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ABSTRACT  

A 1 MW solar park immediately north of the E18 at Onsmyran, 10 km east of Västerås, was 
inaugurated on February 5, 2014. It was at that time the largest photovoltaic plant in Sweden 
and the second largest in the Nordic region. 

The project aim was to increase the understanding of how future large photovoltaic installa-
tions should be carried out in Sweden in a cost effective way and thereby become a viable 
alternative for increased solar electricity generation in Sweden. 

This report presents an evaluation with focus on ten research systems with 3-8.4 kW power, 
that were studied in detail in the project. The different research systems were 

• 2-axis tracking freestanding. 

• 1 axis tracking freestanding, tilted axis 30°. 

• Fixed mounting freestanding, 19° tilt. 

• Fixed mounting freestanding, 41° tilt. 

• Fixed mounting on a roof, 19° tilt. 
All of the above systems were available with and without power optimizer on each module. 

The results show that power optimizers cannot be justified by an increased energy yield if the 
installation is relatively unshaded. The measured differences were all within the measure-
ment accuracy of ± 2%. Power optimizers have other benefits that should be weighed against 
a higher investment cost. Especially valuable for the operation is to provide monitoring by 
one or two modules. For photovoltaic systems on buildings systems with power optimizers 
provide the opportunity for a more flexible layout where different tilts, azimuth, module sizes 
and strings of different lengths can be mixed in an easier way than with string inverters. 

2-axis tracking gave 31-40% higher yield compared to fixed systems with optimized tilt and 
orientation. As the investment cost for the type of 2-axis trackers used in MW-park is about 
50% higher and the operating and maintenance costs will be higher and more uncertain it is 
today more profitable to make a fixed installation. Land utilization can also be improved by 
40-80% higher energy yield per unit area for fixed systems compared to sun-tracking system, 
with appropriate choice of layout. 

Energy yield was approximately 3% higher at 41° tilt compared with 19° tilt. At 19° tilt gave 
standalone systems about 3% higher yield than the roof mounted PV systems, because of 
lower module temperature. 

The production cost was calculated to approximately 1 SEK/kWh according to the LCOE 
method, where the assumptions made for the discount rate, cost of investment and operating 
costs gave great influence on the result. 

Impact on power quality of the grid was within the limits for voltage variations, voltage har-
monics, midtones, and voltage symmetry in regulation EIFS 2013:1. 
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FÖRORD 

Denna rapport ingår i projektet Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-
solcellspark. Projektet startade 2013-07-01 och slutfördes 2015-09-30. Deltagare i projektet 
var Kraftpojkarna (anläggare och innehavare av solcellsparken), Mälarenergi Elnät AB (el-
nätsägare), Mälarenergi AB (köpare av solenergin) och Mälardalens Högskola (projekt-
ledning). Energimyndigheten har finansierat arbetet vid Mälardalens Högskola. 

Ett tack riktas till alla deltagare i projektet där var och en gå ett givande sätt bidragit med sin 
kompetens. Ett speciellt tack riktas när det gäller denna rapport till Tommy Dahlström, 
Magnus Hellberg, Christian Tapper, Markus Larsson och Magnus Dahlström på Kraft-
pojkarna som tålmodigt svarat på många frågor och som hjälpt till med praktiska problem 
som uppstått under projektet.  
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SAMMANFATTNING  

En 1 MW solcellspark omedelbart norr om E18 vid Onsmyran, en mil öster om Västerås, in-
vigdes den 5 februari 2014. Det var då den största solcellsanläggningen i Sverige och den näst 
största i Norden.  

Projektet syfte var att öka förståelsen för och ge möjlighet att påverka hur framtida solcells-
installationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och därmed bli 
en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. 

Denna rapport redovisar utvärderingen av i första hand tio forskningssystem med 3-8,4 kW 
märkeffekt som studerats i detalj i projektet. De olika forskningssystemen var 

• 2-axlig solföljning fristående. 

• 1-axlig solföljning fristående, lutande axel 30° mot markplanet. 

• Fast montering fristående, 19° lutning mot markplanet. 

• Fast montering fristående, 41° lutning mot markplanet. 

• Fast montering på tak, 19° lutning mot markplanet. 

Alla systemen är installerade i två varianter med och utan effektoptimerare (”power 
optimizer”) på varje modul.  

Resultaten visar att effektoptimerare inte kan motiveras med ett ökat energiutbyte om in-
stallationen är relativ skuggfri. De uppmätta skillnaderna var alla inom mätnoggrannheten 
på ±2%. Effektoptimerare har andra fördelar som ska vägas mot en högre investerings-
kostnad. Speciellt värdefullt för driften är att man får en uppföljning per en eller två moduler. 
För solcellssystem på byggnader ger system med effektoptimerare möjlighet till en flexibel 
layout där man kan blanda lutningar, väderstreck, modulstorlekar och strängar med olika 
längder på ett friare sätt än med strängväxelriktare. 

2-axlig solföljning gav 31-40% högre solelproduktion per år jämfört med de fasta systemen 
med optimerad lutning och orientering. Då investeringskostnaden för den typ av 2-axlig sol-
följare som användes i MW-parken är ca 50% högre och att drift- och underhållskostnaderna 
blir högre och osäkrare är det idag lönsammare att göra en fast installation. Utnyttjandet av 
tillgänglig yta kan dessutom förbättras med 40-80% högre energiutbyte per m2 med fasta 
system jämfört med solföljande system, vid lämpligt val av layout.  

Solelproduktionen blev ca 3% högre vid 41° lutning jämfört med 19° lutning. Vid 19° modul-
lutning gav fristående system ca 3% högre solelproduktion än takmonterade, beroende på att 
modulerna i de fristående systemen får lägre temperatur. 

Produktionskostnaden beräknades till ca 1 kr/kWh enligt LCOE-metoden, där antaganden 
om kalkylränta, investerings- och driftkostnader får stor inverkan på resultatet.  

Solcellsparkens påverkan på elkvaliteten i elnätet ligger inom gränserna för spännings-
ändringar, spänningsövertoner, mellantoner och spänningsosymmetri i gällande föreskrift 
EIFS 2013:1. 



 

 4  

 

INNEHÅLL 

1	   INLEDNING ....................................................................................................................... 8	  

1.1	   Bakgrund .................................................................................................................... 8	  

1.2	   Syfte ............................................................................................................................ 8	  

1.3	   Avgränsning ............................................................................................................... 9	  

2	   MW-PARKEN .................................................................................................................... 9	  

3	   FORSKNINGSSYSTEM .................................................................................................. 10	  

3.1	   Effektoptimerare ....................................................................................................... 11	  

4	   METOD ............................................................................................................................ 12	  

4.1	   Beräkningar med PVGIS .......................................................................................... 12	  

4.2	   Solelproduktion ........................................................................................................ 12	  

5	   RESULTAT ...................................................................................................................... 13	  

5.1	   Solinstrålning ........................................................................................................... 13	  

5.2	   Performance ratio .................................................................................................... 15	  

5.3	   Solelproduktion ........................................................................................................ 17	  

5.3.1	   Elproduktion för hela MW-parken ..................................................................... 17	  
5.3.2	   Elproduktion för forskningssystemen ............................................................... 19	  
5.3.3	   2-axlig solföljning .............................................................................................. 21	  
5.3.4	   1-axlig solföljning .............................................................................................. 24	  
5.3.5	   Fast montering – fristående, 19° lutning ........................................................... 25	  
5.3.6	   Fast montering – fristående, 41° lutning ........................................................... 26	  
5.3.7	   Fast montering – takmonterat, 19° lutning ....................................................... 27	  
5.3.8	   Solelproduktion vintertid ................................................................................... 28	  

5.4	   Jämförelse 2-axlig och 1-axlig solföljning ............................................................. 30	  

5.5	   Jämförelse 2-axlig och fast montering .................................................................. 31	  

5.6	   Jämförelse fast montering med olika lutningar .................................................... 33	  

5.6.1	   Lutningens beräknade påverkan på solelproduktionen .................................... 33	  
5.6.2	   Jämförelse av solelproduktion med 41° och 19° graders lutning ..................... 34	  

5.7	   Jämförelse fristående och monterat på byggnad ................................................. 35	  



 

 5  

5.7.1	   Jämförelse solelproduktion fristående och takmonterat ................................... 36	  
5.7.2	   Solcelltemperaturens påverkan av luftgapets storlek ....................................... 38	  

5.8	   Jämförelse med och utan effektoptimerare ........................................................... 43	  

5.8.1	   För- och nackdelar med optimerare ................................................................. 43	  
5.8.2	   Jämförelse alla system ..................................................................................... 45	  
5.8.3	   2-axlig solföljning .............................................................................................. 47	  
5.8.4	   1-axlig solföljning .............................................................................................. 48	  
5.8.5	   Fast montering – fristående, 19° lutning ........................................................... 49	  
5.8.6	   Fast montering – fristående, 41° lutning ........................................................... 50	  
5.8.7	   Fast montering – takmonterat, 19° lutning ....................................................... 51	  
5.8.8	   Jämförelse per modul ....................................................................................... 52	  

5.9	   Jämförelse solelproduktion solföljning och fast installation .............................. 53	  

5.9.1	   Markutnyttjande ................................................................................................ 53	  
5.9.2	   Exempel på layout för andra solcellsparker ..................................................... 54	  
5.9.3	   Radavstånd ...................................................................................................... 55	  
5.9.4	   Utnyttjande av tillgänglig yta ............................................................................. 57	  
5.9.5	   Installerad effekt per yta ................................................................................... 57	  
5.9.6	   Producerad energi per yta ................................................................................ 58	  

5.10	  Jämförelse av värden från växelriktare och elmätare .......................................... 61	  

5.11	  Faktorer som påverkat solelproduktionen ............................................................ 63	  

5.11.1	   Olikheter i skuggning ........................................................................................ 63	  
5.11.2	   Lös takpapp ...................................................................................................... 67	  
5.11.3	   Snötäckning ...................................................................................................... 68	  
5.11.4	   Verkningsgrad effektoptimerare ....................................................................... 71	  
5.11.5	   Verkningsgrad växelriktare ............................................................................... 77	  
5.11.6	   Defekta moduler ............................................................................................... 77	  
5.11.7	   Byte av moduler ............................................................................................... 78	  
5.11.8	   Variation i modulers prestanda (”mismatch”) ................................................... 78	  
5.11.9	   Antal moduler i strängarna ............................................................................... 80	  

5.12	  Ekonomi .................................................................................................................... 82	  

5.13	  Elkvalitet ................................................................................................................... 87	  

6	   SLUTSATSER ................................................................................................................. 88	  

6.1	   Effektoptimerare ....................................................................................................... 88	  

6.2	   Kostnadseffektivitet för solföljande och fast installation .................................... 88	  

6.3	   Energiproduktion på given yta ............................................................................... 89	  

6.4	   Modullutningens inverkan på årsutbytet ............................................................... 89	  



 

 6  

6.5	   Skillnad mellan takmontering och fristående ........................................................ 89	  

6.6	   Ekonomi .................................................................................................................... 90	  

6.7	   Utvärdering kräver noggrann datakontroll ............................................................ 90	  

6.8	   Elmätare rekommenderas vid noggranna jämförelser ......................................... 91	  

6.9	   Långa tidsperioder behövs vid jämförelser ........................................................... 91	  

6.10	  Elkvalitet ................................................................................................................... 92	  

7	   FORTSATT ARBETE ...................................................................................................... 93	  
 

 

BILAGOR 

BILAGA 1 TEKNISK INFORMATION OM FORSKNINGSSYSTEMEN 

  



 

 7  

NOMENKLATUR  

Benämning Tecken Enhet 
Moduleffekt vid STC Pmax eller Pmpp W 
Spänning vid STC Vmp V 
Ström vid STC Imp A 
Spänning vid öppen krets Voc V 
Kortslutningsström Isc A 

 

FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 

AC Växelström 
CdTe Cadmium Telluride 
CIGS Copper Indium Gallium Selenide 
DC Likström 
EIFS Energimarknadsinspektionens författningsförsamling 
Global solinstrålning Summan av direkt och diffus solinstrålning. Den mäts vanligen 

endera i modulplanet eller mot en horisontell yta.  
GWh gigawatt-timme 
kW kilowatt 
kWh kilowatt-timme 
LCOE Levelized Cost of Electricity (Energy) 
MPPT Maximum Power Point Tracker. En funktion som används av 

växelriktare för att hitta den arbetspunkt som ger högst effekt.  
MW megawatt 
Märkeffekt  Avser den effekt som solcellsmodulerna är märkta med och som 

definieras vid STC.  
Performance ratio (PR) PR = E/(P0*H), där E = producerad energi (kWh), H = uppmätt 

solinstrålning i modulplanet (kWh/m2), P0= solcells-
anläggningen märkeffekt (kW), antaget att märkeffekten är 
definierad vid en instrålad effekt på 1 kW/m2 (STC) [44].  

Si Silicon = kisel 
STC  Standard Test Conditions. En solcellsmoduls märkeffekt defi-

nieras vid STC, som motsvarar en solinstrålning på 1000 W/m2 
med vinkelrätt infall mot modulytan, solcelltemperatur 25°C 
och spektrum motsvarande “Air mass” 1,5 (AM 1.5). Eftersom 
man sällan har STC är modulens avgivna effekt oftast en annan 
än märkeffekten.  



 

 8  

1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 
Under 2013 påbörjades bygget av en solcellspark med 1 MW märkeffekt omedelbart norr om 
E18 vid Onsmyran, en mil öster om Västerås, se Figur 1. Den invigdes den 5 februari 2014. 
Det var då den största solcellsanläggningen i Sverige och den näst största i Norden. Från idé 
till invigning tog det 1,5 år. Solcellsparken kallas även MW-parken i denna rapport. 

 

Figur 1 Solcellsparken ligger 1 mil öster om Västerås, vid den blå markeringen. 

1.2 Syfte 
Projektet syfte var att öka förståelsen för och ge möjlighet att påverka hur framtida solcellsin-
stallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och därmed bli 
en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. 

Syftet med denna rapport är att redovisa utvärderingen av MW-parken där i första hand tio 
forskningssystem med 3-8,4 kW märkeffekt studerats i detalj i projektet. Bland frågeställ-
ningar att besvara i projektet fanns 

• Påverkar stora solcellsanläggningar i Sverige nätkvalitén i mellanspänningsnätet? 

• Vilka för- och nackdelar har effektoptimerare på solcellsmodulerna under svenska 
förhållanden? 

• Går det att i Sverige motivera 2-axlig eller 1-axlig solföljning i förhållande till fast 
installerade solcellssystem? 

• Vilka för- och nackdelar har stora fristående solcellssystem jämfört med solcells-
system på byggnader? 

• Hur skiljer sig energiutbytet från fristående och takmonterade fasta anläggningar? 

• Hur påverkas energiproduktion från fasta solcellsanläggningar av lutningen? 
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1.3 Avgränsning 
I denna rapport redovisas mätresultat och slutsatser baserade på mätresultaten. En uppskatt-
ning av produktionskostnaden för solel görs i denna rapport, men i projektet ingick inte att 
studera lönsamheten för solel.  

En detaljerad systembeskrivning, installations- och driftserfarenheter av speciellt forsknings-
systemen redovisas i den separata rapporten ”Sveriges första MW-solcellspark och dess 
forskningssystem.  

Resultaten av Mälarenergis mätningar av elkvalitet beskrivs i rapporten ”Analys av elkvali-
teten i Sveriges första MW-solcellspark”. 

2 MW-PARKEN 

Solcellsparkens totalt installerade effekt är 1,03 MW. Detta är inklusive de tio forsknings-
systemen på tillsammans 52,8 kW.  

Latitud är 59,625° och longitud är 16,760°. MW-parkens yta är 4,8 hektar stängslat område, 
med ett minsta avstånd på 12 m från vägavslut enligt Trafikverkets krav. Området är 700 
meter långt och 25-100 m djupt. Innan solcellsparken kom på plats var det stenig slybeväxt 
mark på platsen, se satellitbild i Figur 2. Marken klassades av markägaren som impediment 
eller mark med låg bonitet.  

 

Figur 2 Området för MW-parken ligger mellan den breda och nästan raka E18 och den sling-
rande mindre grusvägen norr om E18. Satellitbilden är tagen innan MW-parken upp-
fördes.  

Solcellsparken har 91 stycken 2-axliga solföljare från tyska företaget DEGERenergie [1]. 
Dessutom finns en 1-axlig solföljare bland forskningssystemen. 
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3 FORSKNINGSSYSTEM 

I solcellsparken finns tio forskningssystem med en märkeffekt på 3-8,4 kW som utvärderats i 
detalj i projektet. De olika systemen är enligt följande: 

• 2-axlig solföljning fristående. 

• 1-axlig solföljning fristående, lutande axel 30° mot markplanet. 

• Fast montering fristående, 19° lutning mot markplanet. 

• Fast montering fristående, 41° lutning mot markplanet. 

• Fast montering på tak, 19° lutning mot markplanet. 

Alla ovanstående solcellssystem finns med och utan effektoptimerare på varje modul, vilket 
gör att det blir tio olika solcellssystem. Systemen är numrerade enligt Tabell 1 och beskrivs 
närmare i den följande texten. Den tekniska informationen har sammanfattats i en tabell i 
Bilaga 1. Alla system är placerade i den norra delen av solcellsparken, inom 50-100 m fågel-
vägen från byggnaden, se Figur 3. 

Tabell 1 Forskningssystemen i solcellsparken.  

Nr	   Solföljning	  /	  Fast	   Lutning	  (°)	   Märkeffekt	  (kWDC)	   Optimerare	   Start	  loggning	  
67-‐1	   2-‐axlig	   -‐	   5,4	   Ja	   2014-‐03-‐11	  
67-‐2	   2-‐axlig	   -‐	   5,4	   -‐	   2014-‐03-‐11	  
92-‐1	   1-‐axlig	   30	   3,0	   Ja	   2014-‐03-‐11	  
92-‐2	   1-‐axlig	   30	   3,0	   -‐	   2014-‐03-‐11	  
93-‐1	   Fast	   19	   4,8	   Ja	   2014-‐03-‐11	  
93-‐2	   Fast	   19	   4,8	   -‐	   2014-‐03-‐11	  
94-‐1	   Fast	   41	   4,8	   Ja	   2014-‐03-‐11	  
94-‐2	   Fast	   41	   4,8	   -‐	   2014-‐03-‐11	  
95-‐1	   Fast	   19	   8,4	   Ja	   2014-‐03-‐13	  
95-‐2	   Fast	   19	   8,4	   -‐	   2014-‐03-‐11	  

 

 

Figur 3 Forskningssystemens i solcellsparken. Alla system ligger söder om vägen (vägens 
dragning på kartbilden stämmer inte). 
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3.1 Effektoptimerare 
För att kunna studera effekten av effektoptimerare installerades två parallella system, där det 
ena systemet försågs med effektoptimerare på varje modul. Figur 4 visar layouten för opti-
merarnas placering på forskningssystemens moduler.  

  

 

 

Figur 4 Layout för de tio forskningssystemen. Varje typ av system består av två varianter som 
sitter sida vid sida, där det ena har effektoptimerare på varje modul (färgade) och det 
andra är utan effektoptimerare på modulerna (vita). 
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4 METOD 

Mätvärden har utnyttjats från det loggningssystem som beskrivs i ”Sveriges första MW-
solcellspark och dess forskningssystem – En systembeskrivning” [19]. Se denna rapport för 
detaljer om loggningen.  

4.1 Beräkningar med PVGIS 
Beräkningar gjordes med i de flesta fall med PVGIS [4]. PVGIS är gratis, webbaserat, snabbt 
och enkelt att använda. Det betyder att många har tillgång till och kan använda det program-
met.  

För mera avancerade beräkningar användes PVSYST [18]. Det är ett betalprogram som krä-
ver att man vet alla detaljer om solcellsanläggningen, som modell av solcellsmoduler och 
växelriktare.  

Vid beräkningar med PVGIS användes följande parametrar, om inget annat anges: 

• Azimut = 0° = rakt mot söder,  
• Climate-SAF solinstrålningsdatabas 
• Systemförluster 14% 
• Solcellstyp kristallint kisel 
• Fristående system 

4.2 Solelproduktion 
För alla diagram som visar solelproduktionen i kWh per månad eller utbyten i kWh/kW per 
år har korrigerade värden från elmätarna använts.  

Vid relativa jämförelser av utbyten mellan olika system har dagar där värden helt eller delvis 
saknats för något av systemen tagits bort, så att jämförelsen omfattar lika långa serier med 
data.   
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5 RESULTAT 

5.1 Solinstrålning 
Enligt mätningar av solinstrålning vid SMHI:s stationer kan solinstrålningen variera ±10% 
mellan olika år när man tittar över en längre tidsperiod [41]. Den station som ligger närmast 
MW-parken är Stockholm. Medelvärdet under åren 2002-2015 för Stockholm var 1004 
kWh/m2,år mot en horisontell yta. Det lägsta årsvärdet var 958 kWh/m2 och det högsta 1062 
kWh/m2.  

En intressant iakttagelse är att solinstrålningen ökat under de senaste årtionden i Stockholm. 
Som normalperiod för solinstrålning använder SMHI 1961-1990. Under denna period var 
normalvärdet för den årliga globalstrålningen 969,5 kWh/m2 i Stockholm. Det är 3,5% lägre 
än medelvärdet under åren 2002-2015 och endast under 2013 var solinstrålningen i Stock-
holm under åren 2002-2015 lägre än den som var normal 1961-1990. 

I Tabell 2 visas solinstrålningen per månad under 2014-2015 vid SMHI:s mätstation i Stock-
holm där globalstrålningen mätts sedan 1922. Fem av månaderna var de med högst global-
strålning under åren 2002-2015, däribland augusti 2015 med 24% över medelvärdet för åren 
2002-2015. Sex av månaderna var de med lägst globalstrålning, däribland november 2014 då 
det nästan blev bottenrekord i solskenstid för Stockholm, där mätningar av solskenstiden på-
gått sedan 1908. Globalstrålningen under 2015 var inom 0,2% lika med 2014 i Stockholm. 
Variationer under vintermånaderna november-februari har dock liten inverkan på global-
strålningen per år, då dessa månader endast svarar för en mindre andel av ett års globalstrål-
ning, se Figur 5 och kapitel 5.3.8. 

En jämförelse med PVGIS-data vid MW-parken visar att årsvärdet för globalstrålning är 
0,6% högre i PVGIS än uppmätt medelvärde för Stockholm under åren 2002-2015. För en-
skilda månader är avvikelserna större, se Tabell 2. 

I Tabell 2 anges också de värden som uppmätts med en horisontellt placerad pyranometer på 
taket av byggnaden i MW-parken under april 2014 – november 2015. Under 2014 var solin-
strålningen 0,4% lägre i MW-parken än i Stockholm, medan den under 2015 var 4,4% högre 
vid MW-parken. Skillnaderna mot SMHI:s mätvärden för enskilda månader är ett ensiffrigt 
antal procent utom för månaderna november-mars och augusti 2014 då skillnaderna är 10% 
eller mer. Pyranometern i MW-parken rengjordes inte från snö utom vid ett tillfälle, den 2 
februari 2015.  
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Tabell 2 Global solinstrålning (kWh/m2) mot horisontell yta per månad för 2014 och 2015 jäm-
fört med min-, max- och medelvärden för åren 2002-2015 vid SMHI:s mätstation i 
Stockholm. Gröna värden under 2014-2015 markerar att de är högsta värden under 
åren 2002-2015 medan röda värden markerar att de är lägsta värden. En jämförelse 
görs med data från PVGIS för MW-parkens position och med uppmätta data från den 
horisontellt placerade pyranometern i MW-parken.  

	   SMHI	  Stockholm	   2002-‐2015	   	   MW-‐parken	  
Månad	   2014	   2015	   Min	   Max	   Medel	  	   PVGIS	   2014	   2015	  
Jan	   8,3	   7,9	   7,9	   11,7	   9,7	   11,1	   	   9,5	  
Feb	   15,8	   23,7	   15,8	   31,9	   25,2	   25,1	   	   26,1	  
Mar	   71,1	   67,1	   58,2	   96,3	   73,2	   77,9	   	   74,4	  
Apr	   129,1	   124,5	   106,7	   137,0	   123,2	   122	   126,7	   131,2	  
Maj	   145,5	   139,1	   139,1	   181,5	   160,5	   166	   152,1	   137,0	  
Jun	   155,3	   165,8	   144,7	   192,4	   172,6	   176	   159,3	   170,3	  
Jul	   189,3	   149,0	   149,0	   194,1	   167,2	   163	   187,4	   152,3	  
Aug	   132,5	   163,9	   107,5	   163,9	   132,2	   128	   119,7	   164,7	  
Sep	   98,0	   76,7	   65,8	   98,0	   84,1	   81,2	   92,5	   81,1	  
Okt	   27,0	   50,9	   27,0	   50,9	   39,0	   39,6	   33,6	   54,7	  
Nov	   6,6	   12,0	   6,6	   16,8	   12,1	   13,7	   10,3	   22,2	  
Dec	   7,3	   7,3	   5,6	   7,3	   6,4	   6,92	   5,5	   	  
Summa	   985,8	   987,9	   958,4	   1	  061,5	   1	  004,3	   1	  010	   	   	  

 

 

Figur 5 Global solinstrålning per månad i Stockholm under 2002-2015 enligt SMHI:s 
mätningar.  
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5.2 Performance ratio 
Ett mått på hur väl en solcellsanläggning fungerar är en beräkning av ”performance ratio” 
(PR). PR blir högre med lägre celltemperatur på grund av att moduleffekten för en 
kiselbaserad modul typiskt sjunker med 0,45%/°C, vilket gör att PR förväntas vara lägre 
under sommarhalvåret än under vinterhalvåret. Snö och skuggning kan också ge lägre PR 
under vintermånaderna, om det är så att referenssolcellen som används för mätning av 
solinstrålningen i modulplanet skuggas eller snötäcks på ett annorlunda sätt än 
solcellssystemet. Om man jämför årliga PR-värden kan man få en indikation på om 
prestanda hos anläggningen försämras med tiden.  

För forskningssystemen har avsaknaden av mätvärden för endera solelproduktion eller solin-
strålningen gjort att det ibland blivit avvikande PR-värden. I de fall avsaknaden beror på pro-
blem med loggningen ger de låga värden falska indikationer om systemens prestanda, till 
skillnad från låga värden på grund av skuggning och snötäckning.  

I Figur 6 visas PR per månad för de solföljande systemen 67-1 och 67-2. Vintermånaderna 
november-februari gav avvikande värden på grund av snötäckning och skuggning. Man ser 
som förväntat att sommarvärden är något lägre än under vår och höst.  

I Figur 7 visas PR för löpande år för systemen 67. Kurvorna planar ut vid 84,5-85,5% med 
0,5-0,7% högre PR för systemet utan effektoptimerare (67-2).  

De fast monterade systemen på taket av byggnaden visar snarlika PR-värden som för de 2-
axligt solföljande systemen, se Figur 8. Kurvorna planar ut vid 84,3-85,1% med 0,2-0,4% 
högre PR för systemet med effektoptimerare (95-1). Det jämförelsevis lägre PR-värdet inled-
ningsvis för systemet utan optimerare (95-2) berodde på att lös takpapp tidvis lade sig på 
kanten av 1-2 (3) moduler till system 95-2 och därmed minskade produktionen, vilket gjorde 
att solelproduktionen blev lägre än vad det skulle varit utan detta skuggproblem.  

För övriga system varierade PR-värdet under löpande år mellan 80,9% och 87,3%. De högsta 
PR-värdena noterades för system 93-2. Det lägsta PR-värdet påverkades av avsaknad av mät-
värden för solelproduktionen under en vecka i april 2014 för system 93-1.  
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Figur 6 Performance ratio per månad för de 2-axligt solföljande systemen (67).  

 

Figur 7 Performance ratio per löpande år för de 2-axligt solföljande systemen (67).  
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Figur 8 Performance ratio per löpande år för de fast monterade taksystemen (95).  

5.3 Solelproduktion 

5.3.1 Elproduktion för hela MW-parken 

I Figur 9 visas solelproduktion för hela MW-parken enligt värden från SolarEdge monitoring 
portal som omfattar 1 006,8 kW. Produktionen från de 26,4 kW som installerats med SMA 
växelriktare loggas inte i denna portal. Juli 2014 var den bästa månaden under 2014-2015. 
Den för månaden ovanligt höga solinstrålningen under augusti 2015 gjorde dock att månaden 
blev den med högst solelproduktion under 2014-2015 för flera av forskningssystemen. 

I Figur 10 visas elproduktionen per löpande år enligt värden från SolarEdge portal till-
sammans med värdena för inmatat el till nätet enligt Mälarenergis mätningar i anslutnings-
punkten. I Mälarenergis värden ingår även produktionen från systemen med SMA-växel-
riktare, däremot ingår inte den egenanvända elen i MW-parkens byggnad (ventilations-
system, golvvärme etc.) eller de förluster som uppstår i transformatorn eller i kablarna 
mellan MW-parken och anslutningspunkten.  
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Figur 9 Elproduktion per månad för MW-parken enligt värden från SolarEdge monitoring 
portal som loggar produktionen från 1 006,8 kW. Produktionen från 26,4 kW installerat 
med SMA växelriktare saknas i dessa värden.  

 

Figur 10 Elproduktion som löpande värde för senaste året enligt värden från SolarEdge 
monitoring portal. Som jämförelse visas även inmatning uppmätt i Mälarenergis 
anslutningspunkt.  

  



 

 19  

5.3.2 Elproduktion för forskningssystemen 

Utbyte per löpande år för forskningssystemen visas i Figur 11 och i Tabell 1 visas värdena för 
utbytena under det senaste av dessa löpande år, december 2014 – november 2015. Alla vär-
den är från de separata elmätare som används för att mäta växelriktarna elproduktion. På 
grund av problem med elmätaren för systemet utan optimerare på den 1-axliga solföljaren 
(92-2) redovisas inte dessa värden. Värden är korrigerade för dataförluster där data funnits 
från växelriktare och där det uppenbarligen har funnits en elproduktion. Dock går värdena 
inte att använda direkt för att jämföra prestanda mellan olika system eftersom data kan sak-
nas för olika antal dagar, på grund av modulstöld etc. Vid jämförelser som görs i senare kapi-
tel har hänsyn tagits till detta genom att alla dagar där data saknas från något av systemen 
har tagits bort vid jämförelserna.  

 

Figur 11 Utbyte per löpande år enligt elmätare för forskningssystemen. 92-2 är inte redovisat på 
grund av problem med loggning av elmätarens värden. OBS! Data för ett antal dagar 
saknas för vissa av systemen, bland annat på grund av modulstöld, och därför kan 
dessa värden inte direkt användas för att jämföra utbytet mellan olika system.  
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Tabell 3 Utbyte under ett år (20141201-20151130) enligt elmätare för forskningssystemen. 92-2 
är inte redovisat på grund av problem med loggning av elmätarens värden. OBS! Data 
för ett antal dagar saknas för vissa av systemen, bland annat på grund av modulstöld, 
och därför kan dessa värden inte direkt användas för att jämföra utbytet mellan olika 
system. 

System	   Utbyte	  (kWh/kW)	  
67-‐1.	  2-‐axlig	  solföljning	  med	  optimerare.	  	   1363	  
67-‐2.	  2-‐axlig	  solföljning	  utan	  optimerare.	   1372	  
92-‐1.	  1-‐axlig	  solföljning	  med	  optimerare.	   1189	  
93-‐1.	  Fristående	  19°	  lutning	  med	  optimerare.	   942	  
93-‐2.	  Fristående	  19°	  lutning	  utan	  optimerare.	   961	  
94-‐1.	  Fristående	  41°	  lutning	  med	  optimerare.	   967	  
94-‐2.	  Fristående	  41°	  lutning	  utan	  optimerare.	   1007	  
95-‐1.	  Tak	  19°	  lutning	  med	  optimerare.	   917	  
95-‐2.	  Tak	  19°	  lutning	  utan	  optimerare.	   929	  

 

I de följande avsnitten redovisas solelproduktionen för varje forskningssystem per månad.  
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5.3.3 2-axlig solföljning 

Solelproduktion för systemen med 2-axlig solföljning visas i Figur 12 för system 67-1 med 
effektoptimerare och Figur 13 för system 67-2 utan effektoptimerare.  

 

Figur 12 Elproduktion per månad enligt elmätare för system 67-1.  

 

Figur 13 Elproduktion per månad enligt elmätare för system 67-2.  
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Solföljning ger en jämnare effektkurva under soliga dagar, vilket framgår tydligt av Figur 14. I 
diagrammet ser man också skuggfenomen under morgon och kväll. Speciellt system 92-1 på-
verkas kraftigt av skuggning under kvällen. Under tidig morgon skuggas systemen 93 och 94 
av intilliggande skog. System 93-1 skuggas under tidig morgon även något av intilliggande 
system 94-2, se Figur 62.  

 

Figur 14 Effekt enligt elmätaren för de fem olika systemen med effektoptimerare under en solig 
dag, 22 april 2014. Effekterna är normerad till W per installerad kW. Kurvan för 95-1 
är justerad 15 minuter på grund av fel loggertid.  

När det under mulna dagar är diffus solinstrålning utan något direkt solinstrålning mot sol-
cellssystemen är riktningsberoendet svagt och därför blir skillnaderna små mellan de fasta 
och solföljande systemen, se exempel i Figur 15. Där framgår att det fasta systemet 94-1 med 
41° lutning ger något lägre effekt än de övriga systemen. Det beror på att den brantare lut-
ningen gör att de ser en mindre del av himlen och därmed blir också effekten lägre. Vid totalt 
mulen himmel ställer sig de 2-axliga solföljarna horisontellt eftersom de strävar efter maxi-
mal instrålning.  
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Figur 15 Effekt enligt elmätaren för de fem olika systemen med effektoptimerare under en mulen 
dag, 10 juli 2015. Effekterna är normerade till W per installerad kW.  

Avstånden mellan solföljarna anpassades för att kunna bygga 1 MW, även om det innebar att 
solföljarna skuggar varandra något under vissa tider. Man tappar 3-4% på årsbasis enligt 
DEGERenergies beräkningar på grund av att denna skuggning. Det skulle ha krävt en yta på 
8 ha för att helt slippa skuggning. I augusti 2014 tog man ner skog längs vägens norra sida för 
att minska skuggning på morgonen och för att minska risken att fallande träd skadar solföl-
jarna. Planer finns att även ta ner skog söder om E18.  

Skuggningens inverkan på MW-parkens solelproduktion kan uppskattas genom att jämföra 
med en 2-axlig solföljare med 3,975 kW installerad effekt i Nykvarn, 7 km öster om MW-par-
ken. Den står i oskuggat läge sånär som på en elledning framför solföljaren och med tanke på 
det ringa avståndet till MW-parken bör solinstrålning vara i det närmaste identisk på års-
basis. Till och med 30 december hade solföljaren i Nykvarn under 2015 producerat 1 389 
kWh/kW, vilket var 16% mer än i MW-parken. Skillnaden beror dels på driftstörningar i 
MW-parken, som havererad styrning på ett 20-tal solföljare efter åskoväder 16 juli, dels på 
grund av skuggning från närstående solföljare och omgivande skog söder samt norr om MW-
parken. Notabelt är att solföljaren i Nykvarn under 2013 producerade 1 475 kWh/kW.  
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5.3.4 1-axlig solföljning 

Solelproduktion för systemen med 2-axlig solföljning visas i Figur 16 för system 92-1 med 
effektoptimerare och Figur 17 för system 92-2 utan effektoptimerare. För system 92-2 var det 
före 3 juli 2015 stora problem med loggningen av elmätaren vilket gjorde att värden saknades 
för frekventa perioder. För 92-1 gav växelriktar- och loggningsproblem avsaknad av data 
under 12 dygn i augusti 2015. 

 

Figur 16 Elproduktion per månad enligt elmätare för system 92-1. Värden saknas för 3-15 
augusti 2015 och 4-6 oktober 2015. 

 

Figur 17 Elproduktion per månad enligt elmätare för system 92-2. Före 3 juli 2015 under 
frekventa perioder problem med loggningen. 



 

 25  

5.3.5 Fast montering – fristående, 19° lutning 

Solelproduktion för de fristående fasta systemen med 19° visas i Figur 18 för system 93-1 med 
effektoptimerare och Figur 19 för system 93-2 utan effektoptimerare. På grund av modul-
stölder saknades både moduler och produktionsdata för 7-11 dygn under juli 2014.  

 

Figur 18 Elproduktion per månad enligt elmätare för system 93-1. Data saknas för 12-14, 25, 27-
29 april 2014, 12-23 juli 2014 (modulstöld) och 25 april 2015. 

 

Figur 19 Elproduktion per månad enligt elmätare för system 93-2. Data saknas för 12-18 juli 
2014 (modulstöld). 
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5.3.6 Fast montering – fristående, 41° lutning 

Solelproduktion för de fristående fasta systemen med 41° lutning visas i Figur 20 för system 
94-1 med effektoptimerare och Figur 21 för system 94-2 utan effektoptimerare. På grund av 
modulstöld saknas data under 6 dygn i juli 2014 för system 94-2.  

 

Figur 20 Elproduktion per månad enligt elmätare för system 94-1. Värden saknas för 10 juni 
2015. 

 

Figur 21 Elproduktion per månad enligt elmätare för system 94-2. Värden saknas för 12-17 juli 
2014 (modulstöld). 
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5.3.7 Fast montering – takmonterat, 19° lutning 

Solelproduktion för de takmonterade fasta systemen med 19° lutning visas i Figur 22 för 
system 95-1 med effektoptimerare och Figur 23 för system 95-2 utan effektoptimerare.  

 

Figur 22 Elproduktion per månad enligt elmätare för system 95-1. Data saknas för 7-13 augusti 
2014, 18 juni 2015 och 29 juli - 3 augusti 2015. 

 

Figur 23 Elproduktion per månad enligt elmätare för system 95-2. Data saknas för 25 april 2015.  
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5.3.8 Solelproduktion vintertid  

Vinterandelen (november-februari) under ett år var 3,9-5,6% för de solföljande systemen och 
för det med 41° lutning, se Figur 24. För systemen med 19° lutning var vinterandelen något 
lägre, 3,2-4,1%. Inga av systemen snöröjdes.  

Eftersom solelproduktionen i november 2015 var ca 2-6 gånger högre för de olika forsknings-
systemen än under den ovanligt solfattiga november 2014 är sannolikt värden för års-
perioden 20141201- 20151130 mera representativ för en normal vinter. Vinterandelen var då 
4,4%-5,6% för de solföljande systemen och 4,4-5,2% för det med 41° lutning respektive 3,5-
4,1% för de med 19° lutning. För hela MW-parken var vinterandelen 4,6% under senaste året, 
vilket var 0,4-0,5% lägre än för de två forskningssystemen på den 2-axliga solföljaren. Den 
lägre andelen för hela MW-parken beror sannolikt på att skuggning vintertid från skogen 
söder om E18 har större inverkan desto närmare skogen solföljarna är placerade.  

En jämförelse gjordes med vinterandelen för en 2-axlig solföljare i Nykvarn med 3,975 kW 
installerad effekt. Den står 7 km öster om MW-parken i oskuggat läge sånär som på en elled-
ning framför solföljaren. För löpande år var vinterandel i Nykvarn 5,9%-7,9%. Det var 2,0%-
2,8% högre än för systemet med 2-axlig solföljning och effektoptimerare i MW-parken. 
Denna skillnad visar på storleken av produktionsförlusterna vintertid på grund av skuggning 
från närstående solföljare och omgivande skog, antaget att snötäckningstiden är lika för de 
två systemen och att det inte var signifikanta driftstörningar i MW-parken.  

Andelen av globalstrålningen under månaderna november-februari varierade vid SMHI:s 
mätstation i Stockholm under 2002-2014 mellan 3,9% och 6,2% med ett medel på 5,2%. 
Under projektperioden var andelen under november-februari för löpande helår mellan 4,6% 
och 5,1%. Andelen sänktes genom att framför allt november 2014 hade ett lågt värde.  

Eftersom vinterandelen av solelproduktion är så låg i MW-parken får det inte så stor inver-
kan att jämförelser mellan systemen görs under mars-oktober för att undvika utvärderings-
problem på grund av olika skuggning och snötäckning av de parallella systemen, som är mest 
markant vintertid.  
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Figur 24 Andelen av årlig solelproduktion under vintermånaderna november-februari under 
senaste året. 92-2 utelämnad på grunda av otillräckliga data.  

En beräkning med PVGIS vid platsen för MW-parken visade att av den årliga solelproduk-
tionen under vintertid uppskattas till i medel 8-11% för de fyra forskningssystemens olika 
typer, se Tabell 4. I tabellen görs även en jämförelse med de uppmätta värdena för forsk-
ningssystemen, som under senaste året var ca 40-70% lägre än de beräknade vinter-
andelarna.  

Tabell 4 Med PVGIS beräknad andel solelproduktion under november-februari av en års-
produktion jämfört med uppmätta andel för forskningssystemen under november-
februari under den årslånga perioden 20141201-20151130. * = värde för hela MW-
parken. 

System	   Beräknad	  andel	  nov-‐feb	  av	  
årsproduktion	  

Uppmätt	  andel	  nov-‐feb	  under	  
20141201-‐20151130	  

2-‐axlig	  solföljning	   9,4%	   5,0-‐5,1%	  (4,6%*)	  
1-‐axlig	  solföljning,	  lutande	  axel	  30°	   8,1%	   5,6%	  
Fast	  montering,	  lutning	  41°	   10,7%	   4,4-‐5,2%	  
Fast	  montering,	  lutning	  19°	   8,3%	   3,5-‐4,1%	  
 

PVGIS tar ingen hänsyn till eventuell snötäckning och med tanke på det blir det i verklig-
heten betydligt lägre andel om modulerna är snötäckta under en del av vintern, vilket in-
träffar då och då i MW-parken. Även ökad skuggning vintertid från omgivande solföljare och 
skogen söder om E18 på grund av en lågt stående sol bidrar till att minska vinterutbytet, vil-
ket PVGIS inte heller tar med i beräkningarna. 
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5.4 Jämförelse 2-axlig och 1-axlig solföljning 
Systemet med optimerare på den 2-axliga solföljaren (67-1) gav 6,7-9,4% mer solelproduk-
tion än systemet utan effektoptimerare på den 1-axliga solföljaren (67-2) vid jämförelser av 
löpande år (november-februari uteslutna), se Figur 25. De löpande årsvärden som beräknats 
med PVGIS blir konstanta eftersom beräkningar ger resultat för ett medelår och inte för ett 
specifikt år. För systemen med effektoptimerare kunde en säker jämförelse göras endast för 
perioden juli-oktober 2015, då systemet med den 2-axliga solföljaren (67-2) gav 13% mer 
solelproduktion. Figur 26 visar en jämförelser per månad, där en stor spridning finns för vär-
dena under vintermånaderna november-februari, då skuggning och snö påverkar olika 
system olika mycket.  

De uppmätta värden är signifikant högre än de 3% högre solelproduktion för en 2-axlig sol-
följare som beräkningar med PVGIS ger för perioden mars-oktober. För helår ger PVGIS 5% 
högre produktion med den 2-axliga solföljaren.  

 

Figur 25 Jämförelse av solelproduktion enligt värden från elmätarna mellan 2-axlig (67) och 1-
axlig solföljning (92), med (-1) och utan (-2) optimerare under senaste året. Även jäm-
förelsetal för ett medelår beräknade med PVGIS anges.  
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Figur 26 Jämförelse av solelproduktion per månad enligt värden från elmätarna mellan 2-axlig 
(67) och 1-axlig solföljning (92), med (-1) och utan (-2) optimerare. 

5.5 Jämförelse 2-axlig och fast montering 
Systemen med 2-axliga solföljare gav 31-40% mer än de fristående fast monterade systemen 
med 41° modullutning vid jämförelser under löpande år (november-februari uteslutna), se 
Figur 27. Det är mindre än de med PVGIS beräknade 44% i merproduktion med 2-axlig sol-
följning för mars-oktober. På årsbasis anger PVGIS 42% högre solelproduktion med 2-axlig 
solföljning. Att värdena i MW-parken blir lägre än de teoretiska beror delvis på att solföljarna 
något skuggar varandra vilket på årsbasis sänker produktionen med 3-4% enligt 
DEGERenergies beräkningar. 

Jämfört med de fasta systemen med 19° lutning gav solföljarna 36-43% mer solelproduktion. 
Det är mindre än de 50% som beräkningar med PVGIS ger för mars-oktober. På årsbasis 
anger PVGIS 52% högre solelproduktion med 2-axlig solföljning än för ett fast system med 
19° lutning.  

Teoretiskt ska sommarmånaderna i genomsnitt ge störst fördel vid 2-axlig solföljning om 
man jämför med ett fast system med 41° modullutning. När man jämför med ett fast system 
med 19° modullutning är det teoretiskt istället vintermånaderna som i genomsnitt ger störst 
fördel för 2-axlig solföljning. Sådana tendenser går att se vid en jämförelse per månad enligt 
Figur 28, även om en stor spridning finns för värdena under vintermånaderna november-
februari, då skuggning och snö påverkar olika system olika mycket. Månadsjämförelser är 
även vanskliga ur den synvinkeln att variationer mellan årets månader är betydligt större än 
under år när det gäller produktionen från ett solcellssystem.  
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Figur 27 Jämförelse av solelproduktion för 2-axlig solföljning (67) jämfört med fristående fast 
monterade system med 41° lutning (94) och 19° lutning (93) under senaste året. System 
med (-1) och utan (-2) optimerare. En jämförelse görs även med beräknade årsmedel-
värden med hjälp av PVGIS. 

 

Figur 28 Jämförelse av solelproduktion per månad för 2-axlig solföljning (67) jämfört med fri-
stående fast monterade system med 41° lutning (94) och 19° lutning (93). System med (-
1) och utan (-2) optimerare. 
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5.6 Jämförelse fast montering med olika lutningar 

5.6.1 Lutningens beräknade påverkan på solelproduktionen 

De fristående systemen har lutningarna 19°, samma som systemen på taket av byggnaden, 
och 41°, för optimerat årsutbyte. 41° lutning valdes eftersom PVGIS vid tiden för planeringen 
angav denna vinkel som optimerad för högsta årsutbyte, med ”Classic” solinstrålnings-
databas. Med den nyare solinstrålningsdatabasen ”Climate-SAF” i PVGIS får man 44° som 
optimerad lutning vid platsen för solcellsparken, se Figur 29. Vid 44° får man 976 
kWh/kW,år i beräknat utbyte och vid 41° blir det 975 kWh/kW,år, skillnaden är därmed 
minimal mot 44° lutning. Vid 19° är det beräknade utbytet 910 kWh/kW,år, vilket gör att ut-
bytet är 7,2 % högre på årsbasis vid 41° än vid 19°.  

 

Figur 29 Utbyte beräknat med PVGIS vid positionen för MW-parken, med azimut rakt mot söder, 
Climate-SAF solinstrålningsdatabas, systemförluster 14%, solcellstyp kristallint kisel 
och fristående system. 

I Figur 30 visas det med PVGIS beräknade relativa utbytet i förhållande till det optimerade 
vid MW-parken vid olika väderstreck och modullutningar.  
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Figur 30 Relativt utbytet i förhållande till det optimerade beräknat med PVGIS vid positionen för 
MW-parken vid olika azimut och lutningar. 

5.6.2 Jämförelse av solelproduktion med 41° och 19° graders lutning 

På årsbasis borde ett system med 41° lutning ge 7,2% mera solel än ett med 19° lutning vid 
läget för MW-parken enligt beräkningar med PVGIS. Teoretiskt är det större fördel med den 
större lutningen under vinterhalvåret, då solen står lågt. Å andra sidan är det vintertid tidvis 
risk för snötäckning och ingen solelproduktion alls, vilket beräkningarna med PVGIS inte tar 
hänsyn till. Snötäckningstiden blir något mindre vid 41° än vi 19°, då snön lättare glider av 
modulerna, men för att helt undvika snötäckning krävs en högre lutning än 41°. 

Under maj-juni månader 2014 och 2015 gav systemet med 19° lutning mera solel än system 
med 41° lutning, utom under maj 2014 då de gav lika mycket, se Figur 31. Detta överens-
stämmer med PVGIS-beräkningar. Figur 31 visar att det är stor spridning på värdena för 
vintermånaderna november-februari, vilket är ett resultat av olika skuggning och snötäck-
ning av de jämförda systemen.  

Man får tänka på att solinstrålningen kan variera mycket under en given månad mellan olika 
år. Man bör därför använda längre perioder än enstaka månader vid jämförelser mellan 
systemen. Under april-oktober 2014 producerade de fristående fast monterade systemen 94 
med 41° lutning 1,5-3,1% mer sol än systemen 93 med 19° lutning. Det är lägre värden än det 
med PVGIS beräknade värdet 4,2%. Under mars-oktober 2015 gav systemen med 41° lutning 
3,3-5,3% mer sol än systemen 93 med 19° lutning. Det är högre värden än det med PVGIS be-
räknade värdet 2,5%. Avvikelserna jämfört med PVGIS beror sannolikt på att solinstrål-
ningen fördelar sig olika mellan månaderna under olika år, vilket gör att ett års värden inte 
räcker för att få en bra jämförelse. Om man istället gör en jämförelse över hela perioden blir 
2,6% högre solelproduktion vid den högre lutningen för båda jämförelseparen. Det kan jäm-
föras med PVGIS 3,4% för samma period. Eftersom värden i PVGIS baseras på väderdata 
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under en 10-årsperiod är de uppmätta värdena i denna studie sannolikt inom en förväntad 
noggrannhet för PVGIS-värdena när man endast studerar två års mätvärden.  

 

Figur 31 Jämförelse av solelproduktion för fristående fast monterade system med 41° lutning 
(94) och 19° lutning (93) per månad. System med (-1) och utan (-2) optimerare. En jäm-
förelse görs även med beräknade värden med hjälp av PVGIS. 

 

Tabell 5 Jämförelse av solelproduktion för fristående fast monterade system med 41° lutning 
(94) och 19° lutning (93). System med (-1) och utan (-2) optimerare. En jämförelse görs 
även med beräknade värden med hjälp av PVGIS. 

Period	   94-‐1	  /	  93-‐1	   94-‐2	  /	  93-‐2	   Beräkning	  PVGIS	  
Apr-‐Okt	  2014	   1,031	   1,015	   1,042	  
Mar-‐Okt	  2015	   1,033	   1,053	   1,025	  
Apr-‐Okt	  2014	  +	  Mar-‐Okt	  2015	   1,026	   1,026	   1,034	  
Jan-‐Dec	   	   	   1,072	  

5.7 Jämförelse fristående och monterat på byggnad 
Två fördelar med solcellsmoduler på byggnader är att de inte exploaterar någon ny mark och 
att det inte blir några distributionsförluster eftersom solelanvändningen är i samma eller 
närliggande byggnader. 2012 var distributionsförlusterna i det svenska elnätet 9,9 TWh [25]. 
Sveriges elanvändning och nettoexport (20 TWh) var tillsammans 163 TWh under 2012, vil-
ket gör att distributionsförlusterna var i genomsnitt 5,7% av elproduktionen under 2012. Vid 
en solelproduktion på 10 TWh/år i Sverige skulle distributionsförlusterna därmed teoretiskt 
kunna minska med upp till ca 0,5 TWh/år. Om hela denna potential skulle kunna realiseras 
beror på i vilken grad den producerade solelen kan användas inom det nät där solcells-



 

 36  

systemen är installerade eller om elen måste överföras till överliggande nät, med åtföljande 
förluster i transformatorer.  

Installation och service är enklare för fristående system. Risken för stöld och skadegörelse är 
större för markmonterande system. Detta exemplifierades 2014 då 39 moduler från de mark-
monterade systemen stals. Installationer på byggnader gör dessutom att ett solcellssystem 
kan spara köpt el, vilket har betydelse för ett solcellssystems ekonomi.  

5.7.1 Jämförelse solelproduktion fristående och takmonterat 

Skillnader kan uppstå i solelproduktion mellan fristående och takmonterade system på grund 
av olika förmåga till borttransport av värme från modulerna. En högre solcelltemperatur sän-
ker modulens effekt med 0,44/°C.  

I Figur 32 visas ett exempel på hur solcelltemperaturen under en solig dag hos det takmon-
terade systemet 95-1 är högre än för det fristående markmonterade systemet 93-1, båda med 
19° modullutning. Notabelt är att solcelltemperaturen når 67°C som mest under denna dag.  

 

Figur 32 Jämförelse av solcelltemperatur för det fristående markmonterade systemet 93-1 med 
det takmonterade 95-1, både med 19° modullutning, den 25 juli 2014.  

I Figur 33 jämförs löpande årsvärden, med november-februari uteslutna, för det fasta, fri-
stående markmonterade systemet med det fasta på taket av byggnaden, båda med 19° lut-
ning. För systemen utan optimerare gav de fristående systemen 2,5-3,5% högre solel-
produktion per år. När det gäller systemen med optimerare stabiliseras värden på 1,1-1,3% 
högre solelproduktion från och med juli 2015. Systemen med optimerare har därmed ca 2% 
lägre jämförelsevärden än systemen utan optimerare. En möjlig orsak till denna skillnad är 
att det fristående systemet med optimerare (93-1) har det av SolarEdge minsta rekommen-
derade antalet på 16 moduler i en sträng. Därmed blir detta system mera känsligt för del-
beskuggning än det takmonterade (95-1) som har 28 moduler i en sträng. Därmed bedöms 
jämförelsevärdena för systemet utan optimerare som mera representativa.  
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Före juli 2015 visade jämförelsevärdena för systemet med optimerare en uppåtgående trend 
med start från 2,1% lägre solelproduktion för det fristående systemet. Detta beror på inver-
kan av en defekt modul. Bland de moduler som ersatte de stulna modulerna i juli 2014 upp-
täcktes en modul med en trasig by-passdiod. Detta gjorde att 1/3 av den modulens produk-
tion förlorades, vilket motsvarade 2,1% av strängens produktion. Eftersom denna sträng hade 
det minsta rekommenderade antalet 16 moduler i en sträng påverkade den defekta modulen 
dessutom även optimerarnas möjligheter att hålla strängspänningen vid delskuggning av 
systemet. Den defekta modulen byttes den 20 oktober 2014. Därmed påverkas inte de 
löpande årsvärdena för oktober-november 2015 av den defekta modulen. Möjligen kan det 
även ha funnits modulproblem i system 93-1 även före modulstölden med tanke på de stora 
skillnaderna i jämförelsevärdena med och utan optimerare för april-juni månader 2014, se 
Figur 34. 

 

Figur 33 Jämförelse per löpande år av solelproduktion för fristående markmonterade system 
(93) med fasta takmonterade system (95) med 19° lutning. System med (-1) och utan (-2) 
optimerare.  
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Figur 34 Jämförelse per månad av solelproduktion för fristående markmonterade system (93) 
med fasta takmonterade system (95) med 19° lutning. System med (-1) och utan (-2) 
optimerare.  

 

5.7.2 Solcelltemperaturens påverkan av luftgapets storlek 

Det takmonterade solcellssystemet i MW-parken hade en luftspalt på 4 cm mellan modulerna 
och taket. Det är en mindre luftspalt än vad den blir när Kraftpojkarna använder sitt normala 
monteringssystem, som på ett betongtegeltak ger 9,5-13 cm luftspalt.  

I detta kapitel redovisas exempel på internationella studier som visar betydelsen av luft-
gapets storlek när solcellsmoduler monteras på byggnader.  

Wilson och Paul etablerade en beräkningsmodell som validerades med experimentella data 
[27]. De undersökte modultemperaturens beroende av luftgapets storlek, modullutning och 
vindhastighet, se definition av parametrarna i Figur 35.  
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Figur 35 Definition av parametrarna luftgap (s) och lutningsvinkel (θ) vars inverkan på 
modultemperaturen, som studerades av Wilson och Paul [27]. 

Modultemperaturen minskar med lutande modullutning, se Figur 36. Detta är ett resultat av 
ökad värmeöverföring från modulytan till omgivande luft på grund av ökad luftkonvektion i 
luftgapet. Vid låga lutningar kan man vinna mycket i värmeöverföring genom att öka lut-
ningen. Vid lutningar över 50° börjar temperaturkurvan plana ut och ytterligare ökning av 
lutningen har en liten påverkan på värmetransporten.  

 

Figur 36 En solcellsmoduls medeltemperatur som funktion av modulens lutning vid ett luftgap på 
100 mm, omgivningstemperatur 25°C (298 K) och vindstilla [27]. 

I Figur 37 visas att modultemperaturen minskar med ca 23 K när luftgapet bakom modulen 
ökas från 0 till 20 mm beroende på att värmetransporten övergår från värmeledning till luft-
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konvektion. När luftgapet succesivt ökas från 20 mm till 250 mm är det en relativt stadig 
minskning av temperaturen med totalt ca 9 K, vid en modullutning på 15°.  

 

Figur 37 En solcellsmoduls medeltemperatur som funktion av storleken på luftgapet bakom 
modulen vid modullutning 15°, omgivningstemperatur 25°C (298 K) och vindstilla [27]. 

Inverkan av vindhastighet visas i Figur 38 för olika lutningar. Om vindhastigheten ökas från 1 
m/s till 2 m/s minskar modultemperaturen med ca 5 K. En ökning av vindhastigheten till 3 
m/s ger en ytterligare minskning av modultemperaturen med ca 3 K. Lutningen har en liten 
inverkan (2-3 K) vid vindhastigheten 1 m/s och vid 2-3 m/s är inverkan ändå mindre.  

 

Figur 38 En solcellsmoduls medeltemperatur som funktion av modullutning vid olika vindhastig-
heter, med ett luftgap bakom modulen på 100 mm och omgivningstemperatur 25°C (298 
K) [27]. 
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Inverkan av luftgapets storlek på DC-utbytet på byggnadsapplicerade kiselbaserade sol-
cellsmoduler studerades under ett års drift (mars 2009 till mars 2010) vid Arizona State 
University Photovoltaic Reliability Laboratory. Studien visade att utbytet ökade med stor-
leken på luftgapet mellan modulerna och taket, på grund av lägre solcelltemperatur. Luft-
gapets storlek varierades från 0 mm och 102 mm (4”) i steg om 25 mm (1”). Vid 102 mm luft-
gap var utbytet 6±2% högre än utan luftgap för de fyra studerade solcellssystemen, se Figur 
39.  

 

Figur 39 DC-utbyte för fyra olika solcellssystem (A, B, C och D) med olika luftgap från 1” till 4”, 
som var i drift under ett år i Arizona [29]. Vindriktningen är från väst (A) till ost (D).  

 

I en studie i Golden, Colorado, fann man att under en månad i augusti var temperaturen 15-
16°C högre för att solcellssystem i form av platta takplattor jämfört med ett system som var 
fristående på mark [30]. Genom att sätta 1” x 2” läkt under solcellssystemet på taket kunde 
man öka luftkonvektionen under modulerna och modultemperaturen minskade med 8-9 °C. 

I en studie inom IEA PVPS (International Energy Agency Photovoltaic Power Systems) Task 
2 studerade man modultemperaturens inverkan på det årliga utbytet för 18 utvalda solcells-
system i fem olika länder med olika montering; fristående, takmonterat och integrerade i 
taket [31]. Den förhöjda modultemperaturen i förhållande till omgivningstemperaturen orsa-
kade produktionsförluster på 8-15% för de olika systemen vid en solinstrålning på 1000 
W/m2, se Figur 40. De fristående systemen och de på platta tak visade de lägsta temperatur-
ökningarna. Systemen på lutande tak hade stora variationer, sannolikt beroende på både tak-
lutning och luftgapets storlek mellan taket och modulerna. Systemen integrerade i tak hade 
de högsta temperaturökningarna, på grund av minskad värmetransport från modulerna.  
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Figur 40 Produktionsförluster på grund av förhöjd modultemperatur (vänster axel) och ökning i 
modultemperatur från omgivningstemperaturen (höger axel) vid en solinstrålning på 
1000 W/m2 för 18 solcellssystem med olika montering.  

 

I en studie i Thailand fann man att för väggmonterade solcellsmoduler påverkade luftgapets 
storlek modulernas temperatur och därmed verkningsgraden [24]. Celltemperaturen påver-
kades av värmeledning (i modulen), värmekonvektion och värmestrålning, se Figur 41. I 
studien visade de gjorda simuleringar att en ökning av luftgapet från 5 cm till 30 cm endast 
försumbart (ca 0,15%) ökade solelproduktionen, se Figur 42. Samtidigt ökade värmeöver-
föringen till byggnad under 5 cm luftgap vilket gjorde att slutsatsen blev att luftgapet bör vara 
minst 5 cm mellan solcellsmodul och vägg i tropiskt klimat.  

 

Figur 41 Värmetransport för solcellsmodul monterad på väggen av en byggnad [24].  
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Figur 42 Resultat från simulering av solelproduktion (”Electricity”) och värmepåverkan i bygg-
naden (”Heat gain”) för fasadmonterade solcellsmoduler [24].  

 

I en studie av Yang et.al. fann man en temperaturskillnad 15°C när man jämförde moduler 
monterade med eller utan ett luftgap bakom modulerna när de monterades på en lodrät vägg 
[28].  

5.8 Jämförelse med och utan effektoptimerare 

5.8.1 För- och nackdelar med optimerare 

Fördelar med effektoptimerare är 

• Gör en sträng av seriekopplade moduler mindre känslig för partiell skuggning eller 
partiell snötäckning. Variationer i solinstrålning på en solcellsanläggning kan bero på 
att den är delvis skuggad (träd, grannhus, takkupor, installationer på taket, flagg-
stänger, …), snötäckt eller nedsmutsad (löv, fågelspillning,). Om en modul skuggas 
minskar produktionen i en sträng av seriekopplade moduler teoretiskt mindre om 
man har effektoptimerare än om man har en sträng utan optimerare, under förutsätt-
ning att skuggningen är så begränsad att optimerarna i strängen klarar av att nå den 
nödvändiga strängspänningen (750 V för de optimerare som användes i detta pro-
jekt). Detta ger en ökad solelproduktionen om effektoptimerarna gör att man kan öka 
produktionen med mer än 1,2% (= förlust i effektoptimerarna som har en viktad verk-
ningsgrad på 98,8%). 

• Minskar inverkan av olikheter (”mismatch”) i ström-spänning karakteristisk mellan 
moduler i en sträng. Det gäller både från start och med tiden om det är så att modu-
lerna åldras eller nedsmutsas olika mycket eller om olika moduler i en sträng får olika 
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celltemperatur.  
Eftersom samma ström måste gå i en sträng av seriekopplade moduler kommer den 
sämsta modulen i en sträng att bestämma strängens effekt i en installation utan 
optimerare, eftersom ström och spänning inte går att ändra. Med optimerare kan man 
inom vissa gränser ändra på ström och spänning från modulerna och därmed minska 
inverkan av skuggning och olikheter mellan moduler.  

• Flexibel installation. Strängar med olika lutning, i olika väderstreck eller av olika 
längd kan kopplas till samma växelriktare. I system utan optimerare kan man an-
vända växelriktare med mer än en MPPT, men det ger inte samma flexibilitet i 
systemlayouten.  

• När blir strömavbrott eller när växelriktaren är avstängd vid installation, service eller 
brand sänks spänning från modulerna till 1 V, vilket ger ofarligt låga spänningar från 
en sträng av seriekopplade moduler. Det gör att elarbeten och bekämpning av bränder 
i byggnader med solceller blir säkrare. Det gör det också enkelt att mäta att alla mo-
duler i en sträng är korrekt installerade eftersom den uppmätta strängspänningen i 
volt visar hur många moduler som är installerade. Om man misslyckats med någon 
inkoppling ser man det genom en enkel mätning av strängspänningen.  

• Man kan ha fler moduler i varje sträng. Upp till 50 moduler kan monteras i serie, vil-
ket är mer än för strängar där man inte har optimerare och gör att antalet strängar i 
en installation minskar. Det kan därmed minska behovet av DC-kablage och kopp-
lingsboxar.  

• En loggning görs av varje enskild modul, vilket gör att man snabbt kan detektera om 
någon modul är defekt. Man får en överskådlig presentation av vad varje modul pro-
ducerar i portalen som visar produktionsdata och det är enkelt att visuellt se om 
någon modul underpresterar. Vid modulfel är det mycket lättare att hitta den felande 
modulen än i ett system med en vanlig strängväxelriktare, där man måste göra en 
mätning på varje modul för att hitta den felaktiga modulen. Loggningen av varje 
modul ger också möjlighet att följa produktion i detalj på modulnivå.  

• Separat DC-brytare behövs inte eftersom det finns en mekanism SolarEdge SafeDC™ 
som ger galvanisk brytning mellan moduler och växelriktare när AC-strömmen stängs 
av. Detta gör att material- och installationskostnad blir lägre än för växelriktare utan 
denna funktion. SolarEdge SafeDC™ är godkänd som DC-brytare enligt IEC- och 
VDE- standarder [42]. Detta återspeglas dock inte i svensk installationsstandard där 
det anges att alla solcellsinstallationer ska ha en separat DC-brytare. 

 

Nackdelar med effektoptimerare är 

• Investeringskostnaden ökar, som ska vägas mot fördelarna enligt ovan och värdet på 
en eventuell produktionsökning. 

• Antalet komponenter ökar i systemet. Risken för komponentfel ökar därmed. Å andra 
sidan ger fel på en effektoptimerare att man bara skulle tappa produktionen från en-
två moduler och inte från alla moduler om man haft en traditionell växelriktare som 
felat. SolarEdge ger 25 års garanti på effektoptimerarna. 
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5.8.2 Jämförelse alla system 

Förhållandet i solelproduktion med och utan optimerare för de parallella solcellssystemen 
visas för löpande år i Figur 43. Månaderna november-februari är inte medtagna då dessa vär-
den är för osäkra med hänsyn till olika skuggning och snötäckning för de parallella systemen. 
Det finns flera faktorer som påverkar de uppmätta värden för solelproduktionen, vilket det 
redogörs för i detalj i kapitel 5.11. Detta påverkar hur resultaten enligt Figur 43 ska tolkas. 
Här är de viktigaste faktorerna:  

• Av de parallella systemen är det endast de fasta takmonterade (95) som har växelriktare med 
likadan verkningsgrad. För de övriga fasta systemen (93 och 94) och de på den 2-axliga solföl-
jaren (67) har växelriktaren i systemen med optimerare 0,2% högre verkningsgrad. För syste-
men på den 1-axliga solföljaren (92) har den systemet med optimerare 1,5% högre verknings-
grad och det förklarar delvis varför det högsta jämförelsevärdet är för system 92, där det dess-
utom tillkommer en osäkerhet i att tillförlitliga värden endast finns från och med juli 2015. 
Skillnader i växelriktarnas verkningsgrad bör räknas av från värdena i Figur 43.  

• Förhållandet med och utan optimerare är beräknat med elmätarnas värden, vars noggrannhet 
är ±1% för 3-fassystemen och ±1,5% för 1-fassystemen på den 1-axliga solföljaren. Det betyder 
att endast avvikelser större än 2% för 3-fassystemen och större 3% för 1-fassystemen är signifi-
kanta avvikelser när man studerar förhållanden mellan olika system.  

• De moduler som ersatte de 39 stulna moderna från systemen de fasta systemen hade i medel-
tal lägre maxeffekt enligt ”flash”-data. Det får störst effekt vid jämförelse av de fasta mark-
monterade systemen med 41° lutning (94) eftersom moduler endast stals från systemet med 
optimerare. Efter stölden blev det i genomsnitt 0,66% lägre maxeffekt för modulerna i syste-
met med optimerare. Detta är sannolikt orsaken till den sjunkande trenden till och med juli 
2015 i förhållande för systemparet 94.  

• Med effektoptimerare rekommenderar SolarEdge minst 16 moduler i serie för 3-fasssystem för 
att man ska nå upp till 750 V i strängen. Båda de fristående markmonterade systemen (93-1 
och 94-1) ligger på denna gräns med 16 moduler vardera, medan de övriga 3-fassystemen har 
18 respektive 28 moduler i serie. Detta gör att de fristående systemen blir extra känsliga för 
skuggning. Detta är en trolig orsak till varför systemen 93-94 har lägre jämförelsevärden än 
67-1 och 95-1.  
 

Dessa faktorer gör tillsammans att det inte går att säga att det fanns några signifikanta skill-
nader under projektperioden mellan systemen med respektive utan optimerare.  
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Figur 43 Förhållande av solelproduktion för systempar med och utan optimerare under ett år en-
ligt värden från elmätarna. November-februari är inte medtagna. För systemen 92 har 
endast fyra senaste månader jämförts. Värden >1 anger att systemet med optimerare 
producerat mest, medan värden <1 anger att systemet utan optimerare har producerar 
mest.  

I följande kapitel görs en månadsvis jämförelse av solelproduktionen för de parallella syste-
men med och utan optimerare.  

De lägre värdena under vintermånaderna för systemen med optimerare kan bero på mer än 
en orsak. Dels blir det en stor andel timmar med låg solinstrålning under vintermånaderna 
och därmed blir det en låg producerad effekt, då effektoptimerarnas verkningsgrad är lägre, 
se Figur 70 och Figur 71. Till detta kommer att skuggningar får en större inverkan på pro-
duktionen än sommartid och att skuggningen kan variera i omfattning mellan de olika syste-
men. Hur stort bidrag den varierande skuggningen ger är omöjlig att kvantifiera på ett enkelt 
sätt då bidrag kommer från både de närstående solföljaren och skogen söder om E18, var-
ifrån man ibland kan se hur enskilda träd påverkar skuggbilden, se Figur 58. Däremot visar 
kvalitativa studier av dagliga effektkurvorna från de parallella systemen att skuggpåverkan 
kan ge stora skillnader i produktion mellan de parallella systemen. Även olika grad av 
snötäckning för de parallella systemen kan påverka vintertid.  
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5.8.3 2-axlig solföljning 

Under månaderna mars-oktober varierade produktionsförhållandet (med/utan) optimerare 
mellan +1% och -3%, se Figur 44. Under vintermånaderna november-februari låg förhållan-
det mellan -16% och -5% utom för januari 2015 då det blev +13%.  

Att det blev ett markant högt värde under januari 2015 berodde rimligen på att systemet utan 
optimerare hade en längre tid med snötäckning. Se bildexempel från 27 januari 2015 i Figur 
65 där den högra halvan med systemet utan optimerare var betydligt mera snötäckt än den 
vänstra halvan med optimerare. Då absolutvärdet av produktionen var låg under januari 
2015 kan enstaka soliga och kalla dagar (då snön inte töar bort) med skillnader i snötäckning 
mellan systemen märkbart påverka förhållandet. 

 

Figur 44 Förhållande av solelproduktion för systemen 67-1/67-2 per månad. Värden >1 anger att 
67-1 med optimerare producerat mest under månaden, medan värden <1 anger att 67-2 
utan optimerare producerade mest under månaden.  
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5.8.4 1-axlig solföljning 

På grund av loggningsproblem av elmätaren kunde ett endast data från fåtal månader använ-
das för jämförelse. Produktionsförhållandet (med/utan) optimerare varierade mellan +2% 
och +10%, se Figur 45. Det höga värdet +10% under november 2015 beror sannolikt på 
skuggeffekter, då de dagliga effektkurvorna tyder på system 92-2 utan optimerare skuggades 
mer än system 92-1 med optimerare. Även under oktober månad 2015 skuggas 92-2 mer än 
92-1 under en period på morgonen.  

Detta är det systempar som har störst skillnad i verkningsgrad på växelriktarna. System 92-1 
har 1,5% högre viktad verkningsgrad än system 92-2. Detta värde bör man räkna av från dia-
grammens värde vid jämförelser mellan systemen.  

 

Figur 45 Förhållande av solelproduktion för systemen 92-1/92-2 per månad. Värden >1 anger att 
92-1 med optimerare producerat mest under månaden, medan värden <1 anger att 92-2 
utan optimerare producerat mest under månaden. 
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5.8.5 Fast montering – fristående, 19° lutning 

Under månaderna mars-september varierade produktionsförhållandet (med/utan) optime-
rare mellan -4% och -1%, se Figur 46. Under oktober-februari låg förhållandet mellan -18% 
och +7%.  

De förhållandevis höga värdena under december 2014 och januari 2015 berodde sannolikhet 
på en högre snötäckning av systemet 93-2 utan optimerare.  

En modul i system 93-1 byttes den 20 oktober 2014, då det genom den individuella modul-
loggningen konstaterades att modulen att den hade en defekt by-pass diod som minskade el-
produktionen från modulen. Detta är en sannolik förklaring till varför produktionsförhållan-
det är högre under 2015 än under 2014.  

System 93-1 skuggas något under tidig morgon av systemet 94-2, se Figur 62. Detta gör 
sannolikt att produktionsförhållandet blir något lägre än vad det skulle ha varit utan denna 
skuggning.  

 

Figur 46 Förhållande av solelproduktion för systemen 93-1/93-2 per månad. Värden >1 anger att 
93-1 med optimerare producerat mest under månaden, medan värden <1 anger att 93-2 
utan optimerare producerat mest under månaden. 
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5.8.6 Fast montering – fristående, 41° lutning 

Under månaderna mars-september varierade produktionsförhållandet (med/utan) optime-
rare mellan -4% och -1%, se Figur 47. Under oktober-februari låg förhållandet mellan -34% 
och -5%.  

Värdena från och med augusti 2014 är något lägre än under april-juli 2014. Detta beror san-
nolikt på att de moduler som ersatte 10 stulna moduler från system 94-1 kom från en batch 
som i medeltal hade en lägre maxeffekt än den ursprungliga batchen enligt ”flash”-data, se 
kapitel 5.11.8. Efter modulbytet var medelvärdet för modulernas maxeffekt 0,66% högre för 
systemet utan optimerare (94-2).  

Det extremt låga värdena på -37% för december 2014 och -34% för november 2015 berodde i 
huvudsak på skuggeffekter, även om lägre verkningsgrad för effektoptimeraren vid låg effekt 
gav ett visst bidrag också. Studier av de dagliga effektkurvorna för de två systemet visade att 
94-1 utan optimerare var mera påverkat av skuggning än 94-2 utan optimerare. Denna effekt 
var inte lika märkbar under november 2014 som var extremt solfattig och då antalet soliga 
timmar därmed blev mycket få.  

 

Figur 47 Förhållande av solelproduktion för systemen 94-1/94-2 per månad. Värden >1 anger att 
94-1 med optimerare producerat mest under månaden, medan värden <1 anger att 94-2 
utan optimerare producerat mest under månaden. 
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5.8.7 Fast montering – takmonterat, 19° lutning 

Under månaderna mars-september varierade produktionsförhållandet (med/utan) optime-
rare mellan -3% och +5%, där värden för de flesta månaderna låg inom ±1%, se Figur 48.  

Under april-maj 2014 låg förhållandet på +2 till +8%. Det berodde på att lös takpapp tidvis 
lade sig på kanten av 1-2 (3) moduler till system 95-2 och därmed minskade produktionen 
från systemet utan optimerare, vilket gjorde att förhållande blev högre än vad det skulle varit 
utan detta skuggproblem.  

Det förhållandevis höga värdet på +5% för november 2015, jämfört med det förhållandevis 
låga värdet på -3% för solfattiga november 2014, antyder att det högre värdet var ett resultat 
av skuggeffekter, medan det lägre värdet året innan var ett resultat av effektoptimerarnas 
lägre verkningsgrad vid låga effekter.  

 

Figur 48 Förhållande av solelproduktion för systemen 94-1/94-2 per månad. Värden >1 anger att 
94-1 med optimerare producerat mest under månaden, medan värden <1 anger att 94-2 
utan optimerare producerat mest under månaden. 
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5.8.8 Jämförelse per modul 

För systemen med effektoptimerare kan man i SolarEdge ”monitoring portal” se hur mycket 
varje enskild modul producerat, liksom varje sträng och växelriktare, se Figur 49.  

 

Figur 49 Solelproduktion per växelriktare, sträng och per modul enligt SolarEdge ”monitoring 
portal” (kräver inloggning). Utsnittet visar de tre första modulerna i varje sträng. Vär-
dena är totala värden från start till och med 2015-12-19. 

Tabell 6 ger en sammanställning av spridningen i de olika modulernas produktion för syste-
men med effektoptimerare. En defekt modul ersattes i oktober 2014 med en modul som hade 
en inbyggd effektoptimerare. Därmed blev det även en ny effektoptimerare, som därmed inte 
visar produktionen sedan start, därför uteslöts den i statistiken.  

Standardavvikelsen är störst för modulerna på den 2-axliga solföljaren (67), vilket ger miss-
tankar om att den kan bero på en ojämn delskuggning. Denna misstanke gäller även den 1-
axliga solföljaren (92), som trots att den har minst antal moduler har den näst högsta 
standardavvikelsen i produktionen per modul. 

Tabell 6 Produktion enligt växelriktare och per modul sedan starten i mars 2014 till och med 19 
december 2015, från SolarEdge monitoring portal. För system 95-1 uteslöts den modul 
vars effektoptimerare ersattes i samband med byte av en defekt modul. 

	   67-‐1	   92-‐1	   93-‐1	   94-‐1	   95-‐1	  
Växelriktare	  
(MWh)	  

12,87	   6,87	   7,71	   8,22	   13,92	  

Antal	  moduler	   18	   10	   16	   16	   28	  
Per	  modul	  (kWh):	   	   	   	   	   	  
Min	   700,5	   613,8	   355,9	   508,9	   497,5	  
Max	   767,8	   646,1	   382,4	   547,0	   523,5	  
Medel	   740,1	   631,3	   374,9	   533,6	   509,2	  
Median	   738,8	   631,7	   375,8	   535,0	   508,9	  
Standardavvikelse	   17,8	   10,5	   5,8	   8,7	   7,7	  
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5.9 Jämförelse solelproduktion solföljning och fast installation 

5.9.1 Markutnyttjande 

En intressant fråga är hur utnyttjandet av markytan blir med fasta respektive solföljande sol-
cellssystem, det vill säga hur stor solelproduktion kan man förvänta sig från en given yta.  

Det stängslade området i MW-parken är 4,8 ha enligt egen uppmätning med handhållen 
GPS.  

När det gäller en fast installation finns flera parametrar som påverkar hur man optimerar 
storleken på en installation som skulle kunna göras på den aktuella ytan: 

• Avstånd mellan modulraderna.  

o Bestäms av vid vilken solhöjd man vill undvika att raderna skuggar 
varandra.  

• Modulernas lutning.  

o För att på plats med flera moduler kan man välja en lägre vinkel än den 
som ger optimerad årsproduktion när man bara har en rad av moduler.  

• Stående eller liggande moduler.  

o Vid stående montering behövs mindre material i from av profiler för mon-
tering av modulerna.  

o Å andra sidan gör stående montering att man förlorar mera i produktion 
när raderna skuggar varandra, vilket har att göra med by-passdiodernas 
placering i modulerna.  

• Hur många moduler man monterar ovanpå varandra.  

• Investeringskostnad, inklusive material och arbete.  
o Val av moduler, växelriktare och andra komponenter.  

o Materialåtgång, exempelvis kablage och mekanik för montering av modu-
lerna. 

o Val av markförankring. 
o Tidsåtgång för installationsarbetet. 

• Markkostnad vid köp eller arrende.  

• Den producerade elens värde, som varierar både kortsiktigt per timme och över 
längre sikt per månad under året.  

En optimering av dessa parametrar blir ett mycket komplext problem att optimera och som 
är utöver denna studies mål. Däremot är det något enklare att beräkna hur stor effekt som 
kan installeras på en given yta och att göra teoretiska beräkningar av förväntat utbyte med 
olika layout. Detta studeras i de följande kapitlen. Där utvärderas tre olika fasta layouter och 
MW-parkens layout. Notabelt är att svensk praxis verkar saknas för att optimera utnyttjandet 
av tillgänglig yta vid fasta installationer. 



 

 54  

5.9.2 Exempel på layout för andra solcellsparker 

I Arnebo, strax utanför Heby, uppförde man 2013 en markbaserad solcellspark på 312 kW, se 
Figur 50. Där ansåg man då att följande parametrar gav den mest ekonomiska lösningen [2]:  

• 30° modullutning. 

• Stående moduler, en modul på höjden 

• Ingen skuggning från framförvarande rad vid 12° solhöjd, vilket motsvarar ett rad-
avstånd på 6,3 m med den angivna modullutningen och en stående modul på höjden.  
Vid läget för MW-parken innebär denna solhöjd fyra skuggfria timmar mitt på dagen 
den 1 december. 

 

Figur 50 Solcellspark vid Arnebo utanför Heby. Installerad effekt 312 kW. Modullutning 30° [36]. 
Med tillstånd från Solel i Sala&Heby ekonomisk förening.  

 

I Arvika invigdes en 1,02 MW solcellspark i februari 2015. Där användes följande parametrar 
[3]: 

• 45° modullutning 

• Stående moduler, en modul på höjden 

• Radavstånd 9,33 m, vilket motsvarar ingen skuggning från framförvarande rad vid 
9,87° solhöjd med den givna modullutningen och en stående modul på höjden.  
Vid läget för MW-parken innebär denna solhöjd fem skuggfria timmar mitt på dagen 
den 1 december. Det är en timme mer än för layouten i Arnebo. Denna extra timme 
infaller dock på förmiddag och eftermiddag då solinstrålningen är låg. 

• Yta 3,5 [15]-drygt 4 ha (”hela området”, [16]). Beror på hur man räknar ytan, med 
tanke på vägar och transformator [17].  
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• Den installerade effekten per yta blir 255-291 kW/ha, beroende på vilken ytangivelse 
man använder.  

• Produktion uppgavs till ca 0,97 GWh under 2015, vilket gör ett utbyte på ca 950 
kWh/kW och ca 0,24-0,28 GWh/ha, beroende på vilken yta man antar.  

 

I december 2015 stod Nordens största solcellspark färdig. På en yta av ”över 80” hektar har 
man i Lerchenborg, på Själland i Danmark, installerat en anläggning på 61 MW som förvän-
tas producera ca 61 GWh/år [20] [21]. Modullutning förefaller vara 15° [22]. Den installerade 
effekten per yta blir ca 750 kW/ha, med en osäkerhet i exakt hur stor ytan är.  

5.9.3 Radavstånd 

Med radavstånd menas avståndet från framkant av en modul i en rad till framkant av en 
modul i bakomvarande rad, se Figur 51. I figuren definieras även solhöjd och modullutning.  

 

Figur 51 Definition av mått. r = radavstånd. l = modullängd om stående moduler. α = lägsta sol-
höjd vid vilken skuggning av bakomvarande rad undviks. β = modullutning.  

 

För att räkna ut radavståndet behöver man veta vid vilken solhöjd man vill undvika att en rad 
av solcellsmoduler skuggar bakomvarande rad av moduler. Denna solhöjd kallas skuggvinkel 
i Figur 52.  

Det nödvändiga radavståndet ökar med ökad modullutning och minskande skuggvinkel en-
ligt Figur 52. I Sverige verkar det inte finnas någon allmänt vedertagen praxis. I vissa upp-
handlingar anges att man vill undvika skuggning vid 18° solhöjd med 30 graders modullut-
ning. I Arnebo, Heby, användes 12° solhöjd med 30 graders modullutning och i Arvika 9,87° 
solhöjd med 45 graders modullutning. Dessa tre olika layouter ger radavstånd mellan 4,7 m 
och 9,33 m enligt Tabell 7. Vilken av dessa layouter man väljer får stor betydelse för hur väl 
man utnyttjar en given yta vad gäller installerad effekt och solelproduktion per yta, vilket be-
handlas i följande avsnitt.  
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Figur 52 Radavståndets beroende av skuggvinkel och modullutning, antaget att solcells-
modulerna är monterade stående och att det är en modul på höjden.  

Tabell 7 Exempel på radavstånd vid olika skuggvinklar.  

Skuggvinkel	  (°)	   Modullutning	  (°)	   Radavstånd	   Kommentar	  
9,87	   45	   9,33	   Layout	  i	  Arvika	  
12	   30	   6,3	   Layout	  i	  Arnebo,	  Heby	  
18	   30	   4,7	   Används	  i	  vissa	  upphandlingar	  

 

I Tabell 8 anges hur många skuggfria timmar man får vid olika datum vintertid och olika 
skuggvinklar om modulerna är orienterade rakt mot söder. Vid 18° skuggvinkel får man vin-
tertid skuggning hela dagen från och med 27 oktober. Vid 12° respektive 9,87° skuggvinkel 
börjar skuggning hela dagen istället 16 november respektive 25 november. En lägre skuggvin-
kel ger flera skuggfria timmar vintertid men det ökar också markbehovet och eftersom solel-
produktion vintertid är relativt låg på grund av låg solinstrålning och tidvis snötäckning, se 
kapitel 5.3.8, blir produktionsfördelen vintertid relativt liten med en lägre skuggvinkel.  

Tabell 8 Antalet skuggfria timmar i söderläge vid olika skuggvinklar.  

	   Skuggvinkel	  
Datum	   9,87°	   12°	   18°	  
2016-‐10-‐01	   08:36	   07:58	   06:01	  
2016-‐10-‐27	   05:46	   04:50	   0	  
2016-‐11-‐16	   02:51	   0	   0	  
2016-‐11-‐25	   0	   0	   0	  
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5.9.4 Utnyttjande av tillgänglig yta 

Ett utnyttjande av en tillgänglig yta kan definieras som hur stor modulyta man kan installera 
på en given yta. Med stående moduler blir utnyttjandet av ytan lika med modulens längd ge-
nom radavståndet.  

Med minskande modullutning och ökande skuggvinkel ökar utnyttjandet av ytan, se Figur 53. 
Utnyttjandet av den tillgängliga ytan blir 21%-42% med de tre olika layouterna som nämnts 
tidigare, se Tabell 9. 

 
Figur 53 Utnyttjandet av en given yta beroende av skuggvinkel och modullutning, antaget att 

solcellsmodulerna är monterade stående och att det är en modul på höjden. 

 

Tabell 9 Exempel på utnyttjande av tillgänglig yta vid olika layouter.  

Skuggvinkel	  (°)	   Modullutning	  (°)	   Ytutnyttjande	   Kommentar	  
9,87	   45	   21%	   Layout	  i	  Arvika	  
12	   30	   31%	   Layout	  i	  Arnebo	  
18	   30	   42%	   Används	  i	  vissa	  upphandlingar	  

 

5.9.5 Installerad effekt per yta 

Den maximalt möjliga installerade effekten per yta ökar med ökande skuggvinkel och mins-
kande modullutning, se Figur 54. Vid beräkningen har ingen hänsyn tagits till eventuella 
randvillkor som kan finnas beroende på den tillgängliga ytans form och som något kan 
minska hur stor installation som kan göras. Dessutom kan yta tillkomma för vägar, even-
tuella byggnader etc.  
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Den installerade effekten ökar med minskande modullutning och ökande skuggvinkel. Den 
maximalt möjliga installerade effekten blir 324-643 kW/ha med de tre olika layouterna som 
nämnts tidigare, se Tabell 10. Det kan jämföras med ca 750 kW/ha i Lerchenborg, Danmark. 

Den installerade effekten blev i Arvika 255-291 kW/ha, beroende på vilken ytangivelse man 
använder, vilket är ca 10-20% lägre än teoretiskt maximalt möjliga 324 kWh/ha.  

 

Figur 54 Maximalt möjlig installerad effekt per yta, beroende av skuggvinkel och modullutning, 
antaget att solcellsmodulerna är monterade stående och att det är en modul på höjden. 

 

Tabell 10 Exempel på maximalt möjlig installerad effekt vid olika layouter.  

Skuggvinkel	  (°)	   Modullutning	  (°)	   Effekt	  (kW/ha)	   Kommentar	  
9,87	   45	   324	   Layout	  i	  Arvika	  
12	   30	   480	   Layout	  i	  Arnebo,	  Heby	  
18	   30	   643	   Används	  i	  vissa	  upphandlingar	  

okänd	   15	   ca	  750	   Lerchenborg,	  Danmark	  

5.9.6 Producerad energi per yta 

Med hjälp av simuleringsprogrammet PVSYST [18] gjordes en beräkning av utbytet för ett 
system bestående av tio rader med tio stående moduler (ECSolar 300 W) per rad med en 
växelriktare per rad (Power One 3 kW) för olika radavstånd, för att se hur mycket skuggning 
från framförande rader påverkade utbytet [10]. Som ort valdes Stockholm, där Meteonorm 
väderdata finns i PVSYST.  

Årsutbytet blir vid oskuggade moduler högre för 45° än vid 30° och 60° modullutning. Den 
producerade energins beroende av modullutning ökar med ökande modullutning på grund en 
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ökande skuggpåverkan, se Figur 55. Vid minskande radavstånd gör en större skuggpåverkan 
vid 45° än vid 30° modullutning att vid radavstånd på ca 9,5-11,5 m blir årsutbytet för 30° 
och 45° lutning nästa lika.  

 

Figur 55 Beräknat årligt utbyte med PVSYST för solcellssystem i Stockholm med stående moduler 
i tio rader, som funktion av radavstånd och modullutning. 

En jämförelse visas i Tabell 11 av beräknad effekt som är maximalt möjlig att installera på 
en given markyta och beräknad produktion av solel i Stockholm med de tre layouterna för 
fasta installationer enligt Arnebo (Heby), Arvika och vissa upphandlingar. En jämförelse görs 
även med beräknade värden för 2-axlig solföljning i Stockholm.  

Layout enligt Arnebo ger ett beräknat utbyte på 953 kWh/kW i söderläge i Stockholm. Den 
lägre skuggfria solhöjden i Arvika-layouten ökar det beräknade utbytet till 977 kWh/kW. Det 
är dock bara är 2,5% högre än för Arnebo-layouten vilket långt ifrån uppväger att den maxi-
malt möjliga installerade effekten blir 48% högre för Arnebo-layouten. Sammantaget gör 
detta att Arnebo-layouten med 0,46 GWh/ha,år beräknas producera 44% mer solel per mark-
yta än Arvika-layoutens 0,32 GWh/ha,år. Med layouten enligt vissa upphandlingar sjunker 
utbytet till 919 kWh/kW, men på grund av en högre installerad effekt ökar solelproduktionen 
till 0,59 GWh/ha, år, vilket är 86% högre än för Arvika-layouten.  

I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till snötäckning. Med den högre lutningen i Arvika-
layouten bör snötäckningstiden bli något kortare på platser där snötäckningstiden är att 
räkna med. Solelproduktionen vintertid i MW-parken var dock endast 3,5-5,2% av års-
produktionen under senaste året för de fasta systemen, så en något minskad snötäckningstid 
för Arvika-layouten skulle rimligen endast i liten grad minska skillnaden i solelproduktionen 
per markyta mellan de olika layouterna.  
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Under 2015 var MW-parkens produktion 1,26 GWh (inklusive de fasta systemen), vilket ger 
ett årsutbyte på 1 220 kWh/kW och en årlig solelproduktion på 0,263 GWh/ha. Produk-
tionen begränsades av skuggning från omgivande solföljare och skogen söder om E18 samt 
driftstörningar.  

Om man omsätter vilken installerad effekt och energiproduktion som skulle vara möjlig på 
MW-parkens yta om 4,8 ha med någon av de tre fasta layouterna är tveklöst 18° skuggfri sol-
höjd och 30° lutning den som ger högst årlig solelproduktion per yta. Därefter följer Arnebo-
layouten och Arvika-layouten  

Observera att de beräknade värdena enligt Tabell 11 anger maximalt möjliga värden där 
ingen hänsyn tagits till att en parks yta i praktiken blir lite större med tanke på att det vanli-
gen behövs lite randområden runt en park (stängslad yta) och att ytor kan krävas för vägar 
etc. I Arvika blev den installerade effekten 10-20% lägre än den teoretiskt maximalt möjliga, 
beroende på vilken ytangivelse man använder. Om man antar att den praktiskt möjliga in-
stallerade effekten är 10% lägre än den teoretiskt maximalt möjliga skulle layouten enligt 
vissa upphandlingar ge 78% högre energiutbyte per yta än MW-parkens layout. Arnebo-
layouten skulle ge 38% högre energiutbyte per yta medan Arvika-layouten skulle ge 5% lägre 
energiutbyte per yta.  

Med ett beräknat utbyte på ca 1 000 kWh/kW blir den beräknade årliga solelproduktionen 
för den 61 MW stora solcellsanläggningen i Lerchenborg, Danmark, ca 0,75 GWh/ha. Värdet 
är något osäkert då ytans exakta storlek är osäker, i pressmeddelande står bara ”över 80 ha” 
[20]. Detta är ett betydligt större utbyte per yta än för de svenska layouter som jämförs i 
Tabell 10. 

Om man ska göra en ekonomisk bedömning av ”bästa” layout behöver man ta hänsyn till ett 
lägre utbyte när man sätter raderna tätare bidrar till att öka produktionskostnaden per kWh 
medan ett bättre markutnyttjande samtidigt bidrar till att sänka produktionskostnaden per 
kWh då markkostnaderna för köp eller arrende och underhåll minskar.  
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Tabell 11 Jämförelse av beräknad möjlig installerad effekt per markyta och med PVSYST beräk-
nad producerad solel per yta i Stockholm vid olika systemlayout för fasta solcellssystem 
orienterade rakt mot söder.  
* I jämförelsevärdena för MW-parken är ytan den stängslade ytan på 4,8 ha, inklusive 
en byggnad och en väg till byggnaden.  
** Uppskattning av praktiskt möjlig installerad effekt satt till 90% av maximalt möjlig. 

	   Layout	  upp-‐
handling	  

Layout	  
Arnebo,	  
Heby	  

Layout	  
Arvika	  

Layout	  2-‐axlig	  
solföljning	  MW-‐

parken	  
Skuggfri	  solhöjd	   18°	   12°	   9,871°	   -‐	  
Radavstånd	  (m)	   4,70	   6,30	   9,33	   25	  (väst-‐öst)	  

20	  (syd-‐nord)	  
Modullutning	   30°	   30°	   45°	   -‐	  
Modulorientering	   Stående	   Stående	   Stående	   -‐	  
Antal	  moduler	  på	  höjden	   1	   1	   1	   -‐	  
Beräknad	  maximalt	  möjlig	  
installerad	  effekt	  (kW/ha)	  

643	   480	   324	   215	  *	  

Ytutnyttjande	   41%	   31%	   21%	   14%	  
Beräknat	  utbyte	  Stockholm	  
(kWh/kW,år)	  

919	   953	   977	   1389	  

Beräknad	  maximal	  producerad	  
solel	  (GWh/ha,år)	  

0,591	   0,457	   0,317	   -‐	  

Beräknad	  producerad	  solel	  i	  
praktiken**	  (GWh/ha,år)	  

0,532	   0,412	   0,285	   0,299	  *	  

Uppskattat	  förhållande	  i	  praktiken	  
–	  solelproduktion	  fast	  /	  2-‐axlig	  **	  

1,78	   1,38	   0,95	   	  

5.10 Jämförelse av värden från växelriktare och elmätare 
När det gäller energivärdena från växelriktare och elmätare förväntas värdena från elmätare 
vara noggrannare.  

Den använda elmätaren PRO-1250D Modbus från Inepro har en noggrannhet på ±1% för 
strömmar i området 1-100 A vid balanserade laster. För lägre strömmar är noggrannheten 
±1,5%. Vid 1-faslast är noggrannhet ±1.5% för strömmar på minst 1 A. Solcellssystemen är 
alla 3-fas utom de på den 1-axliga som är 1-fas. 

Enligt uppgift från SolarEdge är mätnoggrannheten för uppmätta parametrar som ström och 
spänning ±2,5%. Eftersom effekt och energi beräknas med hjälp av de uppmätta ström- och 
spänningsvärdena uppger SolarEdge att noggrannheten för effekt och energi är ±5% [9].  

Dessutom är noggrannheten effektberoende och det i högre grad för växelriktaren från 
SolarEdge än från SMA. Som ett exempel på detta visas i Figur 56 en jämförelse mellan de två 
systemen 67-1 och 67-2 på den 2-axliga solföljaren. Under månaderna mars-september ger 
växelriktarna och elmätarna relativt lika värden, men under vintermånaderna ger speciellt 
SolarEdge växelriktare betydligt lägre värden än elmätaren, med så mycket som 38% lägre 
värde under december 2014. Men man ska komma ihåg att det är endast en liten andel av 
solelen som produceras vid så låg effekt att det sett över ett år inte har så stor inverkan. Un-
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der hela perioden april 2014 – november 2015 visar SolarEdge växelriktare för system 67-1 
ett värde som är i genomsnitt 1,0% lägre än elmätaren. Om man istället bara jämför måna-
derna mars-september under perioden minskar skillnaden till 0,7%.  

3-fasväxelriktarna från SolarEdge visar 0,8-2,0% lägre solelproduktion än elmätarna för 
hela perioden, medan 1-fasväxelriktaren (92-1) däremot visar 1,8% högre solelproduktion, 
se Figur 57. Om man istället endast jämför månaderna mars-september blir det 0,5-1,5% 
lägre värde för 3-fasväxelriktarna och 2,0% högre för 1-fasväxelriktaren.  

3-fasväxelriktarna från SMA visar 0,2-0,6% högre solelproduktion än elmätarna för hela 
perioden, medan 1-fasväxelriktaren (92-2) visar 0,7% lägre solelproduktion under de fem 
månader det fanns tillförlitliga mätvärden. För månaderna mars-september blir det 0,2-0,7% 
högre värde för 3-fasväxelriktarna och 0,5% lägre för 1-fasväxelriktaren.  

Sammantaget ligger växelriktarvärden inom ±2% från elmätarnas värden. Med tanke på el-
mätarens noggrannhet är det dock bara värden som är högre än ±1% för 3-fas växelriktarna 
och ±1,5% för 1-fas växelriktarna som är signifikant avvikande från elmätarvärdena. Det bety-
der att alla SMA-växelriktarna ligger inom elmätaren noggrannhet och att tre av växelrik-
tarna från SolarEdge visar en signifikant avvikelse från elmätarvärdena.  

 

Figur 56 Energivärden från växelriktare i förhållande till elmätare per månad för solcellssystem 
67-1 (SolarEdge växelriktare, blå linje) och 67-2 (SMA växelriktare, orange linje) på den 
2-axliga solföljaren. Värden >1 betyder att växelriktaren visar högre värden än 
elmätaren.  
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Figur 57 Energivärden från växelriktare i förhållande till elmätare. Värden >1 betyder att växel-
riktaren visar högre värden än elmätaren. Värden visas dels för hela perioden 
20140401-20151130 (blå staplar), dels för månaderna mars-oktober under perioden 
(orange staplar).  

5.11 Faktorer som påverkat solelproduktionen 

5.11.1 Olikheter i skuggning 

Vintertid när solen står lågt blir det komplexa skuggningar från närstående solföljare och 
från skogen på den södra sidan av E18. Detta gör att det blir olikheter i hur skuggning påver-
kar de parallella systemen och de skillnader i produktion som noteras vintertid under soliga 
dagar mellan de parallella systemen beror till stor del på olikheterna i skuggning.  

Ett exempel på de komplexa skuggningar vintertid visas i Figur 58 som visar bilderna tagna 
mellan kl. 09.45 och kl. 12.30 den 15 november 2015.  

• Kl. 09.45 är nästan hela 93-2 och stora delar av 94-2 skuggat av närstående solföljare och 94-1 
är delvis skuggat av skogen syd E18.  

• Kl. 10.00 är en liten del av 93-2, merparten av 94-2 och en kant av 94-1 skuggat av solföljare 
medan 94-1 är lite skuggat av skogen.  

• Kl. 10.15 har skuggningen från närstående solföljare ökat på 93-2 och 94-2, medan skugg-
ningen från skogen försvunnit.  

• Kl. 11.00 är nästan hela 93-2, en stor del av 94-1 och 94-2 skuggade av närstående solföljare, 
medan 93-1 verkar vara utan skuggning.  

• Kl. 12.15 är en stor del av 93-1, 93-2 och 94-1 skuggade av närstående solföljare, medan 94-2 
verkar vara utan skuggning.  

• Kl. 12.30 har jämfört med kl. 12.15 skuggning från skogen syd E18 tillkommit på 94-2.  
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Den variabla skuggningen gör också att effektdiagrammen blir komplexa, se exempel i Figur 
59 och Figur 60 för den 15 november 2015. När det gäller skuggningarnas effekt på utbytet 
gjorde skuggningen under november månad 2015 jämfört med andra månader att  

• 67-1 fick lägre utbyte än 67-2 
• 92-1 fick högre utbyte än 92-2  
• Skuggeffekterna nästan tog ut varandra för 93-1 och 93-2, vilket gav ett relativt normalt för-

hållande mellan de två systemen  
• 94-1 fick signifikant lägre utbyte än 94-2 
• 95-1 fick högre utbyte än 95-2 

Under november 2014 var inte dessa skuggeffekter lika märkbara eftersom solinstrålningen 
då var extremt låg och att antalet soliga timmar blev mycket få.  

	   	  

	   	  

	   	  
 
Figur 58 Exempel på de komplexa skuggningar som uppkommer vintertid. Bilderna är tagna 

09.45, 10.00, 10.15, 11.00, 12.15 och 12.30 den 15 november 2015. 
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Figur 59 Effekt enligt elmätarna för de parallella markmonterade systemen 93-1 (heldragen 
linje) och 93-2 (prickad linje) den 15 november 2015. Den stora effektskillnaden mellan 
de två systemen beror på olika andel skuggning, se bilder i Figur 58.  

 

Figur 60 Effekt enligt elmätarna för de parallella systemen 94-1 (heldragen linje) och 94-2 
(prickad linje) den 15 november 2015. Effektskillnaden mellan de två systemen beror på 
olika andel skuggning, se bilder i Figur 58.  

 

För system 95-2 på taket av byggnaden kunde man med hjälpa av effektkurvorna även se att 
de olika strängarna skuggades olika mycket, där skuggningen kom från skogen på södra si-
dan av E18, se exempel i Figur 61. 
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Figur 61 Effekt för system 95-2 den 10 november 2015. Den gula kurvan visar den totala effekten 
för de två strängarna. Den gröna och röda kurvan visar effekten för de två strängarna. 
Den skillnad som finns tidvis mellan den gröna och röda kurvan berodde på olikheter i 
skuggning av de två strängarna.  

System 94-2 med 41° lutning står för nära system 93-1 med 19° lutning och därför skuggas 
93-1 av 94-2 under tidig morgon, se Figur 62.  

 

Figur 62 Det fast monterade system 93-1 med 19° lutning skuggas under tidig morgon av 
intilliggande system 94-2 med 41° lutning. 23 april 2014 kl. 06:30.  
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5.11.2 Lös takpapp 

Den mest udda faktorn som påverkat utbytet var lös takpapp på byggnaden. Takpappen 
fladdrade ibland upp på taket och lade sig på kanten av 1-2 (3) moduler till system 95-2. 
Detta system har två strängar och om solinstrålning är jämn utan skuggning ska dessa 
strängar ge nära identisk effekt. Till en början i projektet var också effektkurvorna nära iden-
tiska, men under senvåren 2014 noterades att effektkurvorna ibland skilde sig åt. Effekt-
kurvorna visar att detta fenomen började den 23 april 2014, se Figur 63, och pågick i en 
första period till 29 maj. Fenomenet återkom 2-9 juni, 11-16 juni och 5-9 juli 2014. Tak-
pappen spikades fast under juli 2014. 

Det var ett mycket knepigt problem att förstå vad som orsakade de olika effekterna för de två 
strängarna. Den lösa takpappen dokumenterades av webbkameran första gången den 8 maj 
2014, se Figur 64, men den kopplades då inte direkt till de två strängarnas varierande effekt.  

 

Figur 63 Effekt för system 95-2 den 23 april 2014. Den gula kurvan visar den totala effekten för 
de två strängarna. Den gröna och röda kurvan visar effekten för de två strängarna. 
Den minskade effekten från kl. 11.55 berodde på att takpapp hade lossnat och blåst upp 
på kanten av minst en modul.  
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Figur 64 Webbkameran på byggnaden hade fångat en lös takpapp på bild. 8 maj 2014.  

5.11.3 Snötäckning 

Vintertid kan ojämn snötäckning göra att produktionen varierar mellan de olika system-
typerna och även mellan de parallella systemen.  

I Figur 65 visas att på den 2-axliga solföljaren har 67-2 betydligt mer snö än 67-1 den 27 
januari 2015. När det gäller de fasta systemen är det mer snö på det med 19° än det med 41° 
lutning. Det är också mera snö på 93-2 än på 93-1 och mer snö på 94-1 än 94-2. Systemen 93 
blev snöfria först efterföljande kväll. 

Figur 66 visar hur stor skillnaden kan vara i snötäckning, där systemen med 19° lutning är 
helt snötäckta medan de med 41° lutning är nästan helt snöfria. Det dröjde tre dygn innan 
systemen med 19° lutning var helt snöfria.  

I Figur 67 kan ses att systemen 93-1 och 93-2 med 19° lutning är snötäckta medan systemen 
94-1 och 94-2 med 41° lutning är nästan snöfria. Man ser också en antydan på 94 att snön 
bromsas upp av ramen runt modulerna. Tre timmar senare var systemen snöfri.  

I Figur 68 framgår också att systemen 93 med 19° lutning har snö medan 94 med 41° lutning 
är snöfria. Det märks att snön bromsats upp av modulramarna. Kl. 11.00 dagen efter var 93 
snöfria.  
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Figur 65 Varierande snötäckning på de olika solcellssystemen. 27 januari 2015 kl. 10.45. 

 

Figur 66 Varierande snötäckning på de olika solcellssystemen. Solföljaren hade manuellt styrts 
så att den fick baksidan mot solen för att få fastfrusen snö på modulernas framsida att 
släppa. 6 februari 2015 kl. 13.00. 
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Figur 67 Varierande snötäckning på de olika solcellssystemen. 17 mars 2014 kl. 09.15. 

 

Figur 68 Varierande snötäckning på de olika solcellssystemen. 7 november 2014 kl. 11.15. 
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I början av februari 2015 kunde man se att snön frös fast på solföljaren och snö satt då kvar 
även när solföljarna stod vertikalt, se Figur 69. Kraftpojkarna styrde då manuellt en del av 
solföljarna med baksidan mot solen för att värma modulerna så att snön skulle lossna. Den 
horisontella positionen för de 2-axliga solföljarna nattetid och även ofta dagtid när det är mu-
let väder gör att snö ackumuleras på dem. Ur snösynvinkel vore det bättre att ha solföljarna i 
vertikal position nattetid. 

 

Figur 69 Snötäckning på den 2-axliga solföljaren även i vertikal position, medan snön börjat 
glida av på systemen längst bort med 41 graders lutning. Lägg även märke till skugg-
ning från intilliggande solföljare. 2 februari 2015 kl. 12.45. 

5.11.4 Verkningsgrad effektoptimerare 

SolarEdge anger att ”European Weighted Efficiency” för effektoptimerarna är 98,8% och att 
den maximala verkningsgraden är 99,5% [5]. Liksom för växelriktare anger man en viktad 
verkningsgrad eftersom den varierar med effekten. Man anger ingen formel för hur man be-
räknat den viktade verkningsgraden utan man anger bara att den är liknande (”similar”) som 
för växelriktare. Det finns även viss variation i optimerarnas verkningsgrad beroende på 
spänning, se Figur 70. SolarEdge anger att antalet effektoptimerare i en sträng kan påverka 
verkningsgraden, genom att strömmen från optimerarna ökar med antalet optimerare, se 
Figur 71.  

De effektoptimerare som används i MW-parken är generation 2. Det finns nu en generation 
3, som är mindre i storlek [8].  
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Figur 70 Verkningsgrad för SolarEdge optimerare OP400 vid olika spänningar (30-40 Vmax) [5].  

 

Figur 71 Verkningsgrad för SolarEdge optimerare OP400 vid olika stränglängder, med 8 
respektive 15 optimerare och Vmax = 50 V [5]. 
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Verkningsgradens beroende av den utgående effekten för effektoptimerarna studerades för 
två dagar i juni 2015 för systemen på den 2-axliga solföljaren. Systemet med optimerare hade 
en växelriktare med 0,2% högre verkningsgrad.  

Den 28 juni 2015 var en solig dag utan skuggande moln annat än under sen kväll, se Figur 72, 
medan den 18 juni 2015 var en mestadels mulen dag och den dag som gav lägst produktion 
under månaden, se Figur 74. Effektförhållande mellan systemen med och utan optimerare 
visas för de två olika dagarna i Figur 73 och Figur 75.  

Under den soliga dagen gav systemet med effektoptimerare som mest 0,9% högre effekt un-
der en 5-minutersperiod mitt på dagen. Effektförhållandet från kl. 07:30 till kl. 16:00 följer 
förändringarna i effekten och med sjunkande effekt börjar systemet med optimerare att ge 
lägre effekt än det utan optimerare. Kl. 07:30 respektive kl. 16:00 gav systemet med effekt-
optimerare 0,8% respektive 0,7% lägre effekt än systemet utan optimerare.  

Under den mulna dagen gav systemet med effektoptimerare 1-9% lägre effekt än systemet 
utan optimerare.  

 

Figur 72 Effekt enligt elmätarna för systemen 67-1 (med effektoptimerare) och 67-2 (utan 
effektoptimerare) på den 2-axliga solföljaren under den soliga dagen 28 juni 2015, med 
molnighet efter kl. 18.  
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Figur 73 Förhållandet mellan effekt för systemen 67-1 (med effektoptimerare) och 67-2 (utan 
effektoptimerare) på den 2-axliga solföljaren under den soliga dagen 28 juni 2015. Om 
förhållandet >1 betyder det att värdena för 67-1 med optimerare är högre än för 67-2 
utan optimerare.  

 

Figur 74 Effekt enligt elmätarna för systemen 67-1 (med effektoptimerare) och 67-2 (utan 
effektoptimerare) på den 2-axliga solföljaren under den mestadels mulna dagen 18 juni 
2015.  



 

 75  

 

Figur 75 Förhållandet mellan effekt för systemen 67-1 (med effektoptimerare) och 67-2 (utan 
effektoptimerare) på den 2-axliga solföljaren under den mestadels mulna dagen 18 juni 
2015. Förhållande <1 betyder det att värdena för 67-1 med optimerare är lägre än för 
67-2 utan optimerare.  

 

En jämförelse gjordes även för de fast monterade systemen 95 på byggnadens tak för den so-
liga dagen 28 juni 2015. Växelriktarna för dessa system hade samma verkningsgrad. Mellan 
kl. 06.00 och kl. 13.00 gav systemet med effektoptimerare 1,5-3,0% högre effekt. Efter kl. 13 
hade förhållande en sjunkande trend och kl. 17.00 gav systemet med optimerare 0,8 lägre 
effekt än det utan optimerare. Den sjunkande trenden på eftermiddagen är svårförståelig. Vid 
exempelvis 5 kW gav systemet med effektoptimerare ca 2% högre effekt kl. 08.45 men ”bara” 
ca 1% högre effekt kl. 15. Det skulle möjligen kunna vara en temperatureffekt. Lufttempera-
turen ökade under dagen och var 27° kl. 15 jämfört med 23° kl. 08.45 och med tanke på trög-
heten i uppvärmningen av effektoptimerarnas insida, där elektronikkomponenterna sitter, 
var temperaturskillnad i effektoptimerarna rimligen större mellan dessa två tidpunkter. I 
SolarEdge datablad för optimerarna anges dock inget temperaturberoende för optimerarna.  
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Figur 76 Effekt enligt elmätarna för de fasta och takmonterade systemen 95-1 (med 
effektoptimerare) och 95-2 (utan effektoptimerare) under den soliga dagen 28 juni 2015.  

 

Figur 77 Förhållandet mellan effekt för de fasta och takmonterade systemen 95-1 (med effekt-
optimerare) och 95-2 (utan effektoptimerare) under den soliga dagen 28 juni 2015. Om 
förhållandet >1 betyder det att värdena för 95-1 med optimerare är högre än för 95-2 
utan optimerare.  
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5.11.5 Verkningsgrad växelriktare 

Då det är olika märken av växelriktare för de parallella systemen var det oundvikligt att det 
blev vissa skillnader i verkningsgrad, vilket framgår av Tabell 12. Se även mer info om växel-
riktarna i Bilaga 1. Skillnaderna är små, förutom på den 1-axliga solföljaren där det skiljer 
1,5% i växelriktarnas verkningsgrad, vilket man måste tänka på när man jämför produk-
tionen för dessa två system.  

Tabell 12 Skillnad i verkningsgrad för de olika använda växelriktarna. System -1 med optimerare 
och system -2 utan optimerare. 

System	   System	  -‐1	   System	  -‐2	   Skillnad	  verkningsgrad	  (%)	  
67	   97,3	   97,1	   0,2	  %	  
92	   97,6	   96,1	   1,5	  %	  
93	   97,3	   97,1	   0,2	  %	  
94	   97,3	   97,1	   0,2	  %	  
95	   97,6	   97,6	   0	  %	  

 

Det visade sig att DC-värdena från växelriktarna inte är tillräckligt noggranna för att kunna 
räkna ut verkningsgraden för växelriktarna. Ibland kunde de av växelriktarna angivna DC-
värdena vara lägre än AC-värdena och det är inte möjligt.  

SolarEdge har i ett pressmeddelande från september 2015 meddelat att man kommer med en 
ny teknologi som ska höja verkningsgraden på deras växelriktare till 99% [7]. 1-fas växel-
riktarna släpps enligt uppgift i andra kvartalet 2016 i Europa och 3-fas växelriktarna sanno-
likt 2017 i Europa [8].  

5.11.6 Defekta moduler 

En modul i vardera av systemen 93-1 och 95-1 med effektoptimerare byttes den 20 oktober 
2014, då det genom den individuella modulloggningen konstaterades att modulerna hade 
varsin defekt by-pass diod som gjorde att 1/3 av modulspänningen tappades vilket minskade 
elproduktionen med 1/3 från dessa moduler, se Figur 78. I Figur 43 som visar en jämförelse 
av energiproduktionen för löpande år för systemparen syns en med tiden ökande trend för 
paren 93 och 95, där en bidragande orsak var att de defekta modulerna gav lägre energi-
produktion innan de defekta modulerna byttes ut. Inverkan var större för system 93-1 med 16 
moduler, där förlorade effekt från 1/3 av en modul, gjorde att 2,1% av produktionen förlora-
des medan det för system 95-1 med 28 moduler gjorde att 1,2% av produktionen förlorades.  

Ingen funktionskontroll har gjorts av modulerna i systemen utan optimerare. Det skulle vara 
speciellt intressant att göra för system 93-2 på den 1-axliga solföljaren som är det system 
utan optimerare som har den lägsta solelproduktion i förhållande till det parallella systemet 
med optimerare.  
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Figur 78 DC-spänning från varje modul i system 93-1 för 4-11 september 2014. Den genom-
gående lägre modulspänningen för en av modulerna visade att en bypass-diod var 
defekt.  

5.11.7 Byte av moduler 

Natten mellan den 11 och 12 juli 2014 stals 39 moduler från tre av de fasta fristående solcells-
systemen. De stulna modulerna ersattes med nya moduler av Kraftpojkarna inom 6-12 dagar. 
Det visade sig att ersättningsmodulerna hade snävare toleranser när det gäller ”flash”-
värdena för Pmax, se avsnitt 5.11.8. Effekten Pmax var i genomsnitt 0,9% lägre för de nya modu-
lerna. Detta skulle kunna ge något lägre solelproduktion, speciellt för systemen med optime-
rare. För systemparet 94 ses också en sjunkande trend i förhållandet mellan systemet med 
och utan optimerare. För systemparet 93 ses däremot en ökande trend, där även en defekt 
modul som byttes ut den 20 oktober 2014 har haft en påverkan.  

5.11.8 Variation i modulers prestanda (”mismatch”) 

Alla moduler har inte samma prestanda på grund av en viss variation i produktionen, vilket 
gör att när man sätter moduler i en sträng får man en ”mismatch” mellan modulerna. För att 
studera denna variation lästes streckkoderna av och ”flash”-data beställdes från producenten 
för 84 moduler i solcellssystemen 92-94, varav 39 var de som i juli 2015 ersatte stulna modu-
ler. De nyare modulerna var från en annan batch (batch EC14…) och det framgick tydligt att 
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spridning i moduldata var betydligt större för de ursprungliga modulerna (batch 6946…). För 
den gamla batchen var medeleffekten 305,3 W med en standardavvikelse på 3,1 W, där fyra 
moduler till och med hade högre effekt än den angivna plustoleransen +3%, se Tabell 13 och 
Figur 79. Den högsta effekten på 313,7 W var 4,6% över märkeffekten 300 W. Den lägsta 
effekten på 300,1 W var precis över märkeffekten. För den nya batchen var medeleffekten 
302,5 W, 0,92% lägre än för den gamla batchen. Standardavvikelsen var 1,4 W, där den 
högsta effekten på 305,0 W var 1,7% över märkeffekten och därmed väl inom plustoleransen 
på +3%.  

Tabell 13 Värden för Pmax för de två olika batcherna i solcellssystemen 92-94.  

Batch	   Antal	   Pmax	  medel	  (W)	   Pmax	  max	  (W)	   Pmax	  min	  (W)	   Standardavvikelse	  (W)	  
6946…	   45	   305,3	   313,7	   300,1	   3,1	  
EC14…	   39	   302,5	   305,0	   300,1	   1,4	  
 

I Tabell 14 jämförs moduldata för systemen 92-94. Den lägsta moduleffekten visar en för-
sumbar skillnad, däremot skiljer både medelvärden och maxvärden för de olika systemen. 
Exempelvis är den summerade effekten för alla modulerna enligt ”flash”-data 1,2% högre för 
system 94-1 än för 93-1, som båda nominellt har 4,8 kW installerad effekt. ”Flash”-data visar 
att 94-2 har 2,2% högre installerad effekt än märkeffekten. Tack vare effektoptimerarna finns 
större möjligheter att ta till vara den högre effekten än för ett system utan optimerare. Det är 
dessutom mindre skillnad mellan 94-2 än 93-2, med 0,7% högre effekt enligt ”flash”-data för 
94-2. 

Tabell 14 Värden för Pmax för modulerna i de olika solcellssystemen 92-94.  

System	   Antal	  
moduler	  (nya)	  

Pmax	  

summa	  (W)	  
Pmax	  

medel	  (W)	  
Pmax	  max	  

(W)	  
Pmax	  min	  
(W)	  

Standard-‐
avvikelse	  (W)	  

92-‐1	   10	  (0)	   3	  034	   303,4	   307,8	   300,1	   2,6	  
92-‐2	   10	  (0)	   3	  041	   304,1	   307,1	   300,7	   2,1	  
93-‐1	   16	  (15)	   4	  845	   302,8	   305,9	   300,4	   1,6	  
93-‐2	   16	  (15)	   4	  837	   302,3	   304,6	   300,1	   1,3	  
94-‐1	   16	  (0)	   4	  904	   306,5	   311,7	   300,5	   2,9	  
94-‐2	   16	  (9)	   4	  872	   304,5	   313,7	   300,7	   3,4	  
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Figur 79 Effekt vid STC enligt ”flash”-data från modulproducenten för modulerna i systemen 92-
94. Det är dels modulerna som monterades i mars 2014 (blå prickar), dels 39 moduler 
som i juli 2014 ersatte de stulna modulerna (röda prick).  

5.11.9 Antal moduler i strängarna 

SolarEdge rekommenderar minst 16 moduler i serie i en sträng i 3-fas system för att man ska 
nå arbetsspänningen på 750 Vdc i strängen. Det finns andra optimerare som är anpassade för 
tunnfilmsmoduler där man rekommenderar 13 moduler i serie, men några sådana används 
inte i MW-parken. För 1-fassystem rekommenderar man minst 8 moduler per sträng.  

I Figur 80 visad ett exempel där fyra av de 18 modulerna i system 67-1 på den 2-axliga solföl-
jaren är skuggade. Då måste effektoptimerarna på de 14 oskuggade modulerna ge 750/14 = 
53,6 V vardera i utspänning och man är då relativt nära maximala 60 V som varje optimerare 
kan ge. När modulerna skuggas sänks spänningen i de skuggade modulerna och i detta fall 
skuggas de så mycket att optimerarna slutar ge spänning, se Figur 82. Detta kan även ses på 
effektkurvan som sjunker snabbt från kl. 19, se Figur 81. Samtidigt höjs spänningen i de 
oskuggade modulerna för att hålla strängspänningen på 750 V. Detta ser man hända både 
morgon och kväll denna dag.  
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Figur 80 Skuggning av systemen 67 på en 2-axlig solföljare. System med 67-1 är på den vänstra 
halvan och där är 4 av de 18 modulerna skuggade. 4 september 2014 kl. 18.00 (normal-
tid).  

 

Figur 81 Ingående DC-spänning till växelriktaren (grön linje) och utgående AC-effekt från växel-
riktaren (röd linje) på kvällen den 4 september 2014 (sommartid på x-skalan).  
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Figur 82 Effektoptimerarnas utspänning (DC) för system 67-1 den 4 september. Från SolarEdge 
monitoring portal. 

 

Ett förslag från SolarEdge var att använda 1-fas växelriktare för systemen med 16 moduler för 
att undvika att man inte når den önskade strängspänningen på 750 V då systemen skuggas 
under morgon eller kväll [23].  

Ett alternativ att tänka på när man bygger anläggningar med effektoptimerare är att man an-
vänder lite fler moduler än det minsta rekommenderade antalet för att ha lite bättre margina-
ler vid skuggning.  

5.12 Ekonomi 
Att göra en ekonomisk jämförelse med eller utan solföljning respektive med eller utan opti-
merare är inte trivialt eftersom så många faktorer spelar roll för produktionskostnaden för en 
solcellsanläggning. Om man gör en analys av så kallad Levelized cost of electricity (LCOE) 
behöver man ta hänsyn till alla kostnader under livslängden och man behöver dessutom upp-
skatta solelproduktionen under hela livslängden. De saker som man generellt kan behöva ta 
hänsyn till när det gäller större solcellsanläggningar är 
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• Upphandlingskostnad 
o Behöver man ta in en konsult för att skriva offertförfrågan och för att bedöma in-

komna offerter? 
• Bygglov 

o Enligt plan- och bygglagen behövdes inget bygglov för MW-parken eftersom den ligger 
utanför detaljplanerat område  

o Däremot behövdes bygglov för byggnaden inklusive avlopp i MW-parken 
• Mark 

o Köp eller arrende? Marken i MW-parken arrenderas. Marken klassas av markägaren 
som impediment eller mark med låg bonitet. När det gäller köppriser finns stora vari-
ationer inom landet och vilken typ av mark det är. Ett genomsnittligt pris för köp av 
åkermark i Sverige var 67 400 kr/ha under 2014, medan priset för betesmark var 
25 600/ha [13]. Medelpriset för produktiv skogsmark var 56 295 kr/ha [14].  

• Nätanslutningskostnad 
o Anslutningsavgiften till Mälarenergis nät var 500 000 kr för MW-parken. 

• Investeringskostnad hårdvara, som beror på val av 
o Fast installation eller solföljning 

§ Betongfundament om solföljning. Väger 17,5 ton styck för MW-parkens 2-
axliga solföljare. Medför extra transportkostnader.  

o Mekanik, för montering av modulerna 
§ Stående eller liggande moduler 

o Moduler 
§ Cellteknologi? Kristallin kisel eller tunnfilm (CIGS, CdTe, Si) 

o Effektoptimerare eller inte 
§ På varje modul eller en på två moduler? I MW-parken en på varje modul. Idag 

en per två moduler.  
§ Inbyggd i modulen (nya anläggningar) eller separat (vid uppgradering av be-

fintlig anläggning) 
o Växelriktare 
o DC-brytare 
o AC-brytare 
o Kablage 

§ 5 mil kablar i MW-parken 
o Transformator 

§ 10,7 kV transformator i MW-parken för att kunna ansluta till nätägaren 
Mälarenergis 10 kV-nät 

o Vägar och byggnad, kan bli aktuellt för större solcellsparker 
o Behov av övervaknings- och larmsystem 

• Installationsarbete 
• Drift och underhåll under livslängden 

o Buskröjning om markmonterat 
o Eventuell rengöring eller snöröjning av moduler 

• Driftkostnader 
o Tillsyn (via Internetportal och besök på plats) – litet beroende av systemstorlek 
o Markkostnader om marken arrenderas. För åkermark var snittpriset 1 763 kr/ha un-

der 2014 medan genomsnittet för åkermark var 599 kr/ha [12]. För arrende av skogs-
mark verkar det inte finnas någon marknad, annat än för jaktarrende.  

o Abonnemang (el, Internet, portal för data, …) – oberoende av systemstorlek 
o Försäkring av anläggningen 
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o Markskötsel (buskröjning, gräsklippning, snöröjning)  
• Underhåll 

o Byte av felande komponenter 
§ Rörliga komponenter inklusive styrning i solföljande system 
§ Byte av växelriktare en gång under livslängden kan bli aktuell 

o Eventuell skötsel av solföljare 
§ Smörjning, ... 

• Degradering av modulernas prestanda 
• Restvärde 
• Rivningskostnad 
• Kalkylränta 

 

En uppskattad investeringskostnad vid utgången av 2015 för nyckelfärdiga solcellsanlägg-
ningar med en storlek på några hundra kW till 1 MW sammanfattas i Tabell 15. En fast an-
läggning utan effektoptimerare beräknas kosta ca 11 000 – 13 000 kr/kW, exklusive moms. 
För en anläggning med solföljare beräknas kostnaden bli ca 50% högre. Med optimerare blir 
priset ca 500 kr/kW högre. 

Tabell 15 Priser exklusive moms för nyckelfärdiga solcellsanläggningar med storlek några 
hundra kW till 1 MW [11].  

	   Fast	  installation	  (kr/kW)	   2-‐axlig	  solföljning	  (kr/kW)	  
Utan	  optimerare	   12	  000	  ±1	  000	   18	  000	  ±1	  000	  
Med	  optimerare	   +500	   +500	  
 

I Sverige saknas publicerade studier över drift- och underhållskostnader för svenska solcells-
anläggningar. Det är därför svårt att ge ett bra värde för årliga drift- och underhållskostna-
den. I internationella studier anger man det ibland som en procentsats av investeringskost-
naden, där 0,5-2% förekommer. I en NREL-rapport från 2015 rekommenderar man 0,5% av 
investeringskostnaden för stora system och 1% för små system [39].  

I andra fall anger man det som en kostnad i kr per installerad kW. Exempelvis använder 
Fraunhofer ISE 35 Euro/kW (320 kr/kW) för alla systemstorlekar vid LCOE-beräkningar för 
Tyskland [38], vilket motsvarar en årlig kostnad på ca 2-3% av investeringskostnaden med 
priser enligt Tabell 14.  

I denna rapport har använts en årlig drift- och underhållskostnad på 1% av investeringskost-
naden, vilket med automatik ger en högre driftkostnad för solföljande system på grund av 
den högre investeringskostnaden.  

När det gäller solcellsmodulernas degradering finns endast ett fåtal studier gjorda i Sverige 
och de börjar dessutom bli lite till åren nu. I en långtidsstudie av moduler på Bullerö, som 
under de sex första åren var i drift i Årsta, kom man fram till att effekten var i medel 3,8% 
lägre än den ursprungliga efter att ha varit i drift i 25 år under 1981-2006 [32]. En modul av-
vek 35% i effekt och därmed betydligt mer än de övriga modulerna. Avvikelsen på 2% lägre 
effekt efter 25 år i drift för 19 av de 20 modulerna låg inom mätnoggrannheten, som angavs 
till ±5%.  
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I en annan artikel redovisas förutom Bulleröstudien även mätningar gjorda på moduler från 
Huvudsta, som hade varit i kontinuerlig drift 1984-2007 [33]. En modul från Huvudsta hade 
en kortslutning i kopplingsboxen. Bortsett från denna modul hade systemet en reduktion på 
2% av den initiala toppeffekten och denna avvikelse låg inom mätnoggrannheten, vilket 
gjorde att man inte säkert kunde fastställa att det varit någon degradering.  

I en rapport från amerikanska NREL 2011 där man sammanställt många olika internationella 
studier fann man att modulerna tappat 0,5%/år i median och 0,7%/år i medel i toppeffekt, 
fast enskilda värden varierade mellan ca 0% och 2%/år [34]. En degradering på 0,5%/år har 
använts i beräkningarna i denna rapport. Det kan vara så att det kallare svenska klimatet är 
gynnsamt för solcellsmodulerna och de i Sverige visar en lägre degradering än i varmare kli-
mat. Exempelvis använder Fraunhofer ISE 0,2%/år för LCOE-beräkningar i Tyskland [38].  

En parameter där det råder en stor spridning är vilken kalkylränta som ska antas. Beroende 
på aktör, antagande om inflation och risk kan värden mellan 2% och 6%, eller högre, använ-
das. Produktionskostnaden blir starkt beroende av vilken kalkylränta man antar.  

En beräkning av LCOE gjordes med parametrar enligt Tabell 15 och Tabell 16.  

Tabell 16 Följande antagen har använts vid beräkning av LCOE, utöver de priser som anges i 
Tabell 15.  

Drift	  och	  underhåll	   1%	  av	  investeringskostnaden/år	  
Årligt	  utbyte	  första	  året	   950	  kWh/kW	  om	  fast	  anläggning	  

1	  330	  kWh/kW	  om	  2-‐axlig	  solföljning	  (40%	  mer	  än	  fast)	  
Utbytet	  har	  antagits	  vara	  lika	  med	  eller	  utan	  effektoptimerare	  

Degradering	  av	  utbytet	   0,5%/år	  
Ekonomisk	  livslängd	   30	  år	  
Kalkylränta	   0-‐8%	  
 

Resultaten för LCOE-beräkningarna redovisas i Figur 83 och Figur 84. I Tabell 17 ges några 
exempel på produktionskostnader utan stöd vid 4% kalkylränta. För en fast installation med 
investeringskostnad 12 000 kr/kW blir den beräknade produktionskostnaden 1,01 kr/kWh. 
Med 2-axlig solföljning blir den 1,11 kr/kWh. Lägger man till effektoptimerare ökar produk-
tionskostnaden med 3-4 öre/kWh. Om man istället antar en kalkylränta på 3% blir produk-
tionskostnaden 0,89 kr/kWh, med övriga parametrar oförändrade.  

En parameter som förutom kalkylräntan har en stor inverkan på produktionskostnaden är 
vilka årliga drift- och underhållskostnader man antar. Skulle man anta den av NREL rekom-
menderade 0,5% för stora solcellsanläggningar [39], då skulle exempelvis produktionskost-
naden för en fast installation utan effektoptimerare minska från 1,01 kr/kWh till 0,89 
kr/kWh. Med 1% i årliga drift- och underhållskostnader krävs en investeringskostnad på 
10 600 kr/kW för att nå en produktionskostnad på 0,89 kr/kWh, med övriga parametrar 
oförändrade.  

Man bör ha i minnet att den beräknade produktionskostnaden gäller under hela livslängden, 
som antagits till 30 år. Beräkningarna är dessutom gjorda utan hänsyn till några stöd.  
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Tabell 17 Exempel på beräknade produktionskostnader utan några stöd beräknade med LCOE-
metoden med antaganden enligt Tabell 15 och Tabell 16. I Figur 83 och Figur 84 går det 
att utläsa produktionskostnaden med andra antaganden om kalkylränta och investe-
ringskostnad.  

Typ	  av	  solcellssystem	   Investering	  
(kr/kW)	  

Kalkylränta	  
(%)	  

Produktionskostnad	  
(kr/kWh)	  

Fast	  installation	  utan	  effektoptimerare	   12	  000	   4	   1,01	  
Fast	  installation	  utan	  effektoptimerare	   12	  000	   3	   0,89	  
Fast	  installation	  med	  effektoptimerare	   12	  500	   4	   1,05	  
2-‐axlig	  solföljning	  utan	  effektoptimerare	   18	  000	   4	   1,08	  
2-‐axlig	  solföljning	  med	  effektoptimerare	   18	  500	   4	   1,11	  
 

Om man ska studera lönsamheten för en investering måste man ta hänsyn till värdeutveck-
lingen för den producerade solelen under hela livslängden, liksom eventuella stöd i form av 
investeringsstöd, elcertifikat och skattereduktion. Det ligger dock utanför denna rapports mål 
att göra en uppskattning av lönsamheten.  

 

 

Figur 83 Beräknade produktionskostnader för solel utan några stöd enligt LCOE-metoden som 
funktion av investeringskostnad och kalkylränta för nyckelfärdig fast solcellsanlägg-
ning, med antaganden enligt Tabell 15 och Tabell 16. 
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Figur 84 Beräknade produktionskostnader för solel utan några stöd enligt LCOE-metoden som 
funktion av investeringskostnad och kalkylränta för 2-axligt solföljande solcellsanlägg-
ning, med antaganden enligt Tabell 15 och Tabell 16. 

5.13 Elkvalitet 
Resultaten av Mälarenergis mätningar av elkvalitet beskrivs i rapporten ”Analys av elkvali-
teten i Sveriges första MW-solcellspark” [6]. Detta skrevs i sammanfattningen: 

”Utifrån de resultat som analysen gett så kan man konstatera att solcellsparken uppfyller kra-
ven i gällande föreskrift EIFS 2013:1. Däremot är den påverkan som solcellsparken har på el-
nätet inte försumbar. Bland annat så är de långsamma spänningsvariationerna som solcell-
sparken orsakar tidvis större än energibranschens rekommendationer. Främsta anledningen 
till detta är att solcellsparken är ansluten i ett förhållandevis svagt nät.” 
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6 SLUTSATSER 

Det har varit mycket givande att utvärdera tio olika forskningssystem. Det har också skapat 
utmaningar för att hålla loggningssystemen igång och att tolka uppmätta resultat.  

6.1 Effektoptimerare 
Inga signifikanta skillnader i solelproduktion har kunnat verifieras mellan system med och 
utan optimerare. De uppmätta skillnaderna ligger alla inom mätnoggrannheten på ±2% eller 
beror sannolikt på att för korta stränglängder har använts. De två fasta markuppställda syste-
men med optimerare har båda 16 seriekopplade moduler i strängarna, vilket är det minsta 
rekommenderade antalet från SolarEdge. Dessa system visade lägre utbyten i jämförelse med 
system utan optimerare än övriga tre system med optimerare, som alla hade stränglängder 
över det minsta rekommenderade antalet. När man har den minsta stränglängden blir 
systemen mera känsliga för skuggning då färre optimerare finns tillgängliga för att hålla uppe 
strängspänningen, vilket kunde ses morgon och kväll. Genom att använda fler än de rekom-
menderade 16 moduler per sträng i 3-fassystem respektive 8 moduler per sträng i 1-fassystem 
har man bättre marginaler när det gäller delskuggning.  

I takt med att modulerna åldras och om detta sker i ojämn takt skulle effektoptimerare teore-
tiskt kunna ge en produktionsfördel med tiden. Detta är dock inget som har varit möjligt att 
studera i projektet, då man behöver göra en jämförelse under längre tid än tiden för detta 
projekt. 

Effektoptimerare har fördelar som ska vägas mot en högre investeringskostnad. Speciellt vär-
defullt för driften är att man får en uppföljning per en eller två moduler med en lättillgänglig 
visuell presentation på SolarEdge portal, vilket gör det enkelt att se om någon modul har en 
sådan defekt att solelproduktionen signifikant påverkas. Man får ett effektivt övervaknings-
system på köpet om man använder effektoptimerare.  

För solcellssystem på byggnader ger system med effektoptimerare möjlighet till en flexibel 
layout där man kan blanda lutningar, väderstreck, modulstorlekar och strängar med olika 
längder på ett friare sätt än med strängväxelriktare.  

6.2 Kostnadseffektivitet för solföljande och fast installation 
2-axlig solföljning gav för löpande år ett utbyte på 1230-1370 kWh/kW. Det var 31-40% högre 
solelproduktion per år under mars-oktober jämfört med ett fast monterat systemet med opti-
merad lutning och orientering rakt mot söder. Detta är något mindre än den med PVGIS be-
räknade merproduktionen på 42% på helårsbasis, vilket dels kan bero på en osäkerhet i be-
räkningarna med PVGIS som använder relativt gamla väderdata, dels att beräkningarna ger 
medelvärde över en 10-årsperiod.  
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Då investeringskostnaden för den typ av 2-axligt solföljande system som användes i MW-par-
ken är ca 50% högre än för ett nyckelfärdigt system och att drift- och underhållskostnaderna 
blir högre och osäkrare är det idag lönsammare att göra en fast installation.  

En fördel med 2-axlig solföljning är dock att det under soliga dagar ger en betydligt jämnare 
effektprofil under dagen. Vid molnigt väder som ger diffus solinstrålning blir fördelen liten 
med solföljning jämfört med ett fast monterat solcellssystem. 

De 1-axliga solföljaren av den typ som använts i detta projekt är endast några procent billi-
gare i investeringskostnad än de 2-axliga solföljarna och de gav 7-13% lägre solelproduktion 
än systemen på den 2-axliga solföljaren. Det finns därför ingen ekonomisk motivering att an-
vända 1-axliga solföljare av denna typ. Däremot finns uppgifter om att större anläggningar 
med 1-axliga solföljare av en annan, enklare typ, i genomsnitt hade 18% högre investerings-
kostnad än storskaliga fasta solcellssystem i USA under fjärde kvartalet 2014. Det anges 
också från samma källa att i Kalifornien och sydöstra USA anses 1-axlig solföljning vara för-
månligare än fasta installationer för större solcellsanläggningar.  

6.3 Energiproduktion på given yta 
De tre olika jämförda layouterna för större solcellsparker med fast montering visar på en stor 
beräknad skillnad i solelproduktion per markyta, på grund av deras olika layout. Beroende på 
val av layout skulle solelproduktion kunna bli ca 40-80% högre per markyta för två av lay-
outerna jämfört med den tredje layouten, som i sin tur gav ungefär samma solelproduktion 
per markyta som med layouten med solföljning i MW-parken. En allmänt accepterad svensk 
praxis verkar saknas för hur layouten för fasta installationer ska göras på bästa sätt.  

Med en högre solelproduktionen per markyta gör det att markkostnadens andel i produk-
tionskostnaden blir lägre för ett fast system, vilket bidrar till att en fast installation blir lön-
sammare än en med 2-axlig solföljning.  

6.4 Modullutningens inverkan på årsutbytet 
Vid en jämförelse över hela perioden från april 2014 till oktober 2015, undantaget vinter-
månaderna november-februari, blev det 2,6% högre solelproduktion vid 41° lutning jämfört 
med 19° lutning. Det kan jämföras med PVGIS beräknade 3,4% för samma period, vilket är 
inom felmarginalen för beräkningarna och mätningarna. 

6.5 Skillnad mellan takmontering och fristående 
Skillnader uppstår i solelproduktion mellan fristående och takmonterade system på grund av 
olika förmåga till borttransport av värme från modulerna. En högre solcelltemperatur sänker 
effekten med 0,44%/°C för de använda modulerna. För systemen utan optimerare gav de fri-
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stående systemen 2,5-3,5% högre solelproduktion per år. När det gäller systemen med opti-
merare stabiliseras värden på 1,1-1,3% högre solelproduktion från och med juli 2015. Syste-
men med optimerare har därmed ca 2% lägre jämförelsevärden än systemen utan optime-
rare. En möjlig orsak till denna skillnad är att det fristående systemet med optimerare (93-1) 
har det av SolarEdge minsta rekommenderade antalet på 16 moduler i en sträng. Därmed blir 
detta system mera känsligt för delbeskuggning än det takmonterade (95-1) som har 28 
moduler i en sträng. Därför bedöms värdena för systemen utan optimerare var mera rättvi-
sande.  

Slutsatsen blir att i liten grad för byggnadsapplicerade och i högre grad för byggnadsintegre-
rade solcellsmoduler får man räkna med en lägre solelproduktion om luftkonvektionen på 
baksidan av modulerna blir för låg.  

Två fördelar med solcellsmoduler på byggnader är att de inte exploaterar någon ny mark och 
att det inte blir några distributionsförluster eftersom solelanvändningen är i samma eller 
närliggande byggnader. Vid en solelproduktion på 10 TWh/år i Sverige skulle distributions-
förlusterna teoretiskt kunna minska med upp till ca 0,5 TWh/år. 

6.6 Ekonomi 
Produktionskostnaden för större solcellsanläggningar beräknades till 1,0 kr/kWh vid investe-
ringskostnad på 12 000 kr/kW, utbyte på 950 kWh/kW, degradering av utbytet på 0,5%/år, 
årliga underhållskostnader på 1% av investeringskostnad och 4% kalkylränta.  

Resultatet kan dock påverkas mycket av vilka antaganden man gör om investeringskostnad, 
drift- och underhållskostnader, årlig solelproduktion, ekonomisk livslängd och kalkylränta.  

6.7 Utvärdering kräver noggrann datakontroll 
När data från olika solcellssystem jämförs är det mycket viktigt att en kontroll av kvalitén på 
mätvärdena genomförs. Är data kompletta för den period som ska jämföras? Är alla data rim-
liga? Enstaka data kan i bästa fall korrigeras genom extrapolering. Om det inte är möjligt får 
man utesluta tider då data saknas eller är felaktiga för något av de system som ska jämföras.  

I experimentella studier får man räkna med att det händer mer eller mindre oväntade saker 
som påverkar resultaten. Bland de oväntade i denna studie var stölden av 39 moduler och att 
en takpapp skulle lossna, lägga sig på kanten av moduler och därmed påverka resultaten. Till 
de mera osannolika händelserna hör också att de 2 defekta moduler som påträffades bland de 
3 500 modulerna i MW-parken råkade båda finnas bland forskningssystemens 176 moduler. 
I juli 2015 gick två sensorboxar för insamling av data sönder på grund av åskväder. För speci-
ellt ett system orsakade signalstörning av signaler från elmätaren felaktiga data under en 
längre tid. Andra faktorer har varit större inverkan av skuggning än vad som förväntades in-
nan projektet och att variationer fanns i snötäckning även mellan parallella system sida vid 
sida. Till detta kommer att vi även lärt oss att effektoptimerarna haft vissa egenskaper som 
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inverkat på resultaten. Dessa faktorer sammantagna har gjort att utvärderingen blivit relativt 
komplex.  

6.8 Elmätare rekommenderas vid noggranna jämförelser 
Vid noggrannare studier bör elmätare användas för mäta solelproduktionen eftersom de har 
högre noggrannhet än värden som tas från växelriktarna. Olika modeller av växelriktare har 
olika noggrannhet, vilket speciellt kan märkas vid låga effekter. I denna studie visade tre av 
de fem växelriktarna från SolarEdge en signifikant avvikelse från elmätarnas värden, medan 
ingen av de fem SMA-växelriktarna visade någon signifikant avvikelse från elmätarnas vär-
den.  

6.9 Långa tidsperioder behövs vid jämförelser 
Det är många parametrar som påverkar utbytet från en solcellsanläggning, vilket kan ställa 
till svårigheter när man ska jämföra olika system även om alla system på papperet har lika-
dana moduler och är monterade bredvid varandra. Dessa är exempelvis: 

• Olikheter i skuggning. Det är svårt att få helt oskuggade system vintertid när de står på mar-
ken.  

• Snötäckning.  
• Verkningsgrad hos växelriktare. 
• Verkningsgrad hos effektoptimerare, om sådana används.  
• Defekta moduler. Kan vara svårt att detektera i system med strängväxelriktare.  
• Variation i modulernas prestanda (”mismatch”). I detta projekt noterades att moduler från 

olika batcher hade signifikant olika spridning i verklig maxeffekt vid STC enligt ”flash”-data, 
vilket gjorde att äldre moduler hade både högre medelvärde och högre standardavvikelse.  

 

Vid jämförelser av olika solcellssystem bör man använda så långa tidsperioder som möjligt. 
Om man bara jämför enskilda månader kan det bli stora fel, speciellt under vintermånaderna 
då skuggning och snötäckning kan påverka resultaten. Man bör därför använda minst ett års 
driftdata vid jämförelser mellan olika solcellssystem. Att ha i åtanke är också att när man an-
vänder beräkningsprogram baseras de på medelvärden av väderdata för perioder på 10-20 år. 
Solinstrålningen kan variera ±10% mellan enskilda år enligt SMHI:s mätningar. Därför bör 
mätningar jämföras med simuleringar baserade på instrålningsdata som registrerats vid sol-
cellssystemen.  

Det kunde dokumenteras att snötäckningstiden för det fasta markmonterade systemet med 
19° lutning var längre än det med 41° lutning. Solelproduktionen var dock allmänt låg under 
vintermånaderna november-februari, 3,5-5,6% för de tio forskningssystemen. Därför antas 
att det var en ringa påverkan att mätvärden under dessa vintermånader utelämnades vid 
jämförelser mellan systemen. Den längre snötäckningstiden för systemet med 19° lutning 
hade en liten påverkan på årsproduktionen jämfört med 41° lutning. Det noterades också att 
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ramarna runt modulerna gör att tiden med snötäckning ökar eftersom de hindrar snön från 
att glida av modulerna.  

6.10 Elkvalitet 
Utifrån de resultat som analysen av elkvaliteten gett kan man konstatera att solcellsparken 
uppfyller kraven i gällande föreskrift EIFS 2013:1. Däremot är den påverkan som solcellspar-
ken har på elnätet inte försumbar. Bland annat så är de långsamma spänningsvariationerna 
som solcellsparken orsakar tidvis större än energibranschens rekommendationer. Främsta 
anledningen till detta är att solcellsparken är ansluten i ett förhållandevis svagt nät. 
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7 FORTSATT ARBETE 

Under de två-tre senaste åren har stora markbaserade solcellssystem med tämligen olika lay-
out byggts i Sverige och det förefaller som om en accepterad metod för systemens utformning 
saknas. När det gäller layouten för större solcellssystem med montering i rader behövs därför 
ytterligare studier för att finna vad som är optimalt i Sverige. En sådan studie omfattar 
många olika faktorer, som: 

• Avstånd mellan modulraderna. 
• Modulernas lutning. 
• Stående eller liggande moduler.  
• Hur många moduler ska man montera ovanpå varandra. 
• Investeringskostnad, inklusive material och arbete. 
• Markkostnad. 
• Den producerade elens värde, på kort och lång sikt. 

 

Det är värdefullt om produktionen från de tio forskningssystemen kan fortsätta att följas, för 
att studera förändringar med tiden. När modulerna åldras kan det ske i olika takt och om så 
är fallet får effektoptimerarna ökad betydelse.  

En närmare studie skulle behöva göras av de årliga drift- och underhållskostnaderna för en 
solcellsanläggning, eftersom det är för Sverige relativt okänd parameter, som har stor inver-
kan på produktionskostnaden för solel. 

Utgående från LCOE-beräkningar är det av intresse att göra en studie över lönsamheten för 
solcellsinvesteringar i Sverige.  

För att utvärdera effekter av olika skuggning av de parallella systemen vore det värdefullt att 
bygga ett system i oskuggat läge, där närstående solföljare inte skuggar och helst inte heller 
skogen söder om E18. Det skulle kunna vara möjligt på den norra sidan av vägen som går ige-
nom MW-parken.   
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