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ABSTRACT  

In 2013 began the construction of a 1 MW solar park immediately north of the E18 at 
Onsmyran, 10 km east of Västerås. It 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's aim was to increase understanding and provide an opportunity to influence how 
future PV installations should be carried out in Sweden in as cost effective manner as 
possible and thereby become an attendant for increased solar electricity generation in 
Sweden. 

In the project ten smaller research systems were evaluated in detail. The purpose of this 
report is to provide a description of the MW solar park and provide a detailed description of 
the ten research systems with 3.0 to 8.4 kW power as assessed 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 PV systems were available with and without power optimizer on each 
module. 

Installation and operating experiences of especially the research systems are described in this 
report, since it may be useful information for future PV installations in Sweden. Problems 
with data logging is a more common source of error than failure of solar modules. The 
conclusions give reflections on things to consider when setting up a logging system. 

In this report no measurement results or conclusions based on the measurement results were 
made. This will be reported in a separate report. 
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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 
(elnätsägare), Mälarenergi AB (köpare av solenergin) och Mälardalens Högskola 
(projektledning). Energimyndigheten har finansierat arbetet vid Mälardalens Högskola. 
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SAMMANFATTNING  

Under 2013 påbörjades bygget av en solcellspark med 1 MW märkeffekt omedelbart norr om 
E18 vid Onsmyran, en mil öster om Västerås. Den invigdes 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 
solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och 
därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. 

Projektet byggde tio mindre forskningssystem som utvärderats i detalj. Syftet med denna 
rapport är att ge en beskrivning av MW-parken och att ge en detaljerad beskrivning av de tio 
forskningssystem med 3-8,4 kW märkeffekt som utvärderats 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 ovanstående solcellssystem finns med och utan effektoptimerare (”power optimizer”) på 
varje modul.  

Installations- och driftserfarenheter av speciellt forskningssystemen beskrivs i rapporten, då 
det kan vara användbar information för kommande solcellsinstallationer. Problem med 
loggning av data är en vanligare felkälla än fel på solcellsmoduler. I slutsatserna ges 
reflektioner om saker att tänka på när man sätter upp ett loggningssystem. 

I denna rapport redovisas inga mätresultat eller slutsatser baserade på mätresultaten. Detta 
kommer att redovisas i en separat rapport.  
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NOMENKLATUR  

 

Benämning Tecken Enhet 
Moduleffekt vid STC Pmax W 
Spänning vid STC Vmp V 
Ström vid STC Imp A 
Spänning vid öppen krets Voc V 
Kortslutningsström Isc A 
Modulverkningsgrad ηm % 
 

 

FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 

Global solinstrålning Summan av direkt och diffus solinstrålning. Den mäts vanligen 
endera i modulplanet eller mot en horisontell yta.  

MPPT Maximum Power Point Tracker. En funktion som används av 
växelriktare för att hitta den arbetspunkt som ger högst effekt.  

Märkeffekt  Avser den effekt som solcellsmodulerna är märkta med och som 
definieras vid STC.  

NOCT Nominal Operating photovoltaic Cell Temperature. Definieras 
vid en solinstrålning på 800 W/m2, 20°C lufttemperatur i 
omgivningen, 1 m/s  i  vindhastighet, elektriskt öppen krets, 
montering i öppna stativ och vid normalt infall mitt på dagen 
[20].  

Performance ratio (PR) PR = E/(P0*H), där E = producerad energi (kWh), P0= 
solcellsanläggningen märkeffekt (kW), H = uppmätt 
solinstrålning i modulplanet (kWh/m2) och antaget att 
märkeffekten är definierad vid en instrålad effekt på 1 kW/m2 
(STC) [26].  

STC  Standard Test Conditions. En solcellsmoduls märkeffekt 
definieras 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.  
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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 
solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och 
därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. 

Projektet byggde tio mindre forskningssystem som utvärderats i detalj. Syftet med denna 
rapport är att ge en beskrivning av MW-parken och att ge en detaljerad beskrivning av de tio 
forskningssystem med 3-8,4 kW märkeffekt som utvärderats i detalj i projektet.  

Bland frågeställningar 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 
solcellssystem på byggnader? 



 

 8  

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

• Hur påverkas energiproduktion från fasta solcellsanläggningar av lutningen? 

1.3 Avgränsning 
I denna rapport redovisas inga mätresultat eller slutsatser baserade på mätresultaten. Detta 
kommer att redovisas i en separat rapport. Däremot beskrivs installations- och 
driftserfarenheter av speciellt forskningssystemen, då det kan vara användbar information 
för kommande solcellsinstallationer.  

2 MW-PARKEN 

Solcellsparkens totalt installerade effekt är 1,03 MW. Detta är inklusive de tio 
forskningssystemen på tillsammans 52,8 kW som beskrivs i detalj i följande kapitel.  

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. För att underlätta framtida underhåll planades marken i MW-
parken ut med överblivna fyllnadsmassor från den ombyggnation av E18 som pågick 
samtidigt som anläggandet av MW-parken utfördes.  

 

Figur 2 Området för MW-parken ligger mellan den breda och nästan raka E18 och den 
slingrande mindre grusvägen norr om E18. Satellitbilden är tagen innan MW-parken 
uppfördes.  
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2.1 Bygglov 
Enligt plan- och bygglagen behövdes inget bygglov för solcellsparken eftersom den ligger 
utanför detaljplanerat område. Däremot behövdes bygglov för byggnaden inklusive avlopp i 
solcellsparken.  

Trafikverket ville först att avståndet till E18 skulle vara minst 30 meter. Efter förhandling 
kom man överens om minst 12 meters avstånd.  

Då solcellsparken ligger knappt en mil fågelvägen från Hässlö flygplats blev Kraftpojkarna 
kontaktade av flygplatsen som undrade över risken för störande reflexer om plan flyger över 
parken. En provmätning av ljusreflektioner gjordes från solcellsparken för att se om det 
skulle kunna bli störande reflexer för flygplan. Resultatet av mätningarna blev att 
ljusreflektionerna från solcellsparken inte bedömdes som besvärande för flygtrafiken.  

Denna förfrågan var ett utslag av att solcellsparker är en ny företeelse i Sverige. I en artikel i 
PV Magazine i oktober 2013 finns en artikel om en 12,5 MW stor solcellsanläggning vid 
Indianapolis flygplats [33]. Det var då den största solcellsanläggningen vid en amerikansk 
flygplats. I artikeln nämns att tidigare farhågor om störningar för flygtrafik beroende på 
störande reflexer från solcellsanläggningar då hade alltmer försvunnit. I artikeln nämns även 
om en 8 MW solcellspark färdigställd 2012 vid Düsseldorf flygplats. Stora 
solcellsanläggningar intill flygplatser är alltså ingen ny företeelse. Det kan vara värt att 
påminna om att solcellsmodulerna glasyta antireflexbehandlas eftersom man av naturliga 
skäl vill att så mycket som möjligt av solljuset ska nå solcellerna. Solcellsmodulerna yta har 
ungefär 4% reflektion, vilket är i nivå med färsk asfalt. Därför är det snarare blanka 
metallramar på modulerna eller andra metalldelar i mekaniken som används för montering 
av modulerna som eventuellt skulle kunna ge störande reflexer från en solcellsanläggning.  

2.2 Solföljare 
Solcellsparken har 91 stycken 2-axliga solföljare av modell DEGERtracker D100 från tyska 
företaget DEGERenergie [1], se Figur 3 - Figur 6. En av dessa ingår bland 
forskningssystemen. Dessutom finns en 1-axlig solföljare bland forskningssystemen.  

Varje solföljare står på ett betongfundament som väger 17,5 ton. De är tillverkade av 
Veidekke i Västerås och transporterade till solcellsparken.  

Avstånden mellan solföljarna är 25 m i väst-ostlig riktning och 20 m i syd-nordlig riktning. 
Avstånden 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 
solföljarna. Planer fanns hösten 2015 att även ta ner skog söder om E18.  
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Figur 3 DEGERtracker D100 solföljare som använts i MW-parken [1]. 

 

 

Figur 4 Solcellsparken sedd från E18, då byggandet av den nya motorvägen mellan Västerås 
och Enköping pågick. 11 mars 2014. 
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Figur 5 Solcellsparken från en annan vy. 25 mars 2014.  

 

Figur 6 2-axliga solföljare i solcellparken. Längst bak till höger syns den 1-axliga solföljare som 
är ett av forskningssystemen. 11 mars 2014.  

 

På en solföljare i solcellsparken finns även en snögivare, som kan styra alla solföljarna i 
solcellsparken. Om snötäcket går över en kritisk tjocklek kan solföljaren ställas vertikalt för 
att lösgöra snön från solföljaren.  

Vid vindstyrkor kontinuerligt över 12 m/s ställs solföljarna horisontellt, vilket regleras av en 
vindmätare, som sitter på taket av byggnaden. Solföljarna ska klara en vindstyrka på 28 m/s 
enligt den dimensionering som gjorts av DEGERenergie.  
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Solföljarnas energiförbrukning anges i databladet till 16 kWh/år per solföljare. Effekten är 1 
W i standby och 18 W när solföljaren är i rörelse.  

Monteringstiden var ca 10 timmar per solföljare, inklusive modulerna. 

2.3 Varför solföljning? 
De använda solföljarna i solcellsparken kan rotera 300° i öst-västlig riktning och ändra 
lutningen mellan 10° och 90°. Solföljning ger högre årlig solelproduktion och 
produktionskurvan under soliga dagar blir jämnare än för en fast installation. En principskiss 
för detta visas för en helt solig dag i Figur 7. Denna kurva gäller bara när man har en dag med 
hög andel direkt solinstrålning, det vill säga vid klart väder.  

 

Figur 7 Principiell skiss för solelproduktion under en helt solig dag med ett fast monterat 
solcellssystem (svart linje) och med ett 2-axligt solföljande solcellssystem (gul linje) [1]. 

Man får komma ihåg att de flesta dagar under ett år i Sverige har mer eller mindre molnigt 
väder som ger diffus solinstrålning och då blir fördelen liten med solföljning jämfört med ett 
fast monterat solcellssystem. Andelen diffus solinstrålning av den globala solinstrålningen 
var i medel mellan 43% och 57% under åren 1999-2007 enligt data från SMHI:s 12 
mätstationer, se Tabell 1. 

Hur mycket solelproduktionen ökar på årsbasis med solföljning jämfört med en fast 
installation kan uppskattas med olika beräkningsprogram. Exempelvis ger PVGIS 41% högre 
solelproduktion under ett medelår för 2-axlig solföljning jämfört med en optimerad fast 
installation rakt mot söder och med 44° lutning mot horisontalplanet vid platsen för 
solcellsparken, se Tabell 2. Om man istället skulle välja 1-axlig solföljning med en axel som 
lutar 49° mot horisontalplanet ökar det beräknade utbytet med 38%. Programmet tar inte 
hänsyn till eventuella skugg- och snöeffekter. För att man ska kunna utnyttja den fulla 
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potentialen krävs att man har fri horisont inte bara mot söder, som vid en fast installation i 
söderläge, utan i hela den sektor från NO till NV som täcks av solföljarens rörelse på 300°.  

Tabell 1 Andel diffus solinstrålning av den globala solinstrålningen vid SMHI:s mätstationer 
under åren 1999-2007 [24]. 

Ort	   Andel	  diffus	  solinstrålning	   Standardavvikelse	  
Kiruna	   56,8%	   3,5%	  
Luleå	   48,1%	   3,9%	  
Umeå	   46,5%	   2,6%	  
Östersund	   52,1%	   2,6%	  
Borlänge	   47,8%	   1,2%	  
Karlstad	   45,4%	   1,4%	  
Stockholm	   46,2%	   3,4%	  
Norrköping	   47,1%	   1,5%	  
Göteborg	   49,4%	   1,0%	  
Visby	   42,9%	   1,1%	  
Växjö	   50,1%	   1,2%	  
Lund	   50,5%	   1,8%	  
 

Tabell 2 Beräknat årligt utbyte på platsen för solcellsparken enligt PVGIS, med Climate-SAF 
solinstrålningsdatabas, systemförluster 14%, solcellstyp kristallint kisel och fristående 
system [12]. 

System	   Beräknat	  årligt	  utbyte	  (kWh/kW)	   Skillnad	  mot	  fast	  
2-‐axlig	  solföljning	   1380	   +41%	  
1-‐axlig	  solföljning,	  axel	  med	  49°	  lutning	   1350	   +38%	  
Fast,	  rakt	  mot	  söder,	  lutning	  44°	   976	   -‐	  
 

Solföljning ger störst fördel sommartid, vilket framgår av de beräknade värdena i Figur 8 och 
Figur 9. Detta är helt naturligt. Sommartid får man längre tid med låg infallsvinkel mot 
solcellsmoduler och därmed lägre utbyte på grund av reflektioner i glasytan för ett fast 
system. Dessutom får man under tidig morgon och sen kväll sommartid inte någon direkt 
solinstrålning mot modulerna i ett fast system eftersom solen då står bakom modulerna.  
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Figur 8 Beräknat utbyte per månad på platsen för solcellsparken enligt PVGIS, med Climate-
SAF solinstrålningsdatabas, systemförluster 14%, solcellstyp kristallint kisel och 
fristående system [12]. 

 

Figur 9 Beräknat ökat utbyte med solföljning per månad jämfört med ett optimerat fast system 
enligt PVGIS, med Climate-SAF solinstrålningsdatabas, systemförluster 14%, solcellstyp 
kristallint kisel och fristående system [12].  
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2.4 Principer för solföljning 
Solföljning kan göras enligt två principer. Den ena principen är en astronomisk solföljning 
där solföljaren programmeras att följa solens bana, vilken kan beräknas om latitud, longitud 
och soltid är kända. DEGERenergie använder den andra principen, där följning görs mot den 
punkt på himlen som ger högst global solinstrålning, det vill säga den ljusaste punkten på 
himlen. På två av sidorna på solföljaren sitter givare som ser till att optimera 
ljusinstrålningen mot modulplanet. DEGERenergie kallar det för ”Maximum light detection” 
(MLD). Givaren DEGERconecter använder två små solceller för att styra solföljaren, se Figur 
10 och Figur 12. Givarna styr varsin motor till solföljaren och rör solföljaren så att de två 
solcellerna i den pyramidformade givaren tar emot lika mycket solinstrålning, vilket gör att 
solföljaren riktas mot himlens ljusaste punkt. Vid klart väder blir det rakt mot solen, precis 
som för astronomisk solföljning. Vid mulet väder blir det vanligen rakt upp mot himlen vilket 
gör att solföljarna ställer sig horisontellt, vilket är en skillnad jämfört med astronomisk 
solföljning, se Figur 11.  

 

 

Figur 10 Givare för solföljning från DEGERenergie [1].  
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Figur 11 Vid mulet väder ställer sig de 2-axliga solföljarna horisontellt. 22 oktober 2015. 

Varje solföljare är en individ vilket gör att solföljarna i solcellsparken vid mulet väder kan stå 
lite olika vinklade. På morgonen vid låg solhöjd kan det göra att solföljarna närmast E18 är i 
skugga från skogen söder om E18 och att de därmed står horisontellt medan solföljarna 
längre bort från E18 tar emot solinstrålning och har börjat att resa sig. Förbipasserande kan 
då tro att det är något fel på solföljarna närmast E18, men det har alltså en enkel och logisk 
förklaring. Vid ett tillfälle då en ljussensor var ojämnt snötäckt snurrade solföljaren runt i 
horisontellt läge eftersom sensorn då inte hittade någon position med jämn solinstrålning.  

En tredje solcell på baksidan av givaren skulle kunna används för att nollställa solföljningen 
varje morgon. I MW-parken är solföljarna istället programmerade att vid mörkrets inbrott 
ställa sig i horisontellt läge för att minska stöldrisken. Efter 3 timmars mörker vrids de mot 
öster för att vara redo för nästa morgons sol.  

 

Figur 12 Placering av givare för solföljning på en 2-axlig solföljare i solcellsparken.  
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2.5 Tidigare jämförelse av solföljarnas prestanda 
I en studie utförd av Fraunhofer ISE jämfördes en fast installation med 1-axlig och 2-axlig 
solföljning enligt DEGERenergies samt 2-axlig astronomisk solföljning i Horb-Rexingen, 
sydväst om Stuttgart i Tyskland. Solföljaren med DEGERenergis MLD-teknik gav 28% högre 
utbyte för 1-axlig solföljning respektive 42% högre utbyte för 2-axlig solföljning under 2012 
jämfört med en fast installation. En 2-axlig solföljare med astronomisk solföljning gav 36% 
högre utbyte än en fast installation, men 6% lägre utbyte än den 2-axliga solföljaren med 
MLD-teknik. Detta förklaras med att MLD-tekniken gör att man tar till vara en högre andel 
av den diffusa solinstrålningen. Vid igenmulet väder utan direkt solinstrålning fås högst 
utbyte vid horisontellt läge för solcellerna, då de ser en så stor del av himlen som möjligt. 

En jämförelse med beräknade värden med PVGIS visar att uppmätt solelproduktion var 
högre för både det fasta systemet och det med 2-axlig astronomisk solföljning, se Tabell 3. 
Dessutom var fördelen betydligt större med 2-axlig solföljning än med 1-axlig solföljning med 
MLD-tekniken i verkligheten än vad beräkningar för astronomisk solföljning med PVGIS 
angav. PVGIS anger 38° som optimerad lutande axel vid 1-axlig solföljning medan den som 
användes i Horb-Rexingen hade 30° lutande axel. Det sänker dock utbytet med bara 10 
kWh/kW,år enligt PVGIS.  

Tabell 3 Uppmätta skillnader i solelproduktion mellan fasta och solföljande system i Horb-
Rexingen 2012. MLD är solföljare med DEGERenergies solföljarteknik Maximum Light 
Detection [27]. Som jämförelse visas även utbyte beräknat med PVGIS, med Climate-
SAF solinstrålningsdatabas, systemförluster 14%, solcellstyp kristallint kisel och 
fristående system. 

Teknologi	   Fast	  lutning	  
30°	  mot	  
söder	  

1-‐axlig	  MLD	  
lutande	  axel	  

30°	  

1-‐axlig	  
astronomisk	  
lutande	  axel	  

2-‐axlig	  
astronomisk	  

2-‐axlig	  MLD	  

Uppmätt	  utbyte	  
(kWh/kW,år)	  

1	  187	   1	  516	   -‐	   1	  616	   1	  690	  

Jämförelse	  med	  
fast	  uppmätt	  

-‐	   +28%	   -‐	   +36%	   +42%	  

PVGIS	  utbyte	  
(kWh/kW,år)	  

1	  030	  (30°)	  
1	  040	  (36°)	  

-‐	   1	  290	  (30°)	  
1	  300	  (38°)	  

1	  330	   -‐	  

Jämförelse	  med	  
fast	  PVGIS	  30°	  
lutning	  

-‐	   -‐	   +25%	   +29%	  	   	  

 

I München, som ligger drygt 10 mil från Horb-Rexingen, är den diffusa solinstrålningens 
andel 54% [28]. Det kan jämföras med att den diffusa solinstrålningen i Sverige varierade 
mellan 43% (Visby) till 57% (Kiruna), med 46% (standardavvikelse 3,4%) i Stockholm under 
perioden 1999-2007 enligt SMHI:s mätningar [29], se Tabell 1. Det indikerar att andelen 
diffus solinstrålning är lägre vid solcellsparken än i Horb-Rexingen, vilket gör att fördelen 
med DEGERenergie:s MLD-teknik jämfört med astronomisk solföljning borde vara något 
mindre i solcellsparken än i Horb-Rexingen.  
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2.6 Solcellsmoduler 
På 83 av solföljarna sitter 6x6 = 36 moduler från kinesiska ECSOLAR (Wuxi Saijing Solar Co, 
Ltd) med en märkeffekt på 300 W vardera. Det blir därmed 10,8 kW per solföljare. Varje 
modul har en yta på 1,94 m2 vilket gör en total modulyta på 70 m2 per solföljare. Med hänsyn 
till att det är 2 cm mellanrum mellan modulerna blir det totalt 72 m2 yta på varje solföljare. 8 
av solföljaren har 42 stycken 250 W moduler, vilket gör 10,5 kW per solföljare. Att man 
använde 250 W moduler på några av solföljarna berodde på problem med att få 300 W 
modulerna levererade när minimipriser och strafftullar på moduler tillverkade i Kina 
infördes. Totalt gör det 3 324 moduler med en effekt på 980,4 kW. Dessutom tillkommer 176 
moduler med en effekt på 52,8 kW i forskningssystemen vilket gör att den totalt installerade 
effekten är 1,03 MW och att det totalt är 3 500 moduler.  

Solcellerna består av monokristallint kisel. Data för modulerna redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4 Data för solcellsmodulerna från ECSOLAR [6]. 

Modulbenämning	   ECS-‐300M72	  
Effekt	  vid	  STC	  =	  märkeffekt	  –	  Pmax	   300	  Wp	  
Tolerans	  Pmax	   0%	  till	  +3%	  
Spänning	  vid	  STC	  –	  Vmp	   36,4	  V	  
Ström	  vid	  STC	  –	  Imp	   8,25	  A	  
Spänning	  öppen	  krets	  –	  Voc	   45	  V	  
Kortslutningsström	  –	  Isc	   8,56	  A	  
Modulverkningsgrad	  -‐	  ηm	   15,5%	  vid	  STC	  	  
Celltyp	   Monokristallint	  kisel	  156x156	  mm	  (6x6	  tum)	  
Antal	  solceller	   72	  (6x12)	  
Dimension	  (längd	  x	  bredd	  x	  tjocklek)	   1956x992x40	  mm	  
Yta	  per	  modul	   1,94	  m2	  
Vikt	   23,0	  kg	  
NOCT	  (Nominal	  Operating	  Cell	  Temperature)	   45±2°C	  
Temperaturkoefficient	  för	  Pmax	   -‐0,44%/°C	  
Temperaturkoefficient	  för	  Voc	   -‐0,33%/°C	  
Temperaturkoefficient	  för	  Isc	   0,055%/°C	  
 

2.7 Effektoptimerare 
Varje solcellsmodul har en effektoptimerare (”power optimizer) av modell P350 från Solar 
Edge som kan användas för en moduleffekt upp till 350 W, se Figur 13 och specifikation i 
Tabell 5. De är av typen ”add-on” som monteras i efterhand på modulen. Det vanligaste idag 
är att använda effektoptimerare som är integrerade i modulerna och som ersätter 
kopplingsboxen på baksidan av modulerna, vilket gör installationsarbetet något snabbare än 
om man använder en separat effektoptimerare. Denna möjlighet fanns dock inte vid tiden för 
installation av solcellsparken. Tiden för att montera en separat optimerare är mindre än 5 
minuter, men med integrering i modulen blir installationstiden densamma som för moduler 
utan optimerare.  
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Figur 13 På baksidan av varje modul på de 2-axliga solföljarna i MW-parken sitter förutom en 
kopplingsbox även en effektoptimerare och anslutningarna till effektoptimeraren görs 
enligt bilden till höger nedtill [2].  

Tabell 5 Data för Solar Edge P350 effektoptimerare [4].  

DC	  märkeffekt	  in	   350	  W	  
Högsta	  spänning	  in	  (Voc	  vid	  lägsta	  temperatur)	   60	  VDC	  
MPPT-‐område	   8-‐60	  VDC	  
Högsta	  kontinuerliga	  ström	  in	  (Isc)	   10	  ADC	  
Maximal	  verkningsgrad	   99,5%	  
Viktad	  verkningsgrad	   98,8%	  
Högsta	  ström	  ut	   15	  ADC	  
Högsta	  spänning	  ut	   60	  VDC	  
Spänning	  ut	  vid	  standby	  (optimerare	  bortkopplad	  	  
från	  växelriktare	  eller	  växelriktare	  av)	  

1	  VDC	  

Minsta	  antal	  moduler	  i	  sträng	   8	  vid	  enfas,	  16	  vid	  trefas	  
Högsta	  antal	  moduler	  i	  sträng	   25	  vid	  enfas,	  50	  vid	  trefas	  
Högsta	  effekt	  per	  sträng	   5,25	  kW	  vid	  enfas,	  11,25	  kW	  vid	  trefas	  
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Man hade önskat använda en optimerare för två solcellsmoduler för att minska 
installationskostnaden. Sådana optimerare finns idag, men fanns inte då. Om installationen 
hade gjorts idag hade man använt en optimerare för två moduler.  

Solar Edge rekommenderar minst 16 moduler i serie i en sträng för att man ska nå 
arbetsspänningen på 750 Vdc i strängen. Det finns andra optimerare som är anpassade för 
tunnfilmsmoduler som bara behöver 13 moduler i serie, men några sådana används inte i 
MW-parken.  

Effektoptimerare innehåller en MPPT, vilket gör att modulen alltid arbetar vid optimerad 
effekt. Den totala spänningen i en sträng av seriekopplade moduler hålls konstant med hjälp 
av optimeraren, se exempel i Figur 14 under ideala förhållanden där varje modul ger samma 
effekt. För att hålla en optimerad ström i strängen om en modul i strängen skuggas höjs 
strömmen och sänks spänningen (med bibehållen effekt) från optimeraren i den skuggade 
modulen. I de oskuggade modulerna höjs spänningen och sänks strömmen istället, vilket gör 
att effekten från optimerarna blir oförändrad [7], se Figur 15. Utan optimerare hade istället 
strömmen genom den skuggade modulen blivit den som gått igenom alla moduler i strängen, 
vilket gett en lägre strängeffekt än med optimerare.  

Ovanstående beskrivning tar inte hänsyn till inverkan av modulernas by-passdioder. Antag 
att man har en modul med 60 solceller som har 3 by-passdioder. Om till exempel en cell 
skuggas helt i modulen kommer en av by-passdioderna att börja leda. Det innebär att 20 
celler kopplas bort. De övriga 40 cellerna ger samma ström som de övriga modulerna. Det 
innebär att optimeraren inte gör någon nytta i detta fall, förutom att hålla uppe den totala 
spänningen i strängen. Optimerarna gör nytta när strömmen i den skuggade modulen är 
lägre än strömmen för de oskuggade modulerna. Inverkan av by-passdioderna har beskrivits 
mera i detalj i en ”Technical note” av Solar Edge [8].  

 

Figur 14 Effektoptimerare under ideala förhållanden där varje modul ger lika hög effekt.  
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Figur 15 Effektoptimerare där en modul i en sträng skuggas [7]. För att hålla en konstant 
spänning i strängen med optimerad ström sänker optimeraren spänningen från den 
skuggade modulen och höjer spänningen i de övriga.  

Effektoptimerare kan användas av flera olika skäl: 

1. Gör en sträng av seriekopplade moduler mindre känslig för partiell skuggning eller 
partiell snötäckning. 

2. 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 
modulerna åldras eller nedsmutsas olika mycket eller om olika moduler i en sträng får 
olika 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 
ändra på ström och spänning från effektoptimerarna och därmed minska inverkan av 
skuggning och olikheter mellan moduler.  

3. Strängar med olika lutning, i olika väderstreck eller av olika längd kan kopplas till 
samma växelriktare, se exempel i Figur 16. Man kan också ha fler moduler i varje 
sträng. I system utan optimerare kan man använda växelriktare med mer än en 
MPPT, men det ger inte samma flexibilitet i systemlayouten.  

4. 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 det också enkelt att mäta att alla 
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moduler i en sträng är korrekt installerade eftersom den uppmätta strängspänningen 
i volt visar hur många moduler som är installerade.  

5. Upp till 50 moduler kan monteras i serie, vilket 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 kopplingsboxar.  

6. En loggning görs av varje enskild modul, vilket gör att man snabbt kan detektera om 
någon modul är defekt. 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.  

 

Punkt 1 och 2 gör att man kan få en ökad solelproduktion jämfört med en installation utan 
effektoptimerare. Man får en förlust på 1,2% i effektoptimeraren, eftersom den viktade 
verkningsgraden är 98,8%, vilket gör att i skuggfria lägen måste olikheten i olika modulers 
prestanda i en sträng överstiga 1,2% för att det ska bli en energivinst med effektoptimerare. 
Initialt vet man spridningen i data för olika moduler i en sträng genom ”flash”-protokollen 
från leverantören som ger värden för Voc, Isc, Imp, Ump och Pmax på varje modul. En intressant 
fråga är om den spridningen ökar med tiden på grund av att moduler i en sträng åldras olika 
mycket och prestanda därmed också förändras olika mycket. Om modulerna åldras i olika 
takt i en sträng skulle det betyda att effektoptimerarens nytta ökar med tiden. Varje modul 
var märkt med en pin-kod och nummer, så det gick att i efterhand få fram ”flash”-data från 
leverantören. Märkningen var gjord både på fram- och baksida av modulerna, se Figur 17. På 
några moduler hade märkningen fallit av på den ena sidan när avläsningen gjordes hösten 
2015.  

 

 
Figur 16 Exempel på en 15 kW installation i fyra olika väderstreck, två olika lutningar och tre 

olika modulstorlekar med Solar Edge effektoptimerare på varje modul [2]. Det 
illustrerar flexibiliteten för system med effektoptimerare. Ett likadant system utan 
effektoptimerare hade krävt flera växelriktare.  



 

 23  

 

Figur 17 PIN-kod och nummer fanns på baksidan (bilden) och framsidan av varje modul. Med 
hjälp av denna märkning kunde ”flash”-data från modulerna fås i efterhand från 
tillverkaren.  

 

Värden från varje modul kan visas i Solar Edge webbportal. Där kan man se värden för 
modulens ström, spänning, effekt, energi och optimerarens spänning. Ett exempel visas i 
Figur 18 där modulens DC-ström visas tillsammans med optimerarens spänning under en 
solig dag med viss molnighet under dagen. Man kan se i figuren att effektoptimerarens 
utspänning begränsas till 60 V morgon och kväll. Värden kan visas per dag, med 1-10 
minuters tidsupplösning, eller per vecka, månad eller år.  

Innan man nått en spänning på 350 VDC levererar effektoptimerarna ingenting [34].  

 

Figur 18 Exempel på loggade värden för spänning (grön linje, vänster skala) och ström (röd 
linje, höger skala) från en modul på ett 2-axligt solföljande system med effektoptimerare 
[3]. 16 augusti 2015.  
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2.8 Växelriktare 
Solcellsparken har 60 växelriktare av modell SE16K (55 stycken) och SE17K (5 stycken) från 
Solar Edge med en märkeffekt på 16 kW respektive 17 kW vardera. Ursprungligen 
installerades SE16K. Då en del växelriktare gått sönder har man ersatt dem med SE17K, 
eftersom man inte haft SE16K på lager. Antalet växelriktare är färre än antalet solföljare 
eftersom två växelriktare används per tre solföljare.  

Från början var tanken att placera växelriktarna utomhus på solföljarna, men det visade sig 
bli dyrare att dra 3-fas kabel från solföljarna till byggnaden än DC-kabel för 750 V. Det var 
också en fördel med tanke på stöldrisk att sätta växelriktarna inomhus i byggnaden, se Figur 
19. Detta rum är relativt litet och man fick därför installera ett ventilationssystem i rummet 
för att det inte skulle bli för hög temperatur för växelriktarna. Luftomsättningen är 2,5 m3/s. 
Fläktarna till ventilationssystemet har en effekt på 1,2 kW och är termostatstyrda. Om 
växelriktarna utsätts för hög temperatur kan dels effekten reduceras dels kan livslängden 
kortas. Planer finns att flytta en del av växelriktarna ut till det stora rummet i byggnaden för 
att sänka temperaturen ytterligare i växelriktarrummet. Man har ett önskemål att nå högst 
40°C i takhöjd i växelriktarrummet [9] 

Solar Edge växelriktare arbetar med en konstant inspänning som för de använda modellerna 
är 750 VDC. Växelriktarna ger 3-fas utspänning. Växelriktarna har 12 års garanti som 
standard. De innehåller inga elektrolytiska kondensatorer vilket är en känd svag komponent i 
växelriktare. Data för växelriktarna visas i Tabell 5. 

Separat DC-brytare behövs inte eftersom det finns en mekanism SolarEdge SafeDCTM 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 SafeDCTM är godkänd som DC-brytare enligt IEC- och VDE- standarder [30]. 
Detta återspeglas dock inte i svensk installationsstandard där det anges att alla 
solcellsinstallationer ska ha en separat DC-brytare.  

Tabell 5 Data för Solar Edge växelriktare i solcellsparken [5].  

	   SE16K	   SE17K	  
Högst	  uteffekt	  (AC)	   16	  VA	   17	  VA	  
Högsta	  utström	  per	  fas	   25,5	  A	   26	  A	  
Högsta	  ineffekt	  (DC)	   21,6	  kW	   22,95	  kW	  
Nominell	  inspänning	  (DC)	   750	  V	  
Högsta	  inspänning	  (DC)	   900	  V	  
Högsta	  inström	  (DC)	   23	  A	  
Huvudspänning	  ut	  (AC)	   400	  V	  
Fasspänning	  ut	  (AC)	   230	  V	  
Verkningsgrad	  (Euro	  viktad)	   97,7%	  
Högsta	  verkningsgrad	   98%	  
Effektbehov	  nattetid	   <2,5	  W	  
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Figur 19 Rum med växelriktare.  

För att förhindra ödrift ska växelriktarna sluta leverera ström till nätet om spänning eller 
frekvens går utanför vissa gränsvärden, som finns angivna i standarden SS-EN 50438 [19], 
med tillägg av ändringar enligt SEK TK8, se Tabell 6. Inställningarna gjordes genom val av 
landskod för Sverige vid installation av växelriktarna, där inställningarna var 
förprogrammerade för olika länder av Solar Edge.  

Tabell 6 Inställningar för växelriktarna. Enligt SS-EN 50438, med tillägg av ändringar enligt 
SEK TK8. 

Typ	  av	  skyddsfunktion	   Tid	  (s)	   Gränsvärde	  
Överspänning	  (steg	  2)	   60	   230+11%	  =	  255,3	  V	  
Överspänning	  (steg	  1)	   0,2	   230+15%	  =	  264,5	  V	  
Underspänning	   0,2	   230-‐15%	  =	  195,5	  V	  
Överfrekvens	   0,2	   51	  Hz	  
Underfrekvens	   0,2	   47	  Hz	  

2.9 Nätanslutning 
Solcellparken är ansluten till Mälarenergis mellanspänningsnät. Parken i sig står inom 
Vattenfalls nätområde och man behövde därför dra en 900 meter lång kabel till Mälarenergis 
anslutningspunkt. Om man har solcellssystem i två olika nätområden får man välja i vilket 
område anslutningen ska göras. Genom att sätta upp ett minimalt solcellssystem på 
Mälarenergis nät kunde man därmed välja att göra anslutning till Mälarenergis nät.  
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Anslutningen sker via en 10,7 kW transformator från ABB i Spanien som står i byggnaden i 
solcellsparken, se Figur 20 och Figur 21. Transformatorn är i drift dygnet runt vilket gör att 
mätningen av effekt i anslutningspunkten till Mälarenergis nät visar negativa värden då det 
inte är någon solelproduktion, på grund av tomgångsförluster i transformatorn. Till de 
negativa värdena bidrar även energiförbrukning för reklamskylten nattetid (ca 2 kW) och 
tidvis golvvärme i byggnaden (ca 9 kW). När parken är i drift tillkommer belastningsförluster 
i transformatorn och övrig el i byggnaden, som huvudsakligen består av fläktarna till 
ventilationssystemet i växelriktarrummet (1,2 kW). En normal verkningsgrad för en 
transformator är 99-99,5%. Tomgångsförlusterna för transformatorn i solcellsparken är ca 2 
kW och vid full effekt är det ca 20 kW i förlusteffekt [10].  

Enligt AMP anges för en högspänningsanläggning: ”I de fall det föreligger risk för att 
anläggningen kan gå i ödrift, skall ett jordfelsskydd, som mäter nollföljdsspänningen i 
elnätsföretagets nät, monteras i anslutningspunkten.” [22]. Det räcker alltså inte i en 
högspänningsanläggning med de skyddsinställningar mot ödrift som finns i växelriktaren 
eftersom det inte är säkert att de löser ut vid jordfel. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter anges 
att ”En högspänningsanläggning, som ingår i ett direktjordat system, ska vara utförd så att 
jordslutningar kopplas ifrån automatiskt inom högst 0,5 sekunder och de förhöjda 
markpotentialer som uppträder vid en jordslutning jämnas ut.” [23]. 

Anslutningsavgiften till Mälarenergis nät var 500 000 kr. Detta motsvarar en kostnad på 1,4 
öre/kWh antaget 30 års livslängd för solcellsanläggningen och en årlig produktion på 1,2 
GWh i genomsnitt.  

Värt att notera om man tänker bygga större solcellsanläggningar än 1,5 MW är att i Sverige 
gäller sedan 2006 att anläggningar över 1,5 MW ska kunna reglera uteffekten från en 
inkommen styrsignal [31], dock har Svenska Kraftnät inte skrivit någon kravbild för 
solcellsanläggningar ännu [32]. 

 

Figur 20 Transformator.  
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Figur 21 Byggnad med solrosor (Helianthus annuus) i förgrunden planterade i samband med att 
Mälarenergi hade öppet hus i solcellsparken. Solrosens släktnamn Helianthus betyder 
solblomma och kommer av grekiskans helios (sol) och anthos (blomma) [15]. 

2.10 Byggnad 
I mitten av parken finns en byggnad med ett konferensrum, toalett och ett rum med skåp för 
ingående DC-kablar solcellssystemen, växelriktare, transformator och router för 
internetuppkoppling, se Figur 21.  
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2.11 Invigning 
Solcellsparken invigdes den 5 februari 2014. Det var en välbesökt tillställning där bland 
annat dåvarande energi- och IT-minister Anna-Karin Hatt deltog, se Figur 22. Tal hölls bland 
annat av Sara Malmgren, Energimyndigheten, och Bengt Stridh för utvärderingsprojektet.  

 

Figur 22 Den 5 februari 2014 invigdes den första MW-solcellsparken i Sverige av dåvarande 
energiminister Anna-Karin Hatt tillsammans med Magnus Hellberg, VD Kraftpojkarna, 
Kenneth Jönsson, dåvarande VD Mälarenergi, Ulla Persson, kommunalråd i Västerås 
och ordförande i Mälarenergi. 

2.12 Elproduktion 
Den producerade solelen köps av Mälarenergi enligt ett 15 år långt avtal.  

Solcellsparkens produktion kan följas på Solar Edge webbportal där anläggningen finns 
under namnet ”Megawattparken”, se exempel i Figur 23. Notera att det där står 1,01 MW 
installerad effekt vilket beror på forskningssystemen med SMA-växelriktare som har 26,4 kW 
effekt inte är medräknade eftersom de inte kan loggas vid Solar Edge webbportal.  

Det bör påpekas att de värden som redovisas i Solar Edge webbportal skiljer sig från de 
mätningar som görs i anslutningspunkten till Mälarenergis nät. Det beror på att en del av den 
producerade elen används i parken och att man får tomgångs- och belastningsförluster i 
transformatorn samt att det blir förluster i kablarna till anslutningspunkten.  



 

 29  

Det fanns ett önskemål från ägarna att sätta upp en digital skylt som visade MW-parkens 
elproduktion men man fick avslag från länsstyrelsen på denna förfrågan. Motiveringen var 
att skylten skulle distrahera bilisterna på E18 och att den låg för nära en annan digital skylt 
vid E18 som ligger 5 km därifrån, vid infarten till Västerås.  

 

Figur 23 Driftdata för solcellparken kan följas på Solar Edge webbportal [3]. Här visas ett 
exempel med månadsvärden för åren 2014-2015. Uttaget gjordes 12 januari 2016.  

2.13 Kablar 
I en stor solcellspark blir det en ansenlig mängd kablar som behövs. Förutom kablar mellan 
modulerna går det även DC-kablar från varje solföljare till byggnaden i MW-parkens mitt. 
Den totala kabelsträckan är 5 mil. För långa sträckor användes kablar med 6 mm2 diameter 
och för kortare sträckor 4 mm2.  

Dessutom finns en 900 m lång kabel mellan transformatorn i byggnaden och 
anslutningspunkten till Mälarenergis nät. I anslutningspunkten finns en elmätare som matas 
med en elkabel den 900 meter långa sträckan från byggnaden i MW-parken trots att matning 
fanns tillgänglig inom ett 10-tal meter från Mälarenergis sida. Regelverket säger dock att 
matningen måste ske från kundens abonnemang. 
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En svårighet med marken i parken var att få ett bra jordtag, för att nå en resistans under 2-
2,5 ohm som Mälarenergi hade vid anslutningspunkten. Inledningsvis fick man dra en 900 
meter lång kopparkabel för ansluta till Mälarenergis jordtag i anslutningspunkten. Senare 
grävdes denna kabel ner i åkermarken väster om solcellsparken.  

2.14 Kostnad 
Kostnaden för MW-parken uppskattas till 22 miljoner [9]. Det inkluderar byggnaden, 
markarbeten och anslutning till Mälarenergis nät. Kostnaden för markarbeten var 2 miljoner, 
se Figur 24. 12 banker tillfrågades innan lån kunde ordnas genom Sparbanken i Enköping för 
installation av MW-parken. Bankerna vågade då inte satsa på en för dem ny teknologi. 
Bankernas inställning har nu förändrats och 2015 tillfrågas Kraftpojkarna av bankerna om 
att vara med i möten med potentiella solcellskunder. 

 

Figur 24 Solcellsparken under byggnation. 15 oktober 2013.  
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3 FORSKNINGSSYSTEM 

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

• 2-axlig solföljning fristående, se Figur 27. 

• 1-axlig solföljning fristående, lutande axel 30° mot markplanet, se Figur 28. 

• Fast montering fristående, 19° lutning mot markplanet, se Figur 29. 

• Fast montering fristående, 41° lutning mot markplanet, se Figur 29. 

• Fast montering på tak, 19° lutning mot markplanet, se Figur 30. 

Alla ovanstående solcellssystem finns med och utan effektoptimerare på varje modul, vilket 
gör att det blir tio olika solcellssystem. Systemen är numrerade enligt Tabell 7 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 
fågelvägen från byggnaden, se Figur 25. 

Tabell 7 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 25 Forskningssystemens i solcellsparken (vägens dragning stämmer inte). 
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Vid byggnaden i parken finns en informationsskylt som ger information om 
forskningsprojektet, se Figur 26. 

 

Figur 26 Informationsskylt om forskningsprojektet.  

3.1 Solföljning 
Figur 27 och Figur 28 visar de solföljande systemen. Den 2-axliga solföljaren är av samma 
modell som alla andra 2-axliga solföljare i solcellsparken.  
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Figur 27 2-axlig solföljare. System 67-1 och 67-2. 13 mars 2014.  

 

Figur 28 1-axlig solföljare, lutande axel 30°, längst till höger. System 92-1 och 92-2. De övriga 
solföljarna som syns i bilden är 2-axliga. 11 juni 2015.  

 

När det gäller solföljning är 2-axlig solföljning vanligen ett krav för solcellssystem som har 
koncentrerande tekniker med speglar eller linser där den direkta solinstrålningen 
koncentreras till en liten yta. För vanliga plana solcellsmoduler är det även möjligt att 
använda 1-axlig solföljning. Skälen att använda 1-axlig solföljning istället för 2-axlig är att 
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investeringskostnad och drift blir billigare eftersom det blir en enklare konstruktion med 
färre rörliga delar. En viktig fråga var hur solelproduktion påverkas om man väljer 1-axlig 
solföljning istället för 2-axlig solföljning där man utnyttjar den tillgängliga solinstrålningen 
optimalt.  

1-axlig solföljning kan göras med en horisontell, vertikal eller lutande axel som under dagen 
rör modulerna från öster på morgonen till väster på kvällen. Teoretiska beräkningar har visat 
att för 1-axlig solföljning får man högst årligt utbyte om man använder en lutande axel [11].  

För det 1-axligt solföljande systemet beställdes en följare med 41° lutande axeln mot 
markplanet, så att det skulle bli samma lutning som ett av de fasta systemen. DEGERenergie 
kunde dock bara leverera en 1-axlig solföljare med 30° lutande axel mot markplanet. Om 
man använder det webbaserade programmet PVGIS för att beräkna årliga utbyten från 
solcellsanläggningar erhålls 49° lutning som optimalt för den aktuella platsen vid 1-axlig 
solföljning [12].  

3.2 Fast montering 
De fyra fasta fristående solcellssystem är förankrade i betongfundament som står på marken, 
se Figur 29. Fundamenten väger ca 1,9 ton styck och är tillverkade av Abetong i Västerås. 
Lutning 19° valdes för den ena systemet för att det skulle bli samma lutning som det fasta 
systemet på byggnadens tak. Lutning 41° valdes för det andra systemet eftersom PVGIS vid 
tiden för planeringen angav denna vinkel som optimerad för högsta årsutbyte, med ”Classic” 
solinstrålningsdatabas. Med den nyare solinstrålningsdatabasen ”Climate-SAF” i PVGIS får 
man 44° som optimerad lutning vid platsen för solcellsparken. PVGIS tar inte hänsyn till 
snötäckning och ur den synvinkeln skulle en något högre lutningsvinkel ge en liten fördel. De 
fasta systemen på taket är monterade på profiler som är skruvade i taket vilket ger 40 mm 
luftspalt mellan modulerna och taket, se Figur 30. 

 

Figur 29 Från vänster de fristående fasta systemen 93-2, 93-1, 94-2 och 94-1, med 19° respektive 
41° lutning. 28 oktober 2015. 
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Figur 30 Fast montering på tak med 19° lutning. System 95-1 och 95-2. 28 oktober 2015. 

3.3 Solcellsmoduler 
Samma typ av moduler (ECSolar ECS-300M72) användes för forskningssystemen som i 
resten av solcellsparken. Modulerna monterades liggande på den 2-axliga solföljaren och på 
taket av byggnaden. I övriga system monterades modulerna stående.  

Om moduler monteras liggande eller stående kan teoretiskt ge vissa skillnader i påverkan på 
elproduktionen vid skuggning och snötäckning. Det har att göra med by-pass diodernas 
placering. Om man får snö som fastnar i nederkant av en modul mot dess ram kan 
snötäckning få större inverkan på stående moduler än på liggande moduler eftersom alla by-
pass dioder i en modul kan gå in i fallet stående moduler, medan den kan bli bara en by-pass 
diod som går in i fallet liggande modul. Om alla by-pass dioder går in förloras hela modulens 
produktion medan bara 1/3 förloras om en by-pass diod går in i en modul med tre by-pass 
dioder.  

3.4 Effektoptimerare 
För att kunna studera effekten av effektoptimerare installerades två parallella system, där ett 
system försågs med effektoptimerare på varje modul. Figur 31 visar layouten för 
optimerarnas placering på forskningssystemens moduler.  
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Figur 31 Layout för de tio forskningssystemen. Varje typ av system består av två system 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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3.5 Växelriktare 
För systemen med effektoptimerare användes Solar Edge växelriktare av modellerna 
SE3000, SE5K och SE10K, med 3, 5 respektive 10 kW som högsta uteffekt. Det bör noteras 
att de fasta fristående systemen (93 och 94) hade 16 moduler i strängarna, vilket är det 
minsta antal moduler som rekommenderas för trefassystem med de använda Solar Edge 
effektoptimerarna.  

Systemen utan effektoptimerare hade SMA växelriktare av modellerna Sunny Boy 3000 
TL20, Sunny Tripower 5000 TL20 och Sunny Tripower 8000 TL20, med 3, 5 respektive 8 
kW som högsta uteffekt. Alla SMA-växelriktarna utom den på 3 kW har två oberoende 
MPPT:er vilket gör att man kan få två oberoende strängar. Detta gör att solcellssystem 
därmed blir mindre känsliga för delskuggning eftersom skuggning av en sträng inte påverkar 
den andra strängen. Detta utnyttjades dock bara för 8,4 kW-systemet på taket av byggnaden 
(95-2), alla övriga SMA-system har endast en sträng.  

För de parallella systemen var största skillnaden i växelriktarnas verkningsgrad 1,6% för 
systemen på den 1-axliga solföljaren. För övriga parallella system skiljde verkningsgraden 0-
0,2%, se Bilaga 1.  

Alla växelriktare är 3-fas, utom 3-kW systemen på den 1-axliga solföljaren (92) som är 1-fas.  

Enligt uppgift från Solar Edge är mätnoggrannheten för uppmätta parametrar som ström och 
spänning ±2,5%. Eftersom effekt och energi beräknas med hjälp av ström- och 
spänningsvärden uppger Solar Edge att noggrannheten för effekt och energi är ±5% [35]. 

3.6 Loggning 

3.6.1 Logger 

Eftersom de tio forskningssystemen hade växelriktare från två olika tillverkare önskades ett 
loggningssystem som kunde hantera olika typer av växelriktare. Därför uteslöts 
loggningssystem från tillverkarna av växelriktare eftersom de av naturliga skäl endast 
hanterar sina egna växelriktare. Alternativtet att använda två olika loggningssystem för Solar 
Edge respektive SMA bedömdes som alltför omständligt att hantera.  

Ett önskemål var att parametrar enligt Tabell 8 skulle kunna loggas. I tabellen anges också 
vilka lösningar som valdes. Önskemålen och delvis valen baserades på arbete inom IEA PVPS 
Task 13 [13], där författaren deltagit som en av Sveriges representanter.  

Valet på huvudsakligt loggningssystem föll på Solar Log från tyska företaget Solare 
Datensysteme, som under 2012 var det företag som levererat flest loggningssystem till 
solcellssystem. Under 2012 levererades 59 852 Solar Log loggningssystem och hade en 
marknadsandel på 18%, se Figur 21. Även 2011 var Solar Log det loggningssystem som 
levererades till flest solcellsanläggningar [18]. Enligt deras hemsida hade man i slutet av 
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oktober 2015 levererat ca 238 000 loggningssystem med en totalt installerat effekt av 10 GW. 
Deras loggningssystem använde dessutom givare från Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer 
GmbH [14], som bedömdes som lämpliga. De använda givarna beskrivs i följande kapitel.  

Tabell 8 Parametrar som loggning önskades för.  

Parameter	   Symbol	   Enhet	   Lösning	  
Global	  solinstrålning	  i	  
modulplanet	  

GI	   W/m2	   Referensolcell.	  Dessutom	  en	  central	  pyranometer	  och	  
referenssolcell	  med	  horisontell	  montering.	  	  

Modultemperatur	   Tmod	   °C	   Givare	  integrerad	  i	  referenssolcellen	  
Luftemperatur	   Tamb	   °C	   Separat	  givare	  
Vindhastighet	   Sw	   m/s	   Separat	  givare	  
DC-‐spänning	   VDC	   V	   Från	  växelriktare	  
DC-‐ström	   IDC	   A	   Från	  växelriktare	  
DC-‐effekt	   PDC	   W	   Från	  växelriktare	  
AC-‐spänning	   VAC	   V	   Från	  växelriktare	  
AC-‐ström	   IAC	   A	   Från	  växelriktare	  
AC-‐effekt	   PAC	   W	   Från	  växelriktare	  och	  separat	  elmätare	  
Tid	  utan	  produktion	   toutage	   s	   Framtagen	  från	  produktionsdata	  
 

 

Figur 32 Leverantörer av loggningssystem för solcellsanläggningar under 2012 [17]. 

 

Data hämtas från givarboxen till loggern via en RS485-anslutning, som också ger en 
strömförsörjning till boxen. Enligt specifikationen ska strömförsörjningen vara 12 Vdc. Om 
det är långa kabelsträckor måste man tänka på att dimensionera kabeln så att man inte får 
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för stort spänningsfall. Enligt Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH är sensorboxarna 
testade för klara ned till 10,5 V. Understiger man detta värde finns en risk att givare slutar att 
fungera eller skickar felaktiga värden.  

Medelvärden av de loggade parametrarna sparas var 5:e minut för värden insamlade av Solar 
Log 1000. Alla data lagrades utan sommartidsjustering.  

Då Solar Log inte kunde användas med någon pyranometer med önskad noggrannhet blev 
det nödvändigt att använda ett separat loggningssystem för pyranometern. Valet blev en 
Delta Link GP1 logger enligt råd från en svenska leverantör av Kipp & Zonen pyranometrar, 
se Figur 33. Intervallen mellan loggning av data kan ställas in till mellan 1 sekund och 24 
timmar. Då medelvärden över en vald tidsperiod inte kunde sparas av denna logger blev valet 
att spara momentanvärden var 5:e sekund och att medelvärden senare kunde bildas över ett 
önskat tidsintervall. Med denna lösning behövdes att loggern var ansluten till en dator med 
Internetuppkoppling för att data ska kunna hämtas och sparas för lagring på annan plats. Det 
var inget problem i detta fall eftersom en bärbar dator alltid fanns på plats i parken för att 
kunna användas för fjärrövervakning och fjärrstyrning med hjälp av TeamViewer.  

 

Figur 33 Logger GP1 från Delta-T för pyranometern.  

 

Varje Solar Log 1000 kan hantera upp till 100 växelriktare, men den kan bara hantera en 
elmätare per logger. Därför behövdes en logger per solcellssystem, se Figur 34. 
Synkronisering av tiden mellan de olika loggningssystemen var ett problem. Det visade sig att 
loggern GP1 inte höll tiden utan den sackade efter den verkliga tiden. Loggern har en 
funktion ”Set clock” för att sätta klockans tid till datorklockans tid. Detta måste dock göras 
manuellt genom att stoppa loggningen temporärt, klicka på ”Set clock” och därefter starta 
loggningen igen. Detta är gjort på tio sekunder, men det var opraktiskt att behöva göra det 
manuellt. Därför gjordes i slutet av projektet ett script med hjälp av programmet AutoIt som 
gjorde ”Set clock” varje natt.  
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Figur 34 De tio loggningssystemen för växelriktare och givare, undantaget pyranometern. Den 
högra bilden visar Ethernetanslutning (grå kabel) och RS485-anslutningar för givarbox 
(grön kontaktplint till vänster) och växelriktare (grön kontaktplint till höger).  
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3.6.2 Lagring av loggade data 

Lagring av loggade data sker på en server hos leverantören av Solar Log för data som samlats 
in via deras loggningssystem. En gång per dygn körs ett script som projektet gjort och som 
överför en csv-fil med en dags data per fil och solcellssystem till en ftp-server hos 
leverantören av Solar Log.  

Pyranometerdata lagras temporärt i ett flashminne i en GP1-logger som enligt specifikation 
anges kunna lagra över 600 000 mätvärden. Med loggning var 5:e sekund kunde mätvärden 
för en period av knappt två veckor lagras i loggern. Data överfördes med hjälp av ett script en 
gång per dygn till Dropbox för temporär lagring.  

3.6.3 Visualisering av loggade data 

Via en webbportal kan man visualisera data som är loggade med Solar Log. Det fanns även en 
möjlighet att via datorn i solcellsparken ansluta sig direkt till loggern, vilket utnyttjades 
ibland vid felsökning.  

För att kunna samköra med data insamlade från pyranometern och kunna göra olika typer av 
jämförelser som inte var möjlig i Solar Log:s webbportal gjordes ett eget utvärderings-
program i MATLAB genom ett examensarbete hos ABB Corporate Research [16]. I 
programmet används csv-filer lagrade från Solar Log på en ftp-server. Filerna laddas ner 
ungefär en gång per månad via ett script och läggs in manuellt i MATLAB-programmet.  

3.6.4 Meddelande vid fel i loggningen 

I programvaran för Solar Log 1000 kan man sätta gränser för larmnivåer när mail ska skickas 
om tänkbara fel i loggningen. De nivåer som fanns som grundinställningar var för lågt satta 
vilket resulterade i många dagliga falska larm till en början. Därför behövdes justeringar 
göras av nivåerna för att minska antalet falska larm.  

3.6.5 Loggning i litteraturen 

Det finns mycket skrivet om loggning av solcellssystem i litteraturen. Här är några exempel.  

• IEA PVPS Task 13. Analytical monitoring of grid-connected photovoltaic systems. 
Good practices for monitoring and performance analysis. 2014. 

• IEC 61724 Photovoltaic system performance monitoring - Guidelines for 
measurement, data exchange and analysis. 1998. 

• Australian PV Institute. Australian Technical Guidelines for Monitoring and 
Analysing Photovoltaic Systems. 2013. 
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3.6.6 Givare 

I det följande beskrivs vilka givare som används i solcellsparken. För varje par av parallella 
solcellssystem mäts solinstrålning, solcelltemperatur, omgivande lufttemperatur och 
vindhastighet via en givarbox. 

3.6.6.1. Solinstrålning med referenssolcell 

För att man ska kunna göra beräkningar av ett solcellssystems effektivitet behöver man 
förutom elproduktionen även mäta den globala solinstrålning som träffar solcellsmodulerna. 
Den globala solinstrålningen består dels av direkt solinstrålning, dels av diffus solinstrålning. 
I den diffusa solinstrålningen ingår även reflekterad solinstrålning, som beror på 
omgivningens reflektion (albedo), se Figur 35. Färsk snö kan ha upp till 90% reflektion 
medan färsk asfalt och solcellsmodulerna yta båda har ungefär 4% reflektion.  

 

Figur 35 Global solinstrålning består av direkt och diffus solinstrålning, där reflekterad 
solinstrålning är en del av den diffusa [25].  

SMHI mäter den globala solinstrålningen mot en horisontell yta med pyranometer vid 17 
stationer i Sverige från Lund i söder till Kiruna och Tarfala i norr. De stationer som är 
närmast Västerås är Karlstad, Borlänge, Norrköping och Stockholm, som ligger på 9-18 mils 
avstånd från solcellsparken. Avståndet till SMHI:s mätstationer gör att dessa mätningar av 
solinstrålning inte är användbara för noggranna uppföljningar av elproduktionen i 
solcellsparken 

Den globala solinstrålningen mäts för varje par av system med en referenssolcell monterad i 
modulplanet. Dessutom finns en pyranometer och en referenssolcell med horisontell 
montering på taket av byggnaden.  
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Referenssolceller utnyttjar att kortslutningsströmmen (Isc) är proportionell mot 
solinstrålningen. De bör vara temperaturkompenserad då Isc är svagt temperaturberoende. 
De ska monteras i modulplanet och ska vara av samma celltyp som i modulerna. Om man har 
solcellsmoduler baserade på kristallint kisel ska även referenssolcellen bestå av kristallint 
kisel. Referenssolceller av amorft kisel ger otillförlitliga värden enligt erfarenheter från IEA 
PVPS Task 13. Solinstrålningen mäts över en del av solspektrum, vilken är densamma som 
för de använda solcellsmodulerna om man har samma solcellstyp i referenssolcellen som i 
solcellsmodulerna. Referenssolcellen och en solcellsmodul har samma vinkelberoende när 
det gäller solinstrålningen.  

Referenssolcellerna i solcellsparken är av modell Si-RS-485TC-2T-v-SL tillverkade av tyska 
Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH [14]. TC står för att den har 
temperaturkompensation. 2T anger att den förutom mätning av solcelltemperatur även har 
möjlighet att en ansluta givare för mätning av lufttemperatur. Den har även möjlighet att 
ansluta en givare för mätning av vindhastighet (v). SL anger att det är en speciell version 
producerad exklusivt för Solare Datensysteme, att användas med loggern Solar Log, med ett 
eget protokoll för data. 

Solcellen är inbäddad i Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA) mellan glas och Tedlar. 
Referenssolcellens konstruktion blir därmed jämförbar med den vanligaste typen av 
solcellsmoduler. Rekommenderat intervall för omkalibrering är 5 år.  

Referenssolcellen är inbyggd i givarbox av målad aluminium, som även innehåller 
temperaturmätning av solcellen och till vilken man kan koppla givarna för mätning av 
lufttemperatur och vindhastighet, se Figur 36 och data för givarboxen i Tabell 9.  

Tabell 9 Data för givarbox med referenssolcell och mätning av solcelltemperatur.  

Solcellstyp	   Monokristallin	  kisel	  50x33	  mm	  
Temperaturkoefficient	   ca	  0,05%/K	  
Arbetstemperatur	   -‐20°C	  till	  70°C	  
Fel	  jämfört	  med	  pyranometer	  inom	  arbetstemperaturen	  
vid	  vertikal	  direktstrålning	  

±5%	  

Strömförsörjning	   12	  VDC,	  via	  RS485	  från	  dataloggern	  
 

Nedsmutsning av referenssolcellerna kontrollerades den 11 november 2014. De rengjordes då 
med en putsduk. Frånsett två mycket små fläckar på två av referenssolcellerna verkade de 
rena för blotta ögat. Det blev lite svart smuts på putsduken vid rengöringen. 

Referenssolcellerna på taket av byggnaden och på de fasta systemen rengjordes från snö vid 
ett tillfälle, den 2 februari 2015. De var då helt översnöade. Referenssolcellerna på solföljarna 
kunde inte rengöras från snö eller smuts då de inte var enkelt åtkomliga utan skylift.  
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Figur 36 Givarbox med referenssolcell och mätning av solcelltemperatur (i överkant av 
modulerna) samt vindmätare på ett av de fasta systemen.  

3.6.6.1. Solinstrålning med pyranometer 

På taket av byggnaden sitter en horisontellt monterad pyranometer för mätning av den 
globala solinstrålningen. En pyranometer bygger på termoelektrisk effekt. Den mäter över 
hela solspektrum med enhetlig respons, till skillnad från en referenssolcell. Referenssolceller 
mäter 2-4 % lägre global solinstrålning än en pyranometer i Tyskland, vilket gör att ett 
beräknat ”Performance Ratio” (PR, [26]) blir 2-4 % högre. PR är utomlands ett vanligt 
mätetal för att utvärdera driften av speciellt större solcellsanläggningar, men PR är inte 
allmänt använt i Sverige.  

Responsen för en pyranometer är 5-18 sekunder, vilket är långsammare än för kiselsolceller, 
vars respons är betydligt snabbare än 1 sekund. En pyranometer kostar betydligt mera än en 
kiselreferenssolcell.  

Pyranometern rengjordes från snö vid ett tillfälle, 2 februari 2015, då den var helt översnöad, 
se Figur 37. Nedsmutsning av pyranometern kontrollerades den 11 november 2014, då den 
bedömdes som ren okulärt och det blev ingen synlig smuts på putsduken som användes för 
rengöring.  
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Figur 37 Pyranometer (nedtill) och horisontellt monterad referenssolcell (upptill) på taket av 
byggnaden efter snörengöring. 2 februari 2015.  

3.6.6.2. Temperatur solceller 

Mätning av solcellernas temperatur är intressant därför att den påverkar solcellernas 
verkningsgrad. Solcellsmodulens verkningsgrad sjunker med ökande solcelltemperatur. De 
använda solcellsmodulerna har en temperaturkoefficient på -0,45%/°C, vilket är ett typiskt 
värde för moduler med kiselbaserade solceller.  

Solcellernas temperatur kan mätas på två olika sätt. Endera kan man limma fast en 
temperatursenor på baksidan av en modul eller också kan man använda en referenssolcell 
som även har en integrerad mätning av solcelltemperatur.  

Om man limmar en givare på baksidan ska den enligt råd från IEA PVPS Task 13 sitta i 
mitten av en modul och i mitten av solcellssystemet. Solcelltemperaturen kan variera dels 
inom varje modul, dels inom ett solcellssystem, bland annat beroende på luftflödenas väg på 
ovan- och undersidan av modulerna. En risk vid limning av en givare är att den förr eller 
senare lossnar från modulens baksida. En betydligt mer robust metod att är att ha en givare 
som är laminerad på baksidan av en referenssolcell.  
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I solcellsparkens forskningssystem har den använda givarboxen Si-RS-485TC-2T-v-SL enligt 
Figur 36 från Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH [14] även en givare laminerad på 
baksidan av solcellen för mätning av celltemperaturen.  

En viktig fråga som ställdes till tillverkaren var om den uppmätta solcelltemperaturen 
överensstämmer med celltemperaturen i en verklig modul, med tanke på att referenssolcellen 
är betydligt mindre än en kommersiell solcellsmodul. De uppgav att de gjort ett sådant test 
och fått en god överensstämmelse.  

3.6.6.3. Temperatur omgivning 

Genom att även mäta lufttemperaturen i solcellsmodulerna omgivning kan man se hur stor 
temperaturökning som solinstrålningen orsakar hos solcellerna. Det går då att göra 
jämförelser med teoretiskt beräknade värden för solcellstemperatur med hjälp av 
lufttemperaturen och solinstrålningen. Det finns många föreslagna modeller för att uppskatta 
celltemperaturen. Ett exempel ges i Ekvation 1 [21].  

𝑇!"## = 𝑇!"#$ + (
!"#$!!"

!""
)𝐺 Ekvation 1 

Där Tcell är solcellens beräknade temperatur i °C, Tluft är omgivningens lufttemperatur i °C, 
NOCT-temperaturen anges i °C för den använda solcellsmodulen enligt tillverkarens 
datablad och G är den globala solinstrålningen i modulens plan i W/m2. Med NOCT=45±2°C, 
solinstrålning 1000 W/m2, lufttemperatur 25°C kan solcellens temperatur beräknas till 54-
59°C.  

Lufttemperaturen mäts i solcellsparkens forskningssystem med en givare som ansluts till 
givarboxen. Givarna monterades på baksidan av solcellssystemen, med undantag av det 
takmonterade systemet där givaren sitter under takfoten på husets norra sida. De använda 
temperaturgivarna enligt Figur 38 är av modell Tamb-Si från Ingenieurbüro Mencke & 
Tegtmeyer GmbH [14]. Det är en motståndstermometer med en Pt1000-sensor som ger 1000 
ohms resistans vid 0 °C. Noggrannheten specificeras till 1/3 klass B vilket motsvarar en 
noggrannhet på ±0.1% vid 0°C.  

 

Figur 38 Givare för mätning av omgivningstemperatur under takfoten och vindmätare på taket 
till byggnaden.  
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3.6.6.4. Vindhastighet 

Vindhastigheten påverkar värmetransporten ifrån solcellsmodulerna. Därmed påverkas även 
solcelltemperaturen som i sin tur inverkar på solcellernas verkningsgrad. Det finns därför ett 
forskningsintresse i att mäta vindhastigheten. Vindhastigheten mäts med en vindmätare av 
modell Vwind-Si från Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH [14], se Figur 36. 
Noggrannheten anges i databladet till 0,5 m/s eller 5% av värdet. 

För det 2-axligt solföljande systemet monterades vindmätaren på en pendel som gör att 
vindmätare alltid står i rätt läge. För det 1-axligt solföljande systemet fanns inte denna 
möjlighet och vindmätarens lutning följer därmed solföljarens position.  

3.6.6.5. Elmätare 

Elproduktion mäts av växelriktarna, men för att få en jämförande och noggrannare mätning 
installerades en separat elmätare på AC-sidan av varje växelriktare. Den enda 3-fas elmätare 
som var möjlig att använda med loggern Solar Log 1000 vid tiden för upphandling av 
loggningssystemet var av modellen PRO-1250D Modbus från Inepro, se Figur 39. Den 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 har alla 3-fas växelriktare utom de på den 1-axliga solföljaren 
som har 1-fas växelriktare.  

 

Figur 39 Elmätare för solcellssystem 92-1. 

3.6.7 Videokamera 

Tanken från början med att installera en videokamera var att kunna följa snötäckningen, se 
Figur 40. Det visade sig efterhand att den också var till mycket stor hjälp för att dokumentera 
skuggning från närstående solföljare och vintertid även från skogen söder om E18. Däremot 
kunde den inte dokumentera stölden av solcellsmoduler eftersom den skedde nattetid och 
dessutom var kameran tillfälligt ur funktion vid detta tillfälle.  
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Videokameran sitter på byggnaden och bevakar de fyra fasta solcellssystemen och de två på 
den 2-axliga solföljaren. En bild togs varje kvart och lagrades temporärt i Dropbox. 
Bildexempel på en solföljares rörelse under dagen visas i Figur 41. Videokameran är av 
modell M1113-E IP66 från AXIS. 

 

Figur 40 Exempel på varierande snötäckning på solföljare och de fasta fristående 
solcellssystemen. 27 januari 2015 kl. 10.45.  

	   	  

	   	  
 

Figur 41 Exempel på bilder från videokamera på byggnaden. Den ser de fyra fasta fristående 
solcellssystemen och den 2-axliga solföljaren i forskningsprojektet. Bilderna är tagna kl. 
04.45, 10.00, 13.00 och 16.00 (sommartid) den 20 april 2015.  
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3.7 Fjärrkontroll 
För fjärrkontroll av datorn i solcellsparken användes TeamViewer. Med detta program kan 
man logga in på datorn som har hand om forskningssystemen. Denna möjlighet sparade in 
åtskilliga resor till MW-parken. Men det var inte alltid det gick att upprätta kontakt via 
TeamViewer på grund av att någon händelse i datorn i solcellsparken gjorde att åtkomst inte 
var möjlig.  

3.8 Kostnad 

3.8.1 Loggning 

I Tabell 10 redovisas materialkostnaderna och leverantörer för loggningssystemen samt 
arbetskostnaden vid installationen. Till detta kommer kostnader för senare felsökning som 
gjordes i samarbete av Midroc. Router och Internetabonnemang fanns tillgängligt via 
solcellsparkens installation. 

Tabell 10 Kostnader för komponenter i loggningssystemet och installationsarbete, exklusive 
moms och frakt.  

Komponent	   Antal	   Pris	  per	  styck	   Leverantör	  
Solar	  Log	  1000	   10	   496	  €	   Solare	  Datensysteme	  GmbH	  
Givarbox,	  med	  givare	  för	  solinstrålning	  
och	  solcelltemperatur	  

6	   280	  €	  	   Solare	  Datensysteme	  GmbH	  

Givarbox,	  ersättning	  efter	  åskskada	   2	   242	  €	   Solare	  Datensysteme	  GmbH	  
Givare	  omgivningstemperatur	   5	   80	  €	   Solare	  Datensysteme	  GmbH	  
Vindmätare	   5	   150	  €	   Solare	  Datensysteme	  GmbH	  
Elmätare,	  kalibrerad	   10	   173	  €	   Solare	  Datensysteme	  GmbH	  
WEB	  Commercial,	  årlig	  avgift	   10	   35	  €	   Solare	  Datensysteme	  GmbH	  
Pyranometer	  Kipp&Zonen	  CMP	  11	  
med	  25	  m	  kabel	  

1	   17	  500	  kr	   Toragon	  

GP1	  logger	   1	   8	  000	  kr	   Toragon	  
Kombinationskabel	  till	  GP1	  logger	   1	   600	  kr	   Toragon	  
Videokamera	   1	   4	  662	  kr	   Dustin	  
Switch	  med	  16	  portar	   1	   414	  kr	   Net	  on	  Net	  
Datakabel	  AWG24	   540	  m	   16	  205	  kr	   MIDROC	  
Övrigt	  installationsmaterial	   	   13	  417	  kr	   MIDROC	  
Hyra	  av	  tanktoa	  och	  teleskoplift	   	   17	  291	  kr	   MIDROC	  
Installationsarbete	   	   82	  655	  kr	   MIDROC	  
 

  



 

 50  

4 ERFARENHETER 

I detta kapitel beskrivs installations- och drifterfarenheter från i första hand 
forskningssystemen. Mätresultat och slutsatser baserade på mätresultaten kommer att 
redovisas i en separat rapport. 

4.1 Solcellssystem 

4.1.1 Solföljare 

Både de 2-axliga och 1-axliga solföljarna för forskningssystemen har fungerat som avsett, 
utan felfunktioner.  

Vid ett åskväder den 16 juli 2015 gick styrningen, som sitter på den vertikala stolpen, till ett 
20-tal solföljare sönder i solcellsparken.  

4.1.2 Skuggning 

Alla forskningssystem skuggades mer eller mindre vintertid av skogen söder om E18. Det 
blev tidvis även en del skuggning från de omgivande 2-axliga solföljarna i solcellsparken. För 
de parallella systemen kunde tidvis skuggningen vara olika, endera att bara delar av ett 
system skuggades eller att båda systemen skuggades fast olika mycket.  

Videokamerans bilder var till stor hjälp att dokumentera skuggningen på de fristående fasta 
solcellssystemen (93 och 94) och en 2-axlig solföljare (92).  

4.1.3 Snötäckning 

Alla forskningssystem var täckta av snö kortare tider under vintern. Videokamerans bilder 
var till stor hjälp att dokumentera snötäckningen på de fristående fasta solcellssystemen (93 
och 94) och en 2-axlig solföljare (92).  

4.2 Solcellsmoduler 
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 minskade elproduktionen från dessa moduler. Byte av två 
moduler av 88 moduler med optimerare i forskningssystemen betyder 2,3% av modulerna 
var defekta. Det var en smula förvånande då ingen annan solcellsmodul i MW-parken med 
har behövt bytas ut. När det gäller modulerna i SMA-systemen finns inte samma möjlighet 
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att kontinuerligt få mätdata per modul och någon mätning av modulerna ström-
spänningskurva har inte gjorts för att undersöka om felaktiga moduler finns i SMA-systemen. 

Natten mellan den 11 och 12 juli 2014 stals 39 moduler från tre av de fasta fristående 
solcellssystemen, se Figur 42. Eftersom detta var under semestertid upptäcktes detta först 
kvällen därefter. Då noterades att en utländskregistrerad personbil stod parkerad i 
underfarten till E18. Polis stoppade senare bilen men kunde inte binda personerna i bilen till 
stölden i solcellsparken. Eftersom de stulna modulerna tillsammans vägde ca 900 kg och var 
skrymmande måste en större bil ha använts för borttransport av modulerna.  

De stulna modulerna ersattes med nya moduler av Kraftpojkarna inom 6-12 dagar för de tre 
olika systemen. I samband med stölden skadades kabeln till en vindsensor, så kabeln fick 
lödas om i anslutningen till vindmätaren.  

 

Figur 42  Efter stöld av 39 moduler natten mellan den 11 och 12 juli 2014.  

4.3 Effektoptimerare 
Effektoptimerarna har fungerat utan störningar för forskningssystemen. Två optimerare blev 
utbytta i samband med att två felaktiga moduler ersattes eftersom optimerarna var inbyggda 
i de nya modulerna.  

4.4 Växelriktare 
Det var vissa driftstörningar för två av växelriktarna från Solar Edge. I det ena fallet slutade 
växelriktaren 92-1 att fungerar i början av augusti 2015. Efter några dagar upphörde felet och 
växelriktaren fungerade normalt igen, utan att vare sig Kraftpojkarna eller Solar Edge sade 
sig ha gjort någon åtgärd. Denna information nådde inte forskningsprojektet direkt och det 
blev därför en längre tid än nödvändigt utan driftdata från den loggern. Det visade sig att 
loggern inte loggade data längre när växelriktaren kom igång och det blev en omfattande 
felsökning i kommunikation med Solar Log vad detta berodde på. Det visade sig till sist bero 
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på att Solar Edge växelriktare av någon anledning tappat inställningen att den var ansluten 
till en annan logger än Solar Edge.  

4.5 Kablage 
Avståndet mellan givarboxarna vid solcellssystemen och loggrarna i byggnaden var 50-100 
meter fågelvägen och uppskattningsvis upp till minst 125 m kabelsträcka. RS485 ska klara 
upp till ca 1 000 meter, beroende på vilken kabeldimension man använder. Vid långa 
sträckor måste kablarna dimensioneras så att man inte tappar alltför mycket i spänningsnivå 
till givarboxarna. Den kabel som valdes av installatören till forskningssystemen hade en 
diameter på 0,205 mm2 (AWG24) och en resistans på 82 ohm/km. Spänningsfallet för den 
använda kabeln vid 125 m längd blir 1,6 V vid en ström på 80 mA. Det gjorde att 
spänningsfallet blev något under gränsen till det godkända. Det hade därför varit lämpligt att 
välja en kabel med större diameter. Om istället en kabeldiameter på exempelvis 0,5 mm2 
hade valts hade spänningsfallet begränsats till acceptabla 0,7 V till den mest avlägsna 
givarboxen. 

4.6 Loggning 

4.6.1 Solar Log 1000 

Vid ett åskväder den 16 juli 2015 gick två givarboxar sönder på grund av åskväder. Då det var 
i semestertider tog det lång tid innan felen upptäcktes. Dessutom tog felsökning, beställning 
och byte av sensorboxar och givare till dessa ytterligare tid. Anledningen till att felorsaken 
kunde fastställas till ett åskväder var att många styrsystem till solföljarna i solcellsparken 
också slogs ut vid detta åskväder.  

En logger skulle kunna hanterat alla de använda växelriktarna, men genom att vi hade som 
krav att mäta produktionen från varje solcellssystem med en elmätare, behövdes en logger 
per system, vilket gjorde att det blev en dyrare lösning för loggningssystemet än om varje 
logger hade kunnat hantera flera elmätare också. Det blev också en mera arbetskrävande 
lösning att administrera, exempelvis vad gäller uppdatering av ”firmware”, som fick göras 
manuellt på varje logger. ”Firmware” uppdaterades tre gånger under projektets gång.  

Användning av pulsingång istället för en RS-485 ingång för loggning av elmätarna gav 
upphov till tidvisa driftstörningar av dataloggningen för en del av elmätarna. Det tog mycket 
lång tid att finna orsaken till dessa störningar och att åtgärda problemet. Orsaken berodde 
sannolikt på störningar från andra elkablar. Genom ansluta den mest utsatta elmätaren till 
en av RS-485 ingång på loggern försvann problemet med störningar. Denna lösning var bara 
möjlig för fyra av loggrarna eftersom RS-485 portarna var upptagna av givarboxar och 
växelriktare för de övriga loggrarna. Solare Datensysteme hade från början angivet att vi 
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skulle ansluta elmätarna på pulsingången till loggern, sannolikt eftersom det inte var möjligt 
med RS-485 anslutning för alla elmätarna.  

Efter anslutning av den felande elmätaren via RS-485 fick loggern inte kontakt med 
elmätaren. Det visade sig bero på att elmätningen bara gjordes på en fas, eftersom det var en 
enfasig växelriktare, men att loggern antog att det var trefasmätning. Efter flera kontakter 
med supporten för Solar Log var det en person som kände igen detta problem och kom ihåg 
att problemet kunde lösas genom att göra en bryggkoppling mellan kontakterna till 
elmätarens olika faser (L1->L2 och L2->L3).  

Solare Datensysteme hade en teknisk support som fanns tillgänglig per e-post eller telefon. 
Det är viktigt med en bra support om man får problem med loggningen och har svårt att lösa 
det på egen hand. Epost besvarades inom uppskattningsvis ett par dagar i genomsnitt. Vid 
kontakt per telefon kom man slumpmässigt i kontakt med olika personer för samma ärende, 
vilket gjorde att man fick dra bakgrunden till ärendet mer än en gång. Under en dag 
kontaktades supporten fyra gånger per telefon och det var tre olika personer som svarade. 
Just den dagen var det till hjälp eftersom det var först den tredje personen som hade en 
lösning på problemet, medan de övrigas råd delvis ledde till onödiga åtgärder som ställde till 
mer skada än nytta.  

En av de tio displayerna visade svag ljusstyrka i början av 2015, som gjorde det svårt att läsa 
displayens information, se Figur 43. Efter konsultation av Solare Datensysteme support 
visade det sig bero på dålig kontaktering av displayen. Genom att trycka på displayen kunde 
den fås att temporärt lysa med normal ljusstyrka.  

Två nätadaptrar till loggrarna byttes i april 2014, då loggrarna tappat strömförsörjningen.  

 

Figur 43 Loggern till höger fick med tiden svag ljusstyrka.  
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4.6.2 GP1 logger 

Vid tiden för inköp av loggern för pyranometerdata fanns ingen funktion i loggern för 
medelvärdesbildning av värden. Det gjorde att vi fick logga med täta intervall på 5 sekunder 
och själva göra medelvärdesbildningen. 

Om man ska logga data med täta intervall räcker inte en batteribaserad lösning som 
leverantören föreslog. En test visade att batteritiden blev mycket kort vid loggning av värden 
var 5:e sekund. Därför installerades en permanent strömförsörjning med nätadapter för varje 
logger. För att kunna göra det behövdes en kombinationskabel från leverantören som både 
kunde hantera spänningsmatning och samtidigt datoranslutning till loggern. 

Tidshållning är kritisk om data från olika loggningssystem ska göras. Detta är viktigare desto 
kortare intervall man tänker jämföra. Det visade sig att GP1-loggern hade en drift i tiden, 
som gjorde att loggerns tid sackade efter den riktiga tiden. Vi noterade en drift på ca 1-3 
sekunder per dygn och det verkade dessutom som att driften varierade med tiden. En sådan 
drift är oacceptabelt stor. Automatisk synkning till datortiden saknades, så det fick man göra 
manuellt. När problemet med tidsdriften påpekades hos den svenska leverantören gavs 
beskedet från Delta-T att den konstaterade driften var större än vad som var acceptabelt. 
Förslaget var att byta ut kretskortet i loggern. Det angavs vara en relativt enkel procedur som 
vi kunde göra själva, istället för att vi skulle skicka in loggern till Delta-T och tappa mättid. 
En ny förfrågan till Delta-T gav svaret att man kan förvänta sig en drift på upp till ca 50 
sekunder per månad. Det var därför svårt att säga hur mycket vi egentligen skulle vinna på 
ett byte av kretskort och vi valde att avstå från bytet. Om man ska utvärdera data från 5-
minutersintervall är en drift på upp till 50 sekunder per månad alltför hög. En smidigare 
lösning är därför att göra ett eget script som automatiskt synkar tiden en gång per dygn. Ett 
sådant script gjordes med hjälp av programmet AutoIt.  

Loggern krävde en datoranslutning för att kunna spara och lagra data om man som i vårt fall 
förväntade att loggerns flashminne bara skulle räcka för att spara data för knappt två veckor, 
vilket var alltför kort tid.  

Även loggerns matningsspänning loggades. Det är relevant vid batteridrift för att man ska 
kunna se batteriets tillstånd men då vi använda en fast elanslutning var det onödigt. 

4.6.3 Lagring av loggade data 

Det var en stabil lösning att data från Solar Log lagrades direkt på en ftp-server hos 
leverantören.  

Sammanlagt loggades 106 MB data i ca 5700 filer med rådata från Solar Log i form av en csv-
fil per system och dygn, som hämtades från leverantörens ftp-server. 420 MB data från 
pyranometern lagrades i knappt 500 filer med rådata. En anledning till att det blev så mycket 
större datamängder från pyranometern trots att det var färre parametrar som loggades kan 
vara att data inte lagrades per dygn, utan det blev alltid mer än ett dygns data i varje fil. Det 
blev därmed dubbletter i de lagrade filerna, som fick sorteras bort när data preparerades för 
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utvärderingsprogrammet. Dessutom loggades pyranometerdata var femte sekund istället för 
var femte minut.  

4.6.4 Visualisering av loggade data 

Vårt eget utvärderingsprogram som användes för att jämföra data från de olika 
forskningssystemen var till stor hjälp, eftersom denna möjlighet saknades med Solar Log när 
vi hade tio olika loggrar. Vårt utvärderingsprogram skulle kunna utvecklas vidare med 
lagring av data i en databas istället för i csv-filer.  

4.6.5 Meddelande vid fel i loggningen 

Det är utmärkt att det finns en möjlighet att i Solar Log 1000 göra inställningar så att man får 
ett larm via mail vid driftavvikelser. Det var dock svårt att göra inställningarna så snäva att 
felaktiga alarm helt undveks. Larmen sorterades automatiskt in i en egen mapp i 
mailprogrammet, eftersom fellarmen var så många åtminstone inledningsvis. Detta hade 
nackdelen att det var lätt att glömma bort att kolla den mappen dagligen.  

4.6.6 Givare 

Vid ett åskväder den 16 juli 2015 gick två givarboxar sönder på grund av åskväder. För en av 
givarboxarna gick även givarna för lufttemperatur och vindhastighet sönder. Däremot 
klarade sig dessa givare för den andra givarboxen som gick sönder.  

I övrigt har givarna fungerat utan problem. Det bör speciellt påpekas att mätning av 
solcelltemperatur med en sensor laminerad i givarboxen ger en mycket mer robust lösning än 
om man skulle limma temperatursensorer på baksidan av en modul, med tanke på risken att 
en limmad sensor förr eller senare förmodligen lossnar.  

4.6.7 Elmätare 

Det var problem vid montering av elmätarna. Skruvar till monteringsplintarna drogs sönder 
av installatören på två av elmätarna. En elmätare reklamerades och en annan användes för 
mätning på ett av enfassystemen istället.  

Det hade varit intressant ur forskningssynvinkel att även ha elmätare på växelriktarnas DC-
sida, eftersom det visade sig att växelriktarnas DC-värden hade för dålig noggrannhet. 
Avsaknaden av tillförlitliga mätningar på DC-sidan gjorde att det exempelvis inte gick att 
göra beräkningar av växelriktarnas verkningsgrad.  

En svårighet när gällde att ta fram värden för solelproduktionen från elmätaren var att 
värdena berodde på metod. I Solar Logs portal används ett värde som i dataloggern kallas 
”DaySum”. Det är en räknare i loggern som adderar produktion kontinuerligt under en dag. I 
ett egenutvecklat utvärderingsprogram användes 5-minutersvärden från dataloggern för att 
göra diagram med den högsta tidsupplösningen för att kunna studera olika effekter mera i 



 

 56  

detalj. Det visade sig dock att summan av dessa 5-minutersvärden under en dag gav ett annat 
resultat än om ”DaySum” användes, se Tabell 11. Avvikelsen på 0,59% lägre värde vid 
summering av 5-minutersvärdena i nedanstående exempel från 1 augusti 2014 var större än 
vad som skulle kunna bli fallet på grund av avrundningsfel i de enskilda värden och det 
förblev oklart vad denna skillnad berodde på. Under perioden 1 april 2014 till 30 november 
2015 gav 82% av dagarna lägre respektive 18% av dagarna större värde vid summering av 5-
minutersvärden jämfört med ”DaySum”-värdet för system 67-1.  

När det gäller växelriktarvärden fanns inte ovanstående skillnad den 1 augusti 2014. Däremot 
visade årsvisa summeringar att det även här ofta fanns avvikelser på någon-några tiondels %.  

I utvärderingarna har värdena för ”DaySum” använts för att undvika ovanstående problem. 

Tabell 11 Solelproduktion för solcellssystem 67-1 på den 2-axliga solföljaren enligt olika källor 
den 1 augusti 2014, som var en solig dag. *Elmätarvärden kunde inte ses med bättre 
noggrannhet än 2 decimaler i webbportalen.  

Källa	   SolarLog	  
webbportal	  

(kWh)	  

Logger	  
”DaySum”	  
(kWh)	  

Logger	  summa	  av	  5-‐
minuters-‐värden	  

(kWh)	  

Skillnad	  summa	  5-‐
min.värden	  mot	  

”DaySum”	  
Elmätare	   39,14*	   39,135	   38,905	   -‐0,59%	  
Växelriktare	   38,927	   38,927	   38,926	   0,00%	  
Skillnad	  mot	  elmätare	   -‐0,54%	   -‐0,53%	   +0,053%	   	  

4.6.8 Korrigeringar av mätvärden 

En validering gjordes av mätvärdena genom att jämföra elmätarens ”DaySum”-värden med 
växelriktarens värden för AC-produktion. Om växelriktarens värden var mer än 0,5 kWh 
högre än elmätarvärden gjordes en manuell kontroll för dessa dagar. En jämförelse gjordes 
mellan vårt eget utvärderingsprogram baserat på dagliga datafiler och värden presenterade i 
webbportalen för Solar Log. Funna orsaker till avvikelser var 

• Fel på elmätare eller loggning under delar av eller hel dag, se exempel i Figur 44. 
• Avsaknad av ett-några mätvärden under en dag, se exempel i Figur 45. Exempelvis gällde det 

förmiddagen den 13 juni 2014 för alla systemen, vilket tyder på att en gemensam störkälla.  
• I två fall hade räknaren för ”DaySum” startat om under dagen. 
• I ett fall saknades en datafil i vårt eget utvärderingsprogram (12 oktober 2015 för system 92-1).  
• I tre fall (2 för 92-1, 1 för 93-1) saknades mätvärden i portalen för en dag, medan det fanns 

mätvärden i csv-filer vi laddat ner.  
• I tre fall var dagsvärdet från elmätaren olika i webbportalen och i vårt utvärderingsprogram 
• I två fall hade växelriktarnas räknare börjat på ett för stort värde, exempelvis 2,4 kW.  

 

För felaktiga elmätarvärden under perioden 20140401-20151130 gjordes korrigeringar enligt 
Tabell 12 genom att använda växelriktarvärdena för de aktuella dagarna. I tabellen anges den 
totala summan av alla korrigeringar per system, de enskilda korrigeringarna gjordes dock per 
dag. För de flesta av systemen var korrigeringarna av försumbar eller av marginell betydelse. 
För 67-1 och 94-2 var korrigeringarna dock så stora att de hade en signifikant inverkan på 
beräkningarna.  
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Figur 44 Effekt från växelriktare (röd linje) och elmätare (fylld orange yta) för system 94-2 den 1 
juni 2015, som visar att värden från elmätaren saknas eller är för låga före kl. 13:15. 

 

Figur 45 Effekt från växelriktare (röd linje) och elmätare (fylld orange yta) för system 94-2 den 
23 april 2014, som visar saknat värde från elmätaren kl. 09:55.  
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Tabell 12 Summering av korrigeringar gjorda av dagliga elmätarvärden för perioden.  

System	   Korrigering	  (kWh)	   Kommentar	  
67-‐1	   +210,58	  	   Varav	  203,89	  kWh	  under	  april	  2014	  
67-‐2	   +2,65	   	  
92-‐1	   +14,87	   	  
92-‐2	   -‐	   Elmätarproblem	  under	  längre	  tid	  
93-‐1	   +23,02	   Varav	  20,49	  kWh	  under	  april	  2014	  
93-‐2	   +10,80	   	  
94-‐1	   +3,12	   	  
94-‐2	   +204,83	   Varv	  202,95	  under	  perioden	  27	  maj	  –	  12	  juni	  2015	  
95-‐1	   +2,87	   	  
95-‐2	   +8,25	   	  
 

På grund av växelriktarfel, loggningsfel, underhållsarbeten i MW-parken eller modulstöld 
saknades mätvärden helt eller delvis under 1-20 dagar per forskningssystem under perioden 
20140401-20151130, se Tabell 13. Vid relativa jämförelser mellan de olika systemen användes 
inte dessa dagar för att få dataserier med samma längd. Under dagar med snötäckning kunde 
dagsvärdena vara noll, men det är en naturlig orsak och dessa värden lämnades orörda. 

Tabell 13 Antal dagar som saknade eller hade felaktigt låga elmätarvärden under hela eller del av 
dagen för perioden 20140401-20151130, som inte berodde på snötäckning eller låg 
solinstrålning och som inte kunde korrigeras med hjälp av värden från växelriktarna. 

System	   Dagar	  med	  fel	  
värden	  

Kommentar	  

67-‐1	   0	   	  
67-‐2	   0	   	  
92-‐1	   16	  

	  
3-‐15	  augusti	  2015	  (växelriktarfel	  följt	  av	  loggningsfel),	  4-‐6	  oktober	  2015	  
(okänd	  orsak)	  

92-‐2	   9	   2-‐4	  april,	  11-‐13	  april	  (okänd	  orsak)	  2014,	  30	  juni	  –	  2	  juli	  2015	  
(elmätararbeten)	  	  

93-‐1	   20	   12-‐14,	  25,	  27-‐29	  april	  2014	  (okänd	  orsak),	  12-‐23	  juli	  2014	  (modulstöld),	  
25	  april	  2015	  (underhåll	  av	  MW-‐parken)	  

93-‐2	   7	   12-‐18	  juli	  2014	  (modulstöld)	  
94-‐1	   1	   10	  juni	  2015	  (okänd	  orsak)	  
94-‐2	   6	   12-‐17	  juli	  2014	  (modulstöld)	  
95-‐1	   14	   7-‐13	  augusti	  2014	  (växelriktare	  ur	  funktion),	  18	  juni	  2015	  (okänd	  orsak),	  

29	  juli	  –	  3	  augusti	  2015	  (underhåll	  av	  MW-‐parken)	  
95-‐2	   1	   25	  april	  2015	  (underhåll	  av	  MW-‐parken)	  
 

4.6.9 Fjärrkontroll 

Ibland fungerade inte anslutningen via TeamViewer på grund av det varit någon aktivitet i 
datorn i solcellsparken som gjorde att uppkopplingen inte fungerade. Inledningsvis berodde 
det på att efter automatiska uppdateringar av Windows med efterföljande omstart behövdes 
en inloggning på plats. Detta löstes genom att använda ett script som automatiskt loggade in 
på datorn efter omstart. Senare inträffade då och då att uppkopplingen inte fungerade, 
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exempelvis att lösenordet hade gått ut och behövde uppdateras, och att ett besök på plats 
krävdes för att se till att uppkopplingen fungerade igen, exempelvis genom omstart av 
datorn.  

4.7 Videokamera 
Videokameran var mycket användbar för att dokumentera snötäckning och skuggning av 
solcellssystemen. Vid vissa tillfällen slutade kameran att leverera bilder. Ibland berodde det 
på att datorns IP-adress hade ändrats. Omstart av kameran krävdes tre gånger för att få igång 
den igen. Även Kraftpojkarnas kameror tappade kontakten ibland. Det visade sig bero på att 
eluttaget som switchen var kopplad till var styrd av ventilationsfläktarna så den stängdes av 
lite då och då. Switchen kopplades till ett annat eluttag och efter det att projektets dator 
tilldelats en fast adress i oktober 2014 upphörde IP-adressproblemet med videokameran.  

Det hända även att videokameran tappade tiden vid några tillfällen så att det blev fel 
tidsstämpel på bilderna och att detta fick åtgärdas i kamerans inställningar. Med hjälp av 
datum och tid när bilden skapades kunde den rätta tiden för bilderna fastställas i efterhand.  
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5 SLUTSATSER 

Viktigaste kuggen i ett loggningssystem är en ansvarig person, som 

• Har ett mål med loggningen 
• Ser till att loggningen fungerar 
• Utvärderar loggade data 
• Vidtar åtgärder om något verkar fel med solcellssystemet 

En bra idé, förutom att ha en utsedd driftansvarig person, är att gör en checklista över saker 
som regelbundet ska kontrolleras av den som är driftansvarig. För forskningsprojektet kunde 
det exempelvis gälla kontroll av larm, kontroll av tidsstämpel på videobilder (kameran 
tappade tiden ibland), kontroll av tidshållning för pyranometerns logger och kontroll av att 
alla solcellssystem fungerar normalt genom att titta på driftdata. 

Problem med loggning av data är en vanligare felkälla än fel på solcellsmoduler. Mätning och 
loggning ska anpassas efter användaren som har olika behov och ekonomi. Det behövs en 
balans mellan behov och ekonomi. 

• Behov 
o Privatperson 
o Fastighetsägare 
o Forskare 
o … 

• Ekonomi 
o Större anläggningar kan kosta på sig mera avancerad mätning och loggning 

• Flera komponenter i en solcellsanläggning i form av solföljare, givare etc. ökar 
sannolikheten för fel 

 

Exempel på syfte med loggning kan vara 

• Hur fungerar anläggningen 
o Hur stor är produktionen? 

§ Har leverantören gett en produktionsgaranti? 
§ Effektgaranti finns för modulerna 

o Hur bra är min anläggning jämfört med andras? 
• Kunna åtgärda fel 

o För att minimera ekonomiska förluster 
o Felmeddelande med e-post eller SMS önskvärt 

• Planera förebyggande underhåll 
o Rengöring? Kan behövas i torrare klimat, men vanligen inte i Sverige.  

• Göra prognoser över framtida solelproduktion 
 

Det hela kan sammanfattas med ett citat av Albert Einstein: ”Allting bör göras så enkelt som 
möjligt – men inte enklare”.   
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