimerad 
lutning för högsta årliga solelproduktion och latitud upp till 60° latitud. Längre 
norrut observerades mer spridda resultat, en effekt av vädermönster och att 
optimeringsfunktionen är känslig då 1-2 graders skillnad i lutning bara ger ca 0,1-
1 kWh skillnad i årlig solelproduktion. Notera att även azimutvinkeln varierar 
med latituden enligt Figur 37.  

För 200 svenska orter i Sveby databas beräknades optimerad modullutning för 
högst årliga solelproduktion med PVGIS med funktionen ”Optimize slope and 
azimuth” enligt Figur 40. Med databasen ERA5 varierade lutningen mellan 43° 
längst i söder till 50° längst norr. Med databasen COSMO varierade lutningen 
från 40° i söder till 48° i norr. Databaserna CMSAF (latitud ≤57,5°) och SARAH 
(latitud ≤62,5°), som bara finns för södra Sverige, gav liknande resultat som 
COSMO.  

De optimerade lutningsvinklarna i denna studie liknar de från Jacobson & Jadhav 
(2018) men är lägre än Chang (2009) och Talebizadeh et al. (2011) samt PVGIS. 
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Figur 39 Beräknad optimerad lutningsvinkel för högsta årliga solelproduktion som 

funktion av latitud för ett urval av svenska orter enligt olika tillvägagångssätt. 

 

 
Figur 40 Beräknad optimerad lutningsvinkel för högsta årliga solelproduktion som 

funktion av latitud för 200 svenska orter, med olika databaser (SARAH, CMSAF, 
ERA5 och COSMO) för solstrålning i PVGIS. 
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AP5 Framtida trender för solstrålning i Sverige 
Här presenteras först resultat från klimatscenarier för framtida nedåtriktad 
kortvågig strålning (solstrålning), vind, temperatur och albedo, som påverkar 
potentialen för solelproduktion. Vi tittar också på de parametrar som kan beskriva 
de bakomliggande orsakerna genom förändringar i atmosfärens vatteninnehåll och 
molnighet, vilket påverkar dess genomsläpplighet för solstrålning. Därefter 
redovisas resultat från simuleringar av solelproduktion baserat på indata från 
klimatkörningarna. Resultat från en känslighetsstudie belyser vilken betydelse 
olika storheter har för de beräknade förändringarna i solelproduktionen i Sverige.  
 
Resultaten är baserade på EURO-CORDEX-simuleringarna och presenteras för 
tre perioder om 30 år. Dessa är 1981-2010 (p0), 2036-2065 (p1) och 2066-2095 
(p2), där p0 används som referensperiod för dagens klimat relativt de två 
framtids-scenarierna p1 och p2.  

Förändring i solstrålning 
Förändringen i årlig nedåtriktad kortvågstrålning över Europa i p1 och p2 i 
förhållande till p0 visas i Figur 41. Ensemblemedelvärdet för p2 visar på en 
minskning med ned till -25 W/m2 i norra Europa, och en ökning med upp till 20 
W/m2 över södra Europa. Detta liknar resultaten i Jerez et al. (2015), som dock 
gäller för perioden 2070-2099 relativt 1970-1999, men med något större 
förändringar i vår studie. I den jämförelsen presenterade de en genomsnittlig 
minskning på 5-10 W/m2 för norra Europa och en ökning med cirka 0-10 W/m2 i 
södra Europa. CMIP 5-simuleringar på månadsbasis visar också liknande mönster, 
men med något större förändringar och en mer utbredd ökning över större delar av 
Europa, inklusive södra Skandinavien, under sommarmånaderna (Müller et al. 
2019). 

Standardavvikelsen för ensemblen (Figur 41c) indikerar att spridningen mellan 
modellerna är stor, i samma storleksordning som den totala förändringen. 
Resultatet för var och en av modellkörningarna (Bilaga 1) skiljer sig väsentligen 
beträffande den geografiska fördelningen av förändringarna, medan deras 
magnitud är mer lika. 

Det här projektet har sitt fokus på Norden. Figur 42a visar återigen den årliga 
förändringen i nedåtriktad kortvågstrålning i detta område. Signifikansen av den 
observerade minskningen testades med ett Mann-Whitney U-test (Figur 42b). 
Resultatet är signifikant (p-värde < 5%) över stora delar av landområdet, med 
undantag för södra Sverige och Danmark. Storleken på förändringen av kortvågig 
strålning för Sveriges centralorter (totalt 291 stycken) ligger i intervallet mellan -
15 till -5 W/m2 under p1 och -10 till -25 W/m2 under p2 för de flesta platser 
(Figur 42c). 

Den årstidsmässiga fördelningen av förändringen i solstrålningen visas i Figur 43. 
Förändringarna i absoluta tal är störst under vårmånaderna (mars - maj), vilket 
också är enda perioden då resultaten är statistiskt signifikanta för hela regionen.  
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Figur 41 Förändring i nedåtriktad kortvågstrålning över Europa år 2036-2065 och 2066-
2095 relativt referensperioden 1981-2010, givet a) i % av den årliga totala 
strålningen, b) som skillnaden i årlig total strålning, och c) som 
standardavvikelse mellan de 25 ensemblemedlemmarna. Data från EURO-
CORDEX-simuleringar.  

 

 
Figur 42 Vänster: Förändring i nedåtriktad kortvågsstrålning mellan åren 2066-2095 och 

referensperioden 1981-2010 (p2 - p0) över Skandinavien. Mitten: p-värde från 
Mann-Whiney U-test, gridpunkter med ett värde mindre än 5% betraktas som 
statistiskt signifikant. Höger: Förändring i nedåtriktad kortvågsstrålning för p2 
och p1 för svenska centralorter. Data från EURO-CORDEX-simuleringar.  
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Figur 43 Övre raden: Förändring i nedåtriktad kortvågstrålning mellan åren 2066-2095 

och referensperioden 1981-2010 (p2-p0) under fyra årstider (från vänster 
December-Februari, Mars-Maj, Juni-Augusti och September-November). Nedre 
raden: p-värden från Mann-Whitney U-test, ett värde mindre än 5% betraktas 
som statistiskt signifikant. Data från EURO-CORDEX-simuleringar.  

Inte bara solstrålningen utan också temperaturen och vinden påverkar 
solelproduktionen från en solcellsmodul. Kartor över dessa finns i Bilaga 2 och 
Bilaga 3. Temperaturförändringens ökning ligger kring intervallet 2-6 grader på 
vintern och 2-4 grader på sommaren för Sverige. Förändringarna blir större ju mer 
norrut man tittar. När det gäller medelvinden ses inga signifikanta förändringar. 

Vad orsakar förändrad solstrålning? 
Solstrålningen från solen reduceras på sin väg genom atmosfären innan den når 
markytan. Framförallt är molnen viktiga, både vad gäller hur stor del av himlen 
som är molntäckt (molnfraktion) och molnens optiska tjocklek. Det senare 
påverkas av både molnens vertikala utsträckning, av antalet molndroppar per 
volymenhet, dropparnas storlek och vattnets fas (vatten eller is). Andra viktiga 
parametrar som påverkar atmosfärens transmittans är innehållet av vattenånga och 
aerosolpartiklar som sprider eller absorberar solstrålning även då det saknas moln.  

Nedan presenteras den relativa förändringen i några sådana parametrar från 
klimatsimuleringarna. Förändringarna är dock inte kopplade till dess betydelse för 
den faktiska instrålningen till marken, och således kan en stor förändring ändå ha 
liten betydelse för solenergiproduktionen. Kopplingen till producerad solel 
undersöks därför i slutet av avsnittet.  

När det gäller vatteninnehållet i atmosfären kan det alltså delas upp i vattenånga 
(utanför molnen), kondenserat vatten i molndroppar (vatten-moln) samt vatten i 
form av is (is-moln), se Figur 44. I ett framtida klimat ser man stora förändringar 
för mängden kondenserat vatten, upp till 60-80% i norra Sverige på vintern och 
våren och även för mängden vattenånga med upp till drygt 40%. 



  68 (89)  
  

  
  

 

 

Klimatsimuleringarna pekar också på mer nederbörd under vinterårstiden främst i 
norra fjällkedjan men mer allmänt de norra delarna av Sverige, Norge och Finland 
samt Östersjön (SMHIb), i linje med det ökade molnvattnet. 

Eftersom förändringar i kondenserat molnvatten verkar vara viktiga, är det av 
intresse att veta om detta beror på en förändring också i förekomsten (fraktionen) 
av moln, eller bara på grund av att den optiska tjockleken för moln ökar. Detta har 
till exempel betydelse för andelen diffus och direkt solstrålning som belyser en 
solpanel. Figur 45 visar därför förändringen i molnfraktion. På årsbasis är dessa 
förändringar små. Inga signifikanta förändringar ses heller på årstidsbasis, eller 
om molnen delas in i moln på låg, mellan eller hög höjd (visas inte). Detta antyder 
att de viktigaste förändringarna ligger i molnens egenskaper (till exempel optisk 
tjocklek) och inte i fraktionen av moln. Molnighet är dock en osäker och 
svårmodellerad parameter i klimatsimuleringar. 
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Figur 44 Vänster: Förändring i integrerat vatten mellan åren 2066-2095 och 
referensperioden 1981-2010 (p2-p0) från a) is-moln b) vatten-moln och c) 
vattenånga. Höger: p-värde från Mann-Whitney U-test, ett värde mindre än 5% 
betraktas som statistiskt signifikant. Data från EURO-CORDEX-simuleringar. 
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Figur 45 Vänster: Förändring i årlig genomsnittlig molnfraktion mellan åren 2066-2095 

och referensperioden 1981-2010 (p2-p0) . Höger: p-värde från Mann-Whitney U-
test, ett värde mindre än 5% betraktas som statistiskt signifikant. Data från 
EURO-CORDEX-simuleringar.  

En annan bidragande faktor till minskningen av nedåtriktad kortvågsstrålning i 
den skandinaviska regionen är troligen en minskning av markens albedo på grund 
av minskat snötäcke i ett varmare klimat. Snö har ett högt albedo och reflekterar 
upp till ca 90% (för nysnö) av solstrålningen, som sedan delvis sprids tillbaka från 
atmosfären varav den diffusa komponenten av den nedåtriktade solstrålningen 
ökar. I ett varmare klimat väntas snöårstiden bli kortare, vilket betyder mindre snö 
på våren, hösten och vintern. Den beräknade förändringen i albedo visas i Figur 
46 för alla fyra årstider.  

De största förändringarna ses i bergsregionerna på sommaren och hösten. Det 
sammanfaller också med områden med de största förändringarna i solstrålningen. 
För övriga Skandinavien ses förändringar under perioden höst – vår, som man kan 
förvänta sig. För de flesta av de svenska centralorterna är förändringen i albedo 
störst under vintern, mellan 0,05 och 0,15, och under våren mellan 0 och 0,05 (se 
Bilaga 4). 
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Figur 46 Övre raden: Förändring i markens albedo mellan åren 2066-2095 och 
referensperioden 1981-2010 (p2-p0) under fyra årstider (från vänster December-
Februari, Mars-Maj, Juni-Augusti och September-November). Nedre raden: p-
värde från Mann-Whitney U-test, ett värde mindre än 5% betraktas som 
statistiskt signifikant. Data från EURO-CORDEX-simuleringar.  

 

Solelproduktion, historiska data 
Metodiken för att beräkna års- och årstidsvis solelproduktion, enbart utgående 
från klimatscenariernas årstidsmedelvärden på globala solstrålningen, 
utvärderades genom att den applicerades på historiska uppmätta timdata från 
SMHI:s stationer. 

Under perioden 1983-2007 mätte SMHI såväl global solstrålning, diffus 
solstrålning som direkt solstrålning vid 12 platser i Sverige, från Lund i söder till 
Kiruna i norr. Timvärden för solstrålningen från dessa platser användes för att 
beräkna solelproduktion från en modul med lutning 30 grader mot öster, söder och 
väster. 

Den genomsnittliga års- och årstidsproduktionen för åren 1983-1995 respektive 
1995-2007 beräknades genom att summera den timvisa produktionen (metod A). 
Motsvarande beräkningar gjordes sedan med metoden baserad på årstidsvis global 
solstrålning för respektive station och tidsperiod (metod B, alltså den som 
tillämpades på klimatdata). Den relativa förändringen i genomsnittlig årsvis 
solelproduktion för de två metoderna och de 12 stationerna återges i Tabell 21. 
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Tabell 21 Beräknad relativ förändring (procentenheter) i årlig solelproduktion från åren 
1983-1995 till 1996-2007 vid 12 olika platser och en modul med lutning 30 grader 
riktad mot öster, söder respektive väster. Metod A: baserat på timvärden av 
global och direkt solstrålning. Metod B: baserat på årstidsvisa medelvärden av 
globala solstrålningen. 

                 Öster Söder Väster 
Station Metod A Metod B Metod A Metod B Metod A Metod B 

Kiruna 2 2 3 2 2 3 
Luleå 4 4 5 5 3 4 

Umeå 6 6 7 8 6 6 
Östersund 5 5 6 7 5 5 

Borlänge 6 3 7 3 5 3 
Karlstad 5 5 6 8 5 5 

Stockholm 7 5 8 6 8 5 
Visby 2 3 4 4 4 3 

Norrköping 6 4 7 5 6 4 
Göteborg 2 3 4 6 3 3 

Växjö 4 5 6 8 5 5 
Lund 7 4 7 6 5 4 

 
I genomsnitt är skillnaden (differensen mellan metod A och B) mellan den 
skattade förändringen av årsproduktionen från åren 1983-1995 till 1996-2007 från 
de båda metoderna nära noll procentenheter, medan standardavvikelsen är ca 2 
procentenheter. Då medelvärdet blir nära noll tyder det på att det inte spelar så 
stor roll vilken metod som används givet att resultatet ska avse hela Sverige. För 
den årstidsvisa produktionen är motsvarande siffror 0 respektive 3 procentenheter.  

Båda metoderna pekade på att förändringen i genomsnitt är störst för modulen 
som är riktad mot söder och att rangordningen mellan hur olika årstider påverkas 
är (mest till minst); höst, vår, sommar, vinter. För modulen riktad mot söder 
uppskattades den relativa ökningen i produktionen till mellan 2–8 % (metod A) 
respektive 3–8 % (metod B) för de 12 platserna. 

Solelproduktion, klimatscenarion 
När det gäller beräkningarna av framtida förändringar i solelproduktionen valde vi 
att göra en länsvis uppdelning för att det var på den nivån vi hade tillgång till 
information om tillgänglig takyta (Kamp, 2013).  

Till vänster i Figur 47 visas residensstäderna i Sverige som vi låter representera 
respektive län. Anledningen till detta är att vi antar att den installerade effekten 
även i framtiden kommer att vara koncentrerad till urbana miljöer som tak på 
byggnader och solcellsparker i anslutning till flygplatser och motorvägar. Detta 
antagande görs också i rapporten av Blomqvist & Unger (2018). Mönstret för hur 
dagens totala solcellseffekt fördelar sig på respektive län har hämtats från 
Energimyndighetens statistik över ”Nätanslutna solcellsanläggningar” 
(Energimyndigheten) och visas i mitten på Figur 47. Om all tillgänglig takyta tas i 
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anspråk skulle den relativa fördelningen mellan de olika länen bli som i kartan till 
höger i samma figur. 
 

  
Figur 47 Vänster: Residensstäderna i Sveriges 21 län. Mitten: Installerad solcellseffekt per 

län år 2018. Höger: Tillgänglig takyta per län enligt Kamp (2013). 

Enligt Kamp (2013) är en taklutning på 30 grader representativ för svenska 
förhållanden. Takens orientering fördelar sig enligt samma källa jämnt i de olika 
väderstrecken öster, söder, väster och norr. I Tabell 22 har vi sammanställt 
resultaten från simuleringarna av framtida solelproduktion med data från de 28 
klimatkörningarna. Dels för perioden 2036-2056 och dels för perioden 2066-2095, 
i båda fallen återigen jämfört med den simulerade produktionen för 
klimatmodellernas referensperiod 1981-2010. Endast förändringen för den senare 
perioden har ett p-värde (Mann–Whitney U-test) under 0,1 och är därmed 
statistiskt signifikant på nivån 10%. Den beräknade förändringen beräknas för 
denna period hamna någonstans mellan -9% (10:e percentilen) och -2% (90:e 
percentilen) med ett medelvärde på ca -6%. Sammanställning är gjord för hela 
Sverige under antagandet att utbyggnad antingen sker enligt nuvarande 
installationsmönster eller genom att all tillgänglig takyta används. Skillnaderna 
mellan dessa båda antaganden blir dock marginella. 

Tabell 22 Relativ förändring i solelproduktion mellan två framtida tidsperioder och 
referensperioden 1981-2010. Dels givet att framtida installationer följer dagens 
mönster och dels för fallet att all tillgänglig takyta tas i anspråk. Endast 
förändringarna för den senare tidsperioden är signifikanta på 10%-nivån. 

 
  2036-2065 relativt 1981-2010 2066-2095 relativt 1981-2010 

  10:e medel 90:e p-värde 10:e medel 90:e p-värde 
Dagens 
mönster 

-5,3 -3,1 0,0 0,15 -8,4 -5,7 -1,9 0,068 

All takyta -5,4 -3,2 0,0 0,14 -8,6 -5,9 -1,9 0,068 
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Figur 48 visas hur stor den relativa förändringen i solelproduktion är mellan den 
senare tidsperioden p2 och referensperioden för olika lutningar på moduler i 
Sveriges residensstäder. Data för 10:e percentilen, medelvärdet och 90:e 
percentilen visas i kartorna i de tre vänstra kolumnerna. I kartan i kolumnen längst 
till höger visas p-värdet för ett Mann–Whitney U-test av skillnaden i absoluta tal. 
Se Bilaga 5 - Bilaga 8 för motsvarande kartor som även illustrerar förändringar 
för period p1. 

I den övre raden i Figur 48 visas resultatet för en horisontell modul. 
Förändringarna är störst i norra delen av landet och det är också där som en 
skillnad är statistiskt signifikant. Endast den senare perioden p2 uppvisar 
signifikans på 5%-nivån i delar av Sverige.  

Motsvarande information för en modul med lutningen 30 grader riktad mot söder 
respektive öster visas i rad 2 i Figur 48. Resultaten för en modul riktad mot väster 
är i stort sett identiska som för den riktad mot öster så de tas inte med här. Noteras 
kan att förändringen är större för en modul riktad mot söder än mot öster (väster). 
När det gäller den rumsliga variationen för såväl storlek som signifikans så följer 
de i stort sett samma mönster som för en horisontell modul. Även här nås endast 
statistisk signifikans på 5 %-nivån för vissa delar av landet under den senare 
perioden. 

För att se om det blir någon skillnad för större lutningar tog vi också med 
exemplet 45 grader. Det ligger nära den optimala lutningen för svenska 
förhållanden och kan ses som en representativ vinkel för solcellsparker. Här tog vi 
endast med fallet då panelerna är riktade mot söder för att representera 
installationer där syftet är att maximera den årliga elproduktionen. Resultaten 
redovisas på nedersta raden i Figur 48 som följer samma princip som tidigare. I 
detta fall blir förändringen som störst men skillnaderna mellan de olika 
klimatkörningarna gör ändå att förändringarna inte blir mer signifikanta än för de 
övriga fallen.  
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Figur 48 Förändring i potentiell solelproduktion (%) mellan referensperioden 1981-2010 

och perioden 2066-2095 för en horisontell yta (överst), en yta med lutningen 30 
grader mot söder (rad två), lutningen 30 grader mot öster (rad 3) och en yta med 
lutningen 45 grader mot söder (nederst). Från vänster till höger visas 10:e 
percentilen, medelvärde och 90:e percentilen för den relativa förändringen och p-
värdet för ett Mann–Whitney U-test av skillnaden. 
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Vilken betydelse har olika storheter för den förändrade solelproduktionen?  
De statistiska testen visade att mängden moln-vatten, vattenånga samt markens 
albedo uppvisade signifikanta förändringar över tid i åtminstone delar av Sverige. 
Dessa parametrar har olika betydelse för mängden solstrålning som når marken, 
och därmed solelproduktionen. För att svara på hur relevanta förändringarna är för 
resultaten i studien simulerades den potentiella solelproduktionen för ett år med 
indata från referensperioden samt för ett antal alternativa år motsvarande 
förändringar av temperatur, mängden moln-vatten och vattenånga samt markens 
albedo var för sig i enlighet med period p2. 

Genom att jämföra den relativa förändringen av solelproduktionen för var och en 
av dessa storheter kunde deras inbördes betydelse bestämmas (en modul med 
lutningen 30 grader riktad mot öster, söder och väster). Det visade sig att 
mängden moln-vatten påverkade mest (10-20 %). Övriga storheter kommer en 
storleksordning efter; albedo (0-2 %, effekten syns endast där det förekommer snö 
på vintern), temperatur och vattenånga (båda 1-2 %). Trots att förändringen i 
atmosfärens relativa innehåll av vattenånga var stor, är effekten på solstrålningen 
alltså relativt liten. Förändringen med avseende på moln-vattnet blev något större 
än den sammantagna effekten som presenterades tidigare i Tabell 22. 
Anledningen till detta är att information om moln-vattnet endast fanns från den 
klimatkörningen som uppvisade den största förändringen av globala 
solstrålningen. Vad som i sin tur ligger bakom förändringen i mängden moln-
vatten är en fråga som ligger utanför den här studien. 
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Diskussion 
En viktigare orsak till att olika simuleringsprogram ger olika resultat är vilka 
solinstrålningsdata som används i programmet snarare än val av program. Det 
finns dock inget enskilt år vad gäller solstrålning som passar för hela Sverige om 
man skulle vilja använda solstrålning för ett enskilt år som indata.  

Det är intressant med den relativt stora ökningen i solinstrålning från perioden 
1983-1995 till perioden 1996-2007 enligt Tabell 21, under så pass kort tid som är 
mindre än trolig ekonomisk livslängd för en solcellsanläggning. Den ökade 
solstrålningen var i samma storleksordning som förväntad degradering av 
produktionen under livslängden i svenskt klimat. Detta är dock historiska data, 
framtidsstudien visar att en sådan ökning av solstrålningen inte är att vänta i 
framtiden. 

Till studien av solelproduktionen i ett framtida klimat användes sceneriet RCP8.5, 
som innebär fortsatt höga utsläpp av koldioxid, för att få en slags övre gräns för 
förändringarna. Trots detta blev de simulerade förändringarna inte statistiskt 
signifikanta förrän under den senare perioden (2065-2095) och då endast för delar 
av Sverige, främst i norr och längs fjällkedjan. Våren visade sig vara den enda 
årstid som uppvisar en signifikant förändring. Utslaget över hela året pekar 
simuleringarna på en möjlig minskning av den årsvisa potentiella 
solelproduktionen med ungefär 6%. Detta motsvarar ungefär den ökning av 
solstrålningen som vi sett i Sverige sedan 1980-talet, vilken antagligen beror på 
mindre luftföroreningar. Den parameter som hade störst betydelse av de som 
undersöktes här visade sig vara förändring i mängden molnvatten kopplat till dess 
optiska tjocklek.  

I och med att solcellsinstallationer börjar bli ekonomiskt intressanta även längre 
norrut kan det ändå vara viktigt att kalkylera med eventuella produktionsförluster 
på sikt i och med ett förändrat klimat. Detta är ytterligare ett exempel som pekar 
på vikten av att välja ändamålsenliga solstrålningsdata som indata i beräkningar 
av solelproduktion. 

Förutom val av solstrålningsdata kan påverkan av skuggning ha en betydande 
inverkan på det beräknade utbytet. En beräkning som tar hänsyn till skuggning 
från den närmaste omgivningen är dock inte ett standardförfarande för 
installationer på småhus, som svarar för den absoluta merparten av antalet 
solcellsinstallationerna i Sverige.  

Ett specialfall av skuggning är snötäckning under vintern, där riktlinjer saknas för 
hur stora produktionsförluster man bör räkna med på grund av snötäckning. 

I simuleringsprogrammen används ett albedovärde på 0,2. I verkligheten är värdet 
för albedo vanligen okänt och kan även variera över året, med ett högre värde 
vintertid om omgivningen är snötäckt. Gjorda beräkningar visar att inverkan av 
albedo är försumbar för de lägsta modullutningar och att för de vanligaste 
modullutningar runt 30 grader på småhus blir felet uppskattningsvis mindre än 
0,5% för den beräknade årliga solelproduktionen vid en förändring av albedo från 



  77 (89)  
  

  
  

 

 

0,2 till 0,3. Om solcellsmodulerna monteras vertikalt kan dock felet bli flera 
procent om albedot avviker från standardvärdet 0,2.  

När det gäller den uppmätta solelproduktion finns några olika felkällor, som man 
får ha i minnet vid jämförelse med de simulerade värdena. Märkeffekten för 
modulerna är 260 W, men den verkliga effekten kan variera något beroende på 
toleranserna vid tillverkningen. Den effekt som tillverkaren har uppmätt vid en 
”flash test” av modulerna har dock inte gått att få via den svenska leverantören av 
solcellssystemen. Modulernas tolerans för effekten anges vara mellan 0% och 
+3%. Om den verkliga effekten vid STC är högre än märkeffekten, vilken den bör 
vara med den givna toleransen för de använda modulerna, ger det en 
överskattning av det årliga utbytet (kWh/kW) av solel om man använder 
märkeffekten vid beräkning av utbytet, vilket är det normala tillvägagångssättet. 

På grund av modulerna har något varierade elektriska prestanda får man i normala 
anläggningar förluster på grund av denna ”mismatch” mellan modulerna. Både 
PVsyst och PV*SOL använder 2% i ”mismatch”-förluster som standardvärde. 
Denna parameter har inte justerats i programmen och ger därmed en 
underskattning av modulernas solelproduktion i detta projekt eftersom 
solcellssystem bara består av en modul per ort istället för många seriekopplade 
moduler i normala system och därmed finns inga ”mismatch”-förluster mellan 
moduler. Eftersom ingen hänsyn har kunnat tas till att modulernas verkliga effekt 
bör var högre än märkeffekten med tanke på deras tolerans, är det troligt att 
effekterna av utebliven ”mismatch” och för lågt antagande för verklig moduleffekt 
till stor del tar ut varandra.  

De använda elmätarna har en noggrannhet på ±1% för strömmar över 0,5 A, men 
är okänd vid strömmar under 0,5 A. Det påverkar effekter lägre än 115 W vid en 
spänning på 230 V, som kan ha en lägre mätnoggrannhet.  

Eventuell avvikelse av azimutvinkel från söder och lutningsvinkel från 45 grader 
har en försumbar inverkan den årliga solelproduktionen vid en avvikelse med ett 
fåtal grader. Inverkan av att eventuell snö på modulerna inte rengjordes under 
helger och kanske inte alltid dagligen under vardagar bedöms också ha haft en 
försumbar inverkan på den årliga solelproduktionen.  
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Sammanfattande slutsatser 

Uppskattning av diffus strålning 
Bland de undersökta modellerna för uppdelning av global horisontell solstrålning i 
diffus och direkt strålning, för att ta fram egna solstrålningsdata för användning i 
simuleringsprogram, är slutsatsen att för timvärden är Engerer2 ett 
tillfredsställande val. Den överträffar inte de andra modellerna men 
felindikatorerna för de undersökta platserna visar bra MAE och MBE i hela 
Sverige. Dessutom har Engerer2 bra prestanda när det gäller beräkningstid och 
detta är en fördel vid omfattande simuleringar och optimeringar. Nackdelen med 
Engerer2 är att den kräver en klarvädersmodell för solstrålningen och 
implementering av de mest avancerade av dessa modeller som RESTv5 i 
Campana et al. (2020) kan vara komplicerad. Med tanke på detta kan även 
uppdelningsmodellen som föreslås av Paulescu och Blaga vara ett gott val på 
grund av dess relativa enkelhet i tillämpningen. 

Bland de studerade uppdelningsmodellerna för 1-minutvärden visar Yang2 bäst 
prestanda jämfört med de ursprungliga Engerer2- och Starke-modellerna. Yang2-
modellen har nackdelen med att kräva två variabler, den globala horisontella och 
diffusa horisontella solstrålningen per minut och att det krävs satellitdata för dessa 
variabler som täcker hela Sverige. 

Validering av solelproduktion 

Det är svårt att dra några slutsatser om vilket program som enhälligt är bäst i 
Sverige, eftersom det är platsberoende vilket program som ger bäst resultat i de 
utförda beräkningarna. Inget av simuleringsprogrammen är bäst för alla orterna.  

Platsberoendet har sannolikt att göra med att fördelningen av diffus och direkt 
solstrålning varierar mellan olika orter. Beroende på vilka modeller för 
solstrålning som används för att beräkna solstrålningen i modulplanet kan man 
därmed få varierande resultat för olika orter. Man får också ha i minnet att det 
endast är fyra orter som jämförts i denna studie. 

OptiCE, Polysun, PVsyst och PV*SOL med användning av programmens 
meteorologiska databaser är relativt likvärdiga för Stockholm, Norrköping och 
Visby där överensstämmelsen är relativ god med de uppmätta värdena för 
solelproduktion, med skillnader på mindre än ±5%. Men de ger alla 13%-15% för 
höga värden för årlig solelproduktion för Kiruna. Den använda meteorologiska 
databasen Meteonorm har svag täckning i de nordligaste områdena, som inte täcks 
av geostationära satelliter. Det skulle kunna förklara den stora avvikelsen mellan 
beräknade och uppmätta värden för Kiruna.  

PVGIS med databas ERA5 ger lite större avvikelser för Stockholm, Norrköping 
och Visby än de ovan nämnda programmen men ger ett värde som är nära det 
uppmätta under 2019 i Kiruna. PVGIS med databaserna SARAH och COSMO 
gav större avvikelser än med databasen ERA5. För PVGIS är slutsatsen att de 
förhållandevis stora skillnaderna mellan avvikelse för beräknad global solstrålning 
i modulplanet jämfört med beräknad solelproduktion beror på att standardvärdet 
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för systemförluster (”system loss”) på 14% är för lågt satt. En tanke är därför att 
sätta systemförlusterna till ett lägre värde och att använda databasen SARAH eller 
COSMO istället för ERA5. Någon sådan utvärdering har dock inte gjorts.  

SAM och PVsyst förefaller ge de lägsta felen i beräknad solstrålning i 
modulplanet, följt av PV*SOL och Polysun samt därefter OptiCE när alla 
programmen ges samma indata. 

En viktigare orsak till att olika simuleringsprogram ger olika resultat är vilka 
solinstrålningsdata som används i programmet snarare än val av program. Vid en 
jämförelse av framtagna data per timme för global horisontell solstrålning från 
CAMS, COSMO, ERA5, SARAH, STRÅNG och UERRA med uppmätta data vid 
SMHI:s stationer med mätning av solstrålning blev resultatet att under perioden 
2007-2018 var SARAH bäst upp till Östersund (63,2°N ), på högre latituder 
presterade STRÅNG bäst.  

I så gott som alla kommersiella beräkningsprogram används databasen 
Meteonorm som källa för solstrålningsdata. Meteonorm använder data från 
geostationära satelliter tillsammans med markmätningar för att kartera 
solstrålningen. Detta innebär dock att datakvalitén avtar ju längre norrut man 
kommer då antalet markbaserade minskar och inte kan kompensera för den 
bristande täckningen från satellitdata. Det är också det som är förklaringen till 
varför SARAH (baserat på geostationära data) inte presterar så bra norr om ca 60 
grader N. 

I samband med workshopen ”Solstrålningsdata i Norden – dåtid, nutid, framtid” 
under Solelmässan 2019 framfördes ett tydligt önskemål från användarna; tillgång 
till en rekommenderad och lättillgänglig solstrålningsdatabas som täcker hela 
Sverige med bra kvalitet. Resultaten från det här projektet pekar i samma riktning. 
Det finns ett behov av en databas som gör det möjligt för användaren att på ett 
enkelt sätt byta indata till ett dataset som är anpassat för svenska förhållanden. 
Resultatet från det pågående projektet ”Högkvalitatitva solstrålningsdata för 
nordiska förhållanden” (Energimyndigheten 49234-1) skulle kunna erbjuda ett 
underlag för framtagandet av en sådan databas. 

Solkartor 
De kartor för Sverige för optimerade lutningar, solstrålning och solelproduktion 
som tagits fram med den utvecklade modellen OptiCE är ett verktyg för att bättre 
förstå, utforma och förbättra installationer av solcellssystem i Sverige. De 
utvecklade kartorna fungerade som utgångspunkt i Campana et al. (2020) för att 
ytterligare undersöka användning av solceller och batterisystem i byggsektorn och 
för att tillhandahålla information om tekniska, ekonomiska och miljömässiga 
prestanda.  

Framtida trender för solstrålning i Sverige 
Data för solstrålning, vind, temperatur och albedo från klimatscenarion för två 
tidsperioder (2030-2065 och 2066-2095) användes för att uppskatta hur 
solelproduktionen kan komma att påverkas i ett framtida klimat. Resultatet pekar 
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på att solelproduktionen minskar något men att förändringen är endast statistiskt 
signifikant i det scenario som representerar fortsatt höga koldioxidutsläpp och då 
endast för norra Sverige under den senare tidsperioden. Sett över hela landet 
beräknas förändringen för denna period hamna mellan -9% (10:e percentilen) och 
-2% (90:e percentilen) med ett medelvärde på ca -6%.  

Framtida arbeten 
Det finns behov av en branschstandard för solstrålningsdata i Sverige. I samband 
med workshopen ”Solstrålningsdata i Norden – dåtid, nutid, framtid”, som SMHI 
arrangerade tillsammans med Uppsala Universitet vid Solelmässan 2019, 
framfördes ett tydligt önskemål från användarna att få tillgång till en 
rekommenderad och lättillgänglig solstrålningsdatabas som täcker hela Sverige 
med bra kvalitet. En sådan databas skulle kunna fungera som en branschstandard, 
till exempel för beställare och leverantörer av solcellsanläggningar. Vid kontakt 
med utvecklare av PVGIS har man varit positiv till att införa en förbättrad 
skandinavisk databas för solstrålning. PVGIS har fördelen att vara gratis och 
lättgängligt för alla via webben, vilket skulle säkra en god spridning av en sådan 
solstrålningsdatabas.  

Eftersom mätningar av solstrålningen endast sker på ett begränsat antal platser 
behöver dessa kompletteras med satellitbaserade data för att täcka in hela Sverige. 
I dagsläget finns metoder för att ta fram solstrålningsdata med god kvalité och 
tidsupplösning baserat på information från geostationära satelliter. Sådana data 
saknas dock för stora delar av Norden då de geostationära satelliterna, på grund av 
sin placering ovanför ekvatorn, har dålig täckning norr om ca 60 grader latitud. 
SMHI:s solstrålningsmodell STRÅNG använder även data från polära satelliter 
för att täcka in nordligare breddgrader. STRÅNG håller dock inte längre måttet 
när det gäller hanteringen av molniga situationer. Anledningen är att STRÅNG 
endast modifierar klarvädersstrålningen baserat på molnmängden och inte tar 
hänsyn till hur tjocka molnen är vilket moderna metoder gör. 

Ett standardförfarande hur man beräknar inverkan av skuggning skulle vara 
värdefullt, då skuggning vid sidan om val av solstrålningsdatabaser kan ha en stor 
inverkan på en solcellsanläggnings utbyte.  

Beräkning av strålning i modulplanet från uppmätt eller modellerad strålning i 
horisontalplanet är den huvudsakliga felkällan bland alla beräkningsstegen, även 
när vi använder de bästa kända algoritmerna. Genom mer detaljerade mätningar 
av solstrålning skulle det ge möjlighet att utveckla nya algoritmer för Sverige 
specifikt och Skandinavien i allmänhet. Nyare forskning har visat att algoritmer 
baserade på artificiell intelligens kan förbättra resultaten avsevärt. 

Jämförelser saknas av användarvänlighet hos olika simuleringsprogram. Det är ett 
stort steg att gå från lättanvända PVGIS till mera avancerade program, med 
många möjligheter till parameterjusteringar.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Förändring i nedåtriktad kortvågsstrålning (W/m2) över Europa mellan 
perioderna 2066-2095 och 1981-2010 för alla ensemblemmedlemmar i EURO-
CORDEX simuleringarna. Raderna visar de olika regionala klimatmodellerna, 
som har drivits med olika globala klimatmodeller (se etikett på x-axeln). Data 
från EURO-CORDEX-simuleringar. 

 
 

 

Bilaga 2 Förändring i medeltemperatur (oC) vid marknivå mellan åren 2066-2095 och 
referensperioden 1981-2010 under 4 årstider (DJF = December-Februari, MAM 
= Mars-Maj, JJA = Juni-Augusti och SON = September-November), alla kartor 
är statistiska signifikanta (p-värde <5%). Data från EURO-CORDEX-
simuleringar. 
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Bilaga 3 Vänster: Förändring av årlig medelvindhastighet vid marknivå mellan åren 

2066-2095 och referensperioden 1981-2010. Höger: p-värde från Mann-Whitney 
U-test, ett värde mindre än 5% betraktas som statistiskt signifikant. Data från 
EURO-CORDEX-simuleringar. 

 

 

 
Bilaga 4 Förändring i markens albedo mellan åren 2066-2095 och referensperioden 1981-

2010 för svenska centralorter uppdelad på fyra årstider (DJF = December-
Februari, MAM = Mars-Maj, JJA = Juni-Augusti och SON = September-
November). Data från EURO-CORDEX-simuleringar. 
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Bilaga 5 Förändring i potentiell solelproduktion (%) för en horisontell modul beräknad från 

klimatkörningar för referensperioden 1981-2010 och perioderna 2036-2065 (övre raden) 
samt 2066-2095 (nedre raden). Från vänster till höger visas 10:e percentilen, medel-
värde och 90:e percentilen för den relativa förändringen samt p-värdet för ett Mann–
Whitney U-test av skillnaden. Notera att det är olika skalor för de två tidsperioderna. 

 

 
Bilaga 6 Förändring i potentiell solelproduktion (%) för en modul med lutning 30 grader 

mot söder, beräknad från klimatkörningar för referensperioden 1981-2010 och 
perioderna 2036-2065 (övre raden) samt 2066-2095 (nedre raden). Från vänster 
till höger visas 10:e percentilen, medelvärde och 90:e percentilen för den relativa 
förändringen samt p-värdet för ett Mann–Whitney U-test av skillnaden. Notera 
att det är olika skalor för de två tidsperioderna. 
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Bilaga 7 Förändring i potentiell solelproduktion (%) för en modul med lutning 30 grader mot öster, 

beräknad från klimatkörningar för referensperioden 1981-2010 och perioderna 2036-2065 
(övre raden) samt 2066-2095 (nedre raden). Från vänster till höger visas 10:e percentilen, 
medelvärde och 90:e percentilen för den relativa förändringen samt p-värdet för ett Mann–
Whitney U-test av skillnaden. Notera att det är olika skalor för de två tidsperioderna. 

 

 
Bilaga 8 Förändring i potentiell solelproduktion (%) för en modul med lutning 45 grader 

mot söder, beräknad från klimatkörningar för referensperioden 1981-2010 och 
perioderna 2036-2065 (övre raden) samt 2066-2095 (nedre raden). Från vänster 
till höger visas 10:e percentilen, medelvärde och 90:e percentilen för den relativa 
förändringen samt p-värdet för ett Mann–Whitney U-test av skillnaden. Notera 
att det är olika skalor för de två tidsperioderna. 
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