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ABSTRACT  

Earth’s electricity use is increasing every year, in combination with higher environment and 

safety requirements for electricity production. This has resulted in renewable energy sources 

such as solar energy having developed rapidly in recent years. One of the biggest problems 

with solar energy in terms of energy efficiency is how well the solar systems can generate 

electricity under non-optimal conditions. In order to increase the generation of electricity in 

solar systems that are affected by power deterioration factors such as shading and soiling, 

power optimizers have been introduced in new solar systems. The purpose if this degree 

project is to compare the electricity production of the power optimized solar installation at 

Gillberga farm with simulations of this system with and without power optimizers, and how 

well the simulated values correspond to actual data. In addition, examine the advantages and 

disadvantages of a power optimized solar systems regarding electricity production, safety, 

maintenance and profitability. This thesis work began by collecting the necessary 

information about the solar system through the SolarEdge monitoring database with the help 

of the company El av sol. The solar system at Gillberga farm was built up in the 3D 

simulation programs Aurora and SiteDesiger, in order to simulate annual electricity 

production. The results of the simulations show that the annual electricity production at 

Gillberga farm increases by approximately 2,3% through the implementation of power 

optimizers. The simulated annual electricity production with standard setting for system 

losses overestimates the electricity production by about 7-15%, compared to what Gillberga 

farm produces in a normal year without operational disturbances. These differences mainly 

depend on how the system losses settings are selected and differences in solar radiation 

between the simulation programs and the actual operating year. There is no specific system 

size were power optimizers are most profitable. It is instead dependent on what type of 

shading the solar system is exposed to and the orientation of the solar panel that 

determinates whether power optimizers are economically profitable. To minimize material 

costs, a power optimizer must be connected to a pair of solar panels. To achieve the highest 

monitoring capability of the system, a power optimizer must be connected to only one solar 

panel. Some advantages of power optimizers are more flexible system design, individual 

monitoring and higher safety. Some disadvantages are higher investment cost and lower 

reliability. 

Keywords: Solar panels, power optimizers, Aurora solar, SolarEdge SiteDesigner, shading  
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SAMMANFATTNING  

Jordens elanvändning ökar för varje år som går i kombination med högre miljö och 

säkerhetskrav på elproduktion. Detta har resulterat i att förnybara energikällor såsom 

solenergi har haft en snabb utveckling de senaste åren. Ett utav solenergins största 

utmaningar när det gäller energieffektivisering, är hur väl solcellssystemen kan generera el 

under icke optimala förhållanden. För att öka elgenerering i solcellsanläggningar som 

påverkas av effektförsämrande faktorer såsom skuggning och nedsmutsning har 

effektoptimerare introducerats i nya solcellsanläggningar.  

Syftet med detta examensarbetet är att jämföra elproduktionen hos den effektoptimerade 

solcellsanläggningen på Gillberga gård med simuleringar av detta system, med och utan 

effektoptimerare, samt hur väl de simulerade värdena stämmer överens med verkliga data. 

Utöver detta även undersöka vilka för- och nackdelar som finns i ett effektoptimerat 

solcellssystem med avseende på elproduktion, säkerhet, underhåll, konfiguration och 

lönsamhet. 

Examensarbetet inleddes med att samla in nödvändig information om anläggningen genom 

SolarEdge loggningsdatabas med hjälp av företaget El av Sol. Solcellsanläggningen vid 

Gillberga gård byggdes upp i 3D simuleringsprogrammen Aurora och SiteDesigner för att 

sedan simulera årlig elproduktion. 

Resultaten av simuleringarna visar att den årliga elproduktionen vid Gillberga gård ökar med 

ca 2,3% genom implementering av effektoptimerare. Den simulerade årliga elproduktionen 

med standardinställningar för systemförluster över estimerar elproduktionen med ca 7–15%, 

jämfört med vad Gillberga gård producerar under ett normalår utan driftstörningar. Dessa 

skillnader beror framförallt på hur systemförlustinställningar är valda och 

solinstrålningsskillnader mellan simuleringsprogrammen och det valda driftåret. Det finns 

ingen specifik anläggningsstorlek där effektoptimerare blir mest lönsamma. Det är istället 

beroende på vilken typ av skuggning anläggningen utsätts för samt orienteringen av 

solcellsmodulerna som avgör om effektoptimerare är ekonomiskt lönsamt. För att minimera 

materialkostnaderna ska en effektoptimerare kopplas till ett par av solcellsmoduler. För att 

uppnå högsta övervakningsförmåga på sitt solcellssystem skall en effektoptimerare 

sammankopplas med endast en solcellsmodul. Några fördelar och nackdelar med 

effektoptimerare är: 

• Potentiell ökning av elproduktionen vid rätta förhållanden. 

• Produktionsskillnader mellan solcellsmoduler begränsar inte elproduktionen av andra 

solcellsmoduler. 

• Möjlighet att blanda olika typer av solcellsmoduler samt variera orientering och lutning.  

• Individuell övervakning och loggningssystem vilket underlättar felsökning och underhåll.  

• Högre säkerhet med inbyggd ”SafeDC off switch”.  

o Högre investeringskostnad, ca 11% vid Gillberga gård. 

o Fler komponenter introduceras till system som kan orsaka problem och gå sönder.  

o Inte alla typer av skuggning på effektoptimerade solcellsmoduler ökar elproduktionen jämfört 

med solcellsmoduler utan effektoptimerare. 

Nyckelord: Solcellsmoduler, effektoptimerare, Aurora solar, SolarEdge SiteDesigner, skuggning 
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

AC Växelström 

DC Likström 

kW Kilowatt 

kWp Kilowatt peak 

kWh Kilowattimmar 

MPP Maximum power point 

MPPT Maximum power point tracker 

MWh Megawattimmar 

NOCT Nominal operating cell temperature 

STC Standard test conditions 

1:1 En effektoptimerare kopplad till en solcellsmodul 

1:2 En effektoptimerare kopplad till två solcellsmoduler 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Albedo Mått på hur stor andel av solinstrålning som reflekteras bort från 
solcellsmodulen 

Azimutvinkel Vinkel som beskriver väderstreck 

Elproduktion Omvandling av solenergi till elektrisk energi 

Dopning Tillsätter små mängder av andra ämnen för att öka materialets 
ledningsförmåga. 

IV-kurva Ström- och spänningskurva  

STC Märkeffekten hos solcellsmodulerna gäller vid 1000W/m2 
instrålningseffekt, vid 25°C och air mass 1,5. 

PV-kurva Effekt- och spänningskurva 
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1 INLEDNING 

Enligt British Petroleum (2018) i deras årliga statistical review of world energy förbrukade 

hela jorden 2017 ca 13 511 miljoner ton oljeekvivalenter, vilket motsvarar 157 000TWh. 

Jämfört med år 1940 använder hela jorden ca sju gånger så mycket energi påstår Ritchie 

(2019). Enligt Zabel (2009) syns i takt med den växande världsbefolkningen och allt bättre 

levnadsstandarden i framförallt Afrika och Asien, en ökande energianvändning för varje år 

som går. International Energy Agency (2019) hävdar att den globala efterfrågan på el ökade 

med 4% jämfört med 2017 upp till 26 672TWh år 2018. Under 2018 ökade el från solceller 

med ca 31% och är i dagsläget det kraftslag med högst tillväxthastighet.  

Almusaied et al. (2018) betonar att förnybar energi är nyckeln till framtidens hållbara 

samhälle, utvecklingen inom området går framåt med stormsteg och solenergi är kärnan i 

denna utveckling. Dock är verkningsgraden för dagens solcellsmoduler inte speciellt hög och 

är elproduktionen påverkas av många effektförsämrande faktorer. 

1.1 Bakgrund 

I ett traditionellt solcellssystem kopplas flera solcellsmoduler i serie för att skapa en sträng, 

flera strängar kopplas ihop parallellt till en växelriktare som sedan omvandlar den 

producerade likströmmen till växelström, se figur 1. Om en solcellsmodul blir täckt med snö, 

blir smutsig eller delvis skuggad påverkar det hela strängens elproduktion då strömmen blir 

lägre skriver Koirala et al. (2014). 

 

Figur 1 Traditionell uppbyggnad av solcellssystem. 

Vid projektering av nya solcellsanläggningar så används ofta smarta inbyggda system för att 

minimera påverkan av de effektförsämrande faktorerna så som skuggning och snö. En utav 

dessa smarta inbyggda system är effektoptimerare. El av sol Nordic AB är ett solcellsföretag 

som jobbar aktivt med implementering av effektoptimering i deras solcellsanläggningar. De 
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använder sig utav en likströmeffektoptimerare från företaget SolarEdge. Detta system styr 

ström och spänning i varje solcellsmodul individuellt eller i par. SolarEdge (u.d) förklarar att 

det resulterar i att förlusten av en solcellsmodul bara reducerar sin egen effekt istället för att 

reducera hela strängens effekt. SolarEdge påstår att en effektoptimerad solcellsanläggning 

kan producera upp till 25% mer solel under rätta förhållanden.  

I rapporten Utvärdering av Sveriges första MW-solcellspark jämför Stridh (2016a) 

solcellsmodulers årliga elproduktion beroende på olika lutningar, solföljning och användning 

av effektoptimerare. Slutsatsen han drar angående effektoptimerare var att det inte var 

någon signifikant skillnad i årlig solelproduktion mellan de modulerna med och utan 

effektoptimerare, samt att skillnaderna ligger inom toleransen för mätnoggrannheten. Stridh 

betonar att även fast solelproduktionen inte ökade signifikant finns det andra fördelar med 

effektoptimerare som till exempel övervakning på modulnivå och flexiblare modullayout som 

måste vägas mot en högre investeringskostnad.  

På grund av en viss oenighet mellan vad leverantörer påstår i teori och vad den faktiska 

elproduktionen visar i praktiken har effektoptimering valts att undersökas. Detta 

examensarbete kommer att utvärdera den effektoptimerade solcellsanläggningen vid 

Gillberga gård. På gården jobbar de i huvudsak med växtodling och slaktsvinsuppfödning 

vilka båda är energikrävande processer. Gården är placerad i utkanten av Dingtuna strax 

utanför Västerås markerat i figur 2. Anläggningen har en installerad effekt på 87kW och är 

uppbyggt av 336 stycken monokristallina solcellsmoduler som är kopplade till 5 stycken 

växelriktare. Bakpå varje solcellsmodul sitter en effektoptimerare. Anläggningen sattes i drift 

under 2015 och är byggd av El av sol Nordic AB. 

  

Gillberga Gård 

Västerås 

Figur 2 Gillberga gård ligger ca 5km sydväst om Västerås. 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att jämföra elproduktionen hos den effektoptimerade 

solcellsanläggningen på Gillberga gård med simuleringar av detta system, med och utan 

effektoptimerare samt hur väl de simulerade värdena stämmer överens med verkliga data. 

Utöver detta även undersöka vilka för- och nackdelar som finns i ett effektoptimerat 

solcellssystem med avseende på elproduktion, säkerhet, underhåll, konfiguration och 

lönsamhet. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur mycket ökar elproduktionen genom implementering av effektoptimerare på 

solcellssanläggningen vid Gillberga gård enligt simuleringar? 

• Hur väl stämmer simulerade data överens med verkliga data? Om inte, vad skulle det kunna 

bero på?  

• Vid vilken anläggningsstorlek blir det mest lönsamt att installera effektoptimerare och hur ska 

de konfigureras? 

• Hur påverkas säkerhet och underhåll av effektoptimerare? 

• Vilka för- och nackdelar har effektoptimerare? 

1.4 Avgränsning 

Examensarbetet behandlar enbart anläggningen på Gillberga gård i Dingtuna, byggd av  

”El av sol Nordic AB”. De simuleringsprogram som används är endast Aurora och 

SiteDesigner. En ytterligare avgränsning är att den exakta strängsammansättningen är okänd 

på grund av att anläggningsägaren gjorde majoriteten av den elektriska konstruktionen. 

Därför har strängar estimerats och sammankopplats enligt effektoptimerarnas dimensioner. 

Ekonomiska parametrar som ingår i värdet av den producerade elen kommer inte att 

undersökas djupare, istället används estimerade värden på solel från El av Sol.  

2 METOD 

Examensarbetet omfattar två delar, en litteraturstudie och en fallstudie av anläggningen. En 

litteraturstudie har inlett detta examensarbete för att ge teoretisk grund samt undersöka vad 

som tidigare har behandlats inom detta område. I den andra delen simuleras och undersöks 

anläggningen vid Gillberga gård med avseende på implementeringen av effektoptimerare. I 

undersökningen av anläggningen ingår en studie av anläggningen och dess uppbyggnad, 

simuleringar och jämförelser. Intervjuer med insatta aktörer inom El av sol och Mälardalens 

Högskola har utförts som komplement. 
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2.1 Litteraturstudie 

För att ge en teoretisk grund och förståelse till examensarbetet har vetenskapliga artiklar, 

rapporter från myndigheter och företag samt olika websidor studerats. Där framförallt 

databaser som ResearchGate och Diva har används. Dessa behandlar generell information 

om bland annat tidigare studier, typer av solceller, hur solcellssystem är uppbyggda, 

påverkande faktorer vid elgenerering och hur solcellsanläggningar kan effektoptimeras. 

2.2 Insamling av data 

Data och specifikationer från Gillberga gård samlades in från El av sols elektroniska 

loggningsdatabas över färdigställda projekt. Insamlade data är årlig och månadsvis 

elproduktionen, installerad effekt, geografisk plats, lutning på modulerna och taket, 

azimutvinkel, storleken, ingående komponenter och kostnader. Detta gjordes med hjälp av 

Henrik Lundberg, teknikansvarig på El av sol. 

2.3 Simuleringar 

Anläggningen på Gillberga gård simulerades med hjälp av två olika webbaserade verktyg: 

Aurora och SiteDesigner. Två olika program användes för att öka säkerheten på resultaten 

från simuleringarna samt observera skillnader mellan programmen. Aurora och SiteDesigner 

valdes framförallt för att i båda verktygen finns det möjlighet att simulera med 

effektoptimerare. Just SiteDesigner användes för att när projektet utfördes simulerades det i 

detta verktyg. Anledningen till att Aurora också användes var för att enkelt ha möjlighet att 

modellera närliggande natur och hinder. Simulering i Aurora och SiteDesigner gav den 

teoretiska elproduktionen i kWh/år. Detta jämfördes sedan med den rikliga elproduktionen 

från Gillberga gård.   

2.4 Intervjuer 

Intervjuerna fokuserar huvudsakligen på hur respondenterna upplever att implementeringen 

av effektoptimerare underlättar underhåll och säkerhet. Men även områden så som 

produktionsökning och ekonomi kommer att diskuteras. Intervjustudien valdes som 

komplement till simuleringar och litteraturstudien för att få bättre kunskap om vad insatta 

aktörer upplever vara de största för- och nackdelarna med effektoptimerare. En 

intervjustudie valdes framför en enkätstudie för att svaren skulle vara mer konkreta och 

utvecklande, samt att en diskussion runt svaren skulle kunna föras. Se bilaga 3 och 4 där 

intervjufrågorna som ställdes till respektive respondent presenteras. 
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3 LITERATURSTUDIE 

Som grund till examensarbetet har teori samlats in och tidigare studier studerats. 

Litteraturstudien kommer att undersöka hur solceller fungerar, hur solcellsmoduler är 

uppbyggda, vilka parametrar som påverkar solcellssystem, olika typer av effektoptimering i 

solcellssystem och miljö. Detta presenteras i kapitel 3.1 till 3.9.  

3.1 Tidigare studier 

Stridh (2016a) jämför i rapporten Utvärdering av Sveriges första MW-solcellspark 

solcellsmodulers årliga elproduktion beroende på olika lutningar, solföljning och användning 

av effektoptimerare vid solcellsparken 1 mil öster om Västerås. Effektoptimerarna i denna 

anläggning var modellen P400 från företaget SolarEdge. Slutsatsen han drar angående 

effektoptimerare var att det inte var någon signifikant skillnad i årlig solelproduktion mellan 

de modulerna med och utan effektoptimerare, samt att skillnaderna ligger inom toleransen 

för mätnoggrannheten. Stridh betonar att även fast solelproduktionen inte ökade signifikant 

finns det andra fördelar med effektoptimerare som till exempel övervakning på modulnivå 

och flexiblare modullayout som måste vägas mot en högre investeringskostnad.  

SolarEdge (2013) gjorde en fallstudie där de jämför simuleringar av årlig elproduktion för en 

solcellsanläggning i Israel med och utan effektoptimerare från SolarEdge. Anläggningen 

består av 2348 stycken monokristallina Jinko Solar 255W solcellsmoduler med en installerad 

effekt på 600 kWp. Anläggningen simulerades med effektoptimeraren P600 från SolarEdge 

där en effektoptimerare var konfigurerade på två stycken solcellsmoduler. Anläggningen 

skuggas inte från varken hinder på taket eller närliggande natur. De simulerade resultatet i 

programmet PVsyst visade en ökning i årlig elproduktion med 2,65%, om anläggningen 

skulle ha effektoptimerare enligt 1:2 konfiguration.  

SolarEdge (2010) gjorde en fallstudie där de jämför simuleringar av årlig elproduktion för en 

solcellsanläggning i Tyskland. Anläggningen består av 30 stycken polykristallina Solaria 

225W solcellsmoduler med en installerad effekt på 6,75 kWp. Anläggningen simulerades med 

effektoptimerare okänd modell från SolarEdge där en effektoptimerare var konfigurerade på 

en solcellsmodul.  Anläggningen skuggas av två stycken skorstenar på taket samt närliggande 

natur och byggnader.  De simulerade resultatet i programmet PVsyst visade en ökning i årlig 

elproduktion med 12,4% om anläggningen skulle ha effektoptimerare enligt 1:1 konfiguration.    
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3.2 Halvledare och solceller 

Enligt Energiforsk (2017) är solceller en uppfinning som omvandlar energin som finns i 

fotoner till elektricitet utan några rörliga delar. Huvudkomponenten i solceller är ett 

halvledarmaterial, som är ett mycket vanligt material i elektrisk utrustning. Detta innebär att 

materialet inte är elektriskt ledande vid låga temperaturer, men när temperaturen ökar eller 

vid tillräcklig belysning så blir materialet ledande. Det finns olika typer av halvledare men det 

vanligaste halvledarmaterialet är kisel med en liten inblandning av andra material. På 

atomnivå är kislet strukturerat så att när materialet är belyst uppstår en spänning mellan 

framsidan och baksidan av materialet. Starka kovalenta bindningar binder kiselatomerna till 

varandra. Varje kiselatom har fyra stycken valenselektroner som delar sina elektroner med 

fyra andra kiselatomer, detta fyller det yttersta valensskalet med åtta elektroner. Vid 

tillräcklig belysning av materialet bryts dessa bindningar och elektroner frigörs, vilket leder 

till att elektronerna kan röra sig fritt i materialet och ledningsförmågan i halvledaren ökar. 

Det som avgör hur mycket energi som behövs för att en elektron ska frigöras är materialets 

bandgap. Med bandgap menas den mängd energi som krävs för att en elektron ska förflytta 

sig från valensskalet till ledningsbandet i en atom. När materialet blir tillräckligt belyst så att 

bandgapet övervinns frigörs elektroner och bryter då sina kovalenta bindningar. 

Elektronerna lämnar då ett tomt utrymme bakom sig, detta utrymme kallas för hål. Dessa hål 

blir i sin tur fyllda av andra elektroner som bryter sina bindningar. Denna momentana 

process kräver normalt ingen extra energi och de hål som uppstår kan förflytta sig i 

materialet. Energiforsk förklarar även att denna speciella strukturering av atomerna i kislet 

kallas för dopning. Där solceller innehåller två varianter, P- och N-dopat kisel. P-dopat kisel 

tillsätts ett ströämne med ett mindre antal valenselektroner vanligtvis bor (B) som 

representeras i figur 3. Boratomer har tre valenselektroner och skapar kovalenta bildningar 

med kiselatomerna, på den fjärde platsen skapas då ett hål. I N-dopat kisel tillsätts ett 

ströämne med fler valenselektroner än kisel vanligtvis fosfor (P). Även här bildas det 

kovalenta bindningar med de närliggande kiselatomerna men den överblivna elektronen är 

fri och bidrar till en ökad ledningsförmåga som illustreras i figur 4. I Figur 3 och 4 

representerar de olika färgade prickarna elektroner från respektive ämne, dubbla prickar är 

kovalenta bindningar mellan atomerna. 

  

Figur 4 N-dopat kisel på 
atomnivå. 

Figur 3 P-dopat kisel på 
atomnivå. 
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3.3 Solcellsmoduler 

En enstaka solcell utvecklar en låg spänning vid belysning, typiskt värde ligger runt 0,5V 

påstår Vattenfall (2016). Därför seriekopplas ett antal solceller för att öka spänningen till en 

nivå som är lämplig för elproduktion. Energiforsk (2017) skriver att det finns flera olika typer 

av solcellsmoduler till exempel poly- och monokristallina kiselsolcellsmoduler samt 

tunnfilmsmoduler. Vanligtvis består poly- och monokristallina solcellsmoduler av 36 till 72 

kvadratiska solceller ihopkopplade i serie. Tunnfilmssolceller däremot, kan bestå av fler än 

150 stycken seriekopplade långsmala solceller som stäcker sig över hela modulens långsida. 

Alla typer av solceller är känsliga för fukt, värme och påverkan av väder och vind anser 

Solenergi (u.d). Därför skyddar man solcellerna genom att placera dom mellan en metallram 

och härdat glas som ibland kan innehålla järn. Järnet stärker glaset ytterligare och minskar 

andelen reflekterat ljus från glaset samtidigt som det släpper igenom tillräckligt med ljus för 

att solcellerna ska generera el. Ramen och själva basen till solcellerna är oftast gjorda av lätta 

metaller som aluminium. 

SunPower (2016) skriver att den första solcellen som skapades 1954 av Bell Labs hade en 

verkningsgrad på ca 6%. Idag har solcells företaget SunPower lyckat tillverka en 

monokristallin solcellsmodul i kisel med en verkningsgrad på 24,1%. De flesta 

solcellsmoduler i kisel har en modulverkningsgrad mellan 13 och 18% vid STC (Standard test 

conditions) skriver GSES (2016). 

Frauhnofer Institute for Solar Energy Systems (2019) skriver att marknadsandelarna för de 

olika solcellstyperna har varierat en del under de senaste åren. Under det sena 1900-talet 

dominerade den monokristallina solcellen marknaden, sakta men säkert började 

multikristallina- (polykristallin) och tunnfilms-solceller introduceras på marknaden. 2017 

stod multikristallina solceller för 60,8%, monokristallina solceller för 32,2% och 

tunnfilmsolceller för 4,5% av den totala globala solelsproduktionen.  

Enligt Stidh (2012a) så anges solcellsmodulers märkeffekt (maxeffekt) från tillverkare i STC 

Detta har blivit en branschstandard då modulerna kvalitets testas med hjälp av en blixtlampa 

(flash-testing) i fabriker. En solcellsmoduls märk effekt P, beräknas enligt ekvationen 1. 

𝑃 = 𝜂 ∗ 𝐴 ∗ 𝐺 

Där 𝜂 är verkningsgraden på solcellsmodulen vid STC, A är arean på hela solcellsmodulen 

och G som är den globala solinstrålningen. 

  

Ekvation 1 
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3.4 Solcellssystem 

Flera solcellsmoduler kopplas samman i serie för att uppnå önskad toppeffekt skriver 

Energimyndigheten (2015). Dessa sammankopplade solcellsmoduler kallas för en sträng, och 

dimensioneras med avseende på önskad arbetsspänning samt växelriktarens 

spänningsområde. Ett solcellssystem består sedan av ett önskat antal parallellkopplade 

strängar. Solcellsmoduler som är kopplade i serie och parallell utan effektoptimerare kan inte 

leverera dess individuella maximala effektpunkt. Detta beror på att i serie anslutna strängar 

måste strömmen i hela strängen vara den samma. Strömmen begränsas i strängen till den 

modul som levererar minst ström, detta ger upphov till en minskad elproduktion. 

Enligt Solarregion Skåne (2016) består ett traditionellt solcellssystem framförallt av 

solcellsmoduler och växelriktare, men även komponenter som takfästen, AC- och DC-brytare, 

kablar, kopplingslådor, effektoptimerare och elmätare ingår i systemet. Solcellssystem brukas 

delas in i två olika typer, fristående- och nätanslutna solcellssystem.  

Fristående solcellssystem (off-grid system) används ofta i mindre byggnader såsom fritidshus 

eller liknande där det inte finns något elnät tillgängligt, se figur 7. I off-grid system är lagring 

av energin i batterier en central del i solcellssystemet och dimensioneras utifrån 

egenanvändning, då elproduktion och användning inte alltid stämmer överens. En ytterligare 

komponent som nästan alla off-grid system använder sig av är laddningsregulatorer. Dessa 

apparater kopplas ihop med batterierna och hindrar batterierna från överladdning, 

djupurladdning, samt säkerställer jämn laddning och urladdning av batterierna. Nätanslutna 

solcellssystem (grid-tied system) används vanligtvis i fastigheter, bostadshus och fritidshus 

där fastigheten är kopplat till det lokala nätet, se figur 8. Den producerade solelen används 

direkt och vid produktionsöverskott matas elen tillbaka ut på nätet. Till nätanslutna 

solcellssystem tecknas ett in- och utmatningsabonnemang med nätägaren skriver Stridh 

(2012b). Detta abonnemang gör det möjligt att både köpa och sälja el ut på nätet, utifrån ett 

konsumentperspektiv.  

 

3.4.1 Säkerhetsregler för DC-brytare i solcellsinstallationer 

Enligt Elsäkerhetsverket (2015) krävs en DC-brytare på växelriktarens likströms sida för att 

ha möjlighet att koppla bort solcellsanläggningen vid till exempel service eller brand på 

anläggningen. Denna DC-brytare ska ha lastfrånskiljaregenskaper, vilket innebär att brytaren 

skall kunna bryta strömmen under hög last från solcellsanläggningen.   
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3.4.2 Rekommendationer gällande säkerhet i solcellsanläggningar 

Då fler och fler solcellsanläggningar installeras för varje år som går har säkerheten blivit en 

viktig del. Karnevald (2017) skriver i Mälardalens brand- och räddningsförbunds PM om 

solcellsanläggningar deras tolkning av hur räddningspersonalens säkerhet ska tryggas, 

enligt 3 kap 8 § 2011:338 plan och byggförordningen, vid insatser i byggnader med solceller. 

Utöver detta finns det inga strikta regler hur projektering och utformning av 

solcellsanläggningar ska ta hänsyn räddnings- och servicepersonalens säkerhet.  

Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts vid normala 

brytare, via skärningar eller överspänningsskydd som löser ut. Detta medför att systemets 

alla kablar fortsatt är strömförande med en spänningsnivå upp till 1000 V om inga 

särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är direkt livsfarlig för räddningspersonalen. 

(Karnevald, 2017) 

Räddningstjänsten rekommenderar att: 

• Anläggningen bör vara uppmärkt med skyltar enligt figur 5, så att det tydligt framgår att 

byggnaden är försedd med solcellsmoduler.  

• Vid olycka eller brand ska alltid minst en kompetent person finnas på plats för att hjälpa till 

att säkert stänga av anläggningen. 

• Solcellsmodulerna inte bör täcka hela taket.  

 

Erforderliga säkerhetshöjande åtgärder där någon av följande punkter bör vidtas: 

• System som gör det möjligt att göra hela anläggningen inklusive solcellsmodulerna strömlösa. 

• En brandmansbrytare bör placeras så nära solcellsmodulerna som möjligt samt en ytterligare 

nödavstängningsknapp till anläggningen. 

• Placera växelriktaren på taket för att minimera långa spänningssatta DC kablar. Samt att DC 

kablarna bör dras utvändigt på byggnaden och inte dragna dolt inne i byggnaden. 

 

        

Figur 5 Rekommenderade varningsskyltar till solcellsanläggningar. (Karnevald, 2017) 

  Publicerad med tillstånd från Mälardalens brand- och räddningsförbunds 
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3.5 Faktorer som påverkar elproduktionen 

I följande kapitel kommer faktorer som påverkar solcellssystemens elproduktion att 

undersökas. 

3.5.1 Solinstrålning 

Stridh (2015b) förklarar att solinstrålningen delas in i olika komponenter: direkt, diffus och 

reflekterad solinstrålning, där summan av dessa komponenter bildar den globala (totala) 

solinstrålningen. Den direkta solinstrålningen är den solinstrålning som direkt träffar 

solpanelens yta och är den komponent som ger upphov till den största andelen energi under 

soliga dagar, och är således mycket låg under molniga dagar. Energiforsk (2017) skriver i sin 

rapport Skuggningshandboken att under en solig molnfri dag kan den direkta 

solinstrålningen utgöra 90% av den totala dagliga instrålningen. Diffus solinstrålning är 

spridning av solstrålning i atmosfären, som när 

solstrålningen träffar till exempel moln, dimma, 

luftföroreningar och rök. Denna diffusa solinstrålning 

sprids slumpmässigt och kommer från alla riktningar på 

himlen. Detta medför att även helt molnfria och klara 

dagar bidrar med en andel diffus solinstrålning. Mellan 

1999 och 2007 dokumenterade SMHI andelen diffus 

solinstrålning på 12 stycken väderstationer i Sverige, 

medelvärdet låg mellan 43% och 57% av den globala 

solinstrålningen. Den sista komponenten av den globala 

solinstrålningen är den reflekterade strålningen. Denna 

strålning är diffust reflekterad från solcellsmodulernas 

omgivning. För att solcellsmodulerna ska bli träffade av 

reflekterad strålning krävs en stor lutning på modulerna 

samt att modulernas omgivning reflekterar mycket ljus, så 

som snö. På grund av att de flesta solcellsmodulerna har 

en lägre lutning, för att maximera direkt solinstrålning blir 

den reflekterade solinstrålning väldigt liten. Klara 

vinterdagar med snö är reflektionen som högst, men ofta 

är även solcellsmodulerna också täckta med snö under 

samma tid, vilken i sin tur minskar solelproduktionen. Den 

globala solinstrålningen fluktuerar dagligen och från år till 

år beroende på solens aktivitet. Det är framförallt moln 

och partiklar i form av föroreningar och rök som försämrar 

solinstrålningen. I figur 6 visas den normala årliga globala 

solinstrålningen i Sverige mellan år 1961 till 1990. Figuren 

visar tydligt att de södra delarna och längst med 

kusterna är solinstrålningen som högst. Mälardalen får 

under ett narmal år ca 975 kWh/m2 på ett år. 

Figur 6 normala årliga globala solinstrålningen i 
Sverige år 1961–1990. (SMHI,2017)  

Publicerad med tillstånd från SMHI 
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3.5.2 Skuggning 

Vanligtvis är solcellspaneler monterade på hustak eller fristående på marken och utsätts 

därför lätt för skuggning skriver Energifork (2017). Skuggning av delar av en solcellsmodul 

eller hela moduler kan bero på flera faktorer. Skuggning delas ofta in i två olika kategorier, 

permanent och tillfällig skuggning. Tillfällig skuggning är skuggor som kommer och går i 

perioder till exempel skuggbildningen från moln, smuts, snö och fågelspillning. 

Ökenområden eller områden med låg årlig nederbörd är damm och smuts en betydande 

faktor och är det största skuggningsproblemet. I Sveriges nederbördsrika klimat är skuggning 

från dam och smuts marginell. Något som är av större påverkan på nordliga breddgrader är 

skuggning som uppstår vid snö som visas i figur 7. Dock så inträffar detta samtidigt då 

instrålningen är som minst månaderna november till februari, vilket resulterar i att 

produktionsbortfallet får snö blir väldigt lågt. När vinter blir till vår höjs solcellsmodulens 

temperatur och eventuell snöbildning på modulerna glider oftast av. Det är dock viktigt att 

tänka på hur man ska orientera (liggande eller stående) sina moduler så att snöns påverkan 

på systemet blir minimal. 

 

Figur 7 Skuggad och snötäckta solcellsmoduler Megawattparken Västerås. (Stridh, 2016a) 

Permanent skuggning är skuggning som uppstår från till exempel närliggande träd och 

vegetation, ventilationstrummor och skorstenar. Om solcellsmodulerna inte följer takets 

lutning blir det även skuggning mellan modulerna. Förutom att fälla närliggande träd är 

permanenta skuggor svårt att göra någonting åt om solcellsanläggningen monteras på ett 

äldre hus. En mer utspridd, komplex och glesare anläggning blir ofta resultatet. Vid 

nybyggnation däremot finns det möjlighet att placera uppstickande föremål så att 

omfattande skuggor undviks. I allmänhet bör båda typerna av skuggning beaktas vid design 

av nya solcellsanläggningar för att maximera elproduktion och göra anläggningen så 

kostnadseffektiv som möjligt. 
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3.5.3 Lutning och orientering 

En annan faktor som påverkar elproduktionen är lutningen och orienteringen av 

solcellsmodulerna. En solcellsmodul producerar som mest el när solstrålningen inträffar 

vinkelrätt mot modulplanet. Enligt simuleringar i simuleringsprogrammet PVGIS gjorda av 

Stridh (2015a) är den optimala lutningen för fastmonterade solcellsmoduler i Västerås 44 

grader orienterat rakt åt söder. I figur 8 presenteras relativ solelproduktion i förhållande till 

den mest optimala, som är betecknad med 100. En horisontell solcellsmodul har lutning noll 

grader och en vertikal modul 90 grader. Hur modulen är orienterad kallas för azimutvinkel, 

där -90 grader är öster, 0 grader är söder och 90 grader är väster. 

Vanligtvis följer solcellsmodulerna takets lutning för att inte solcellsmodulerna ska skugga 

varandra. Dock är det sällan som takets lutning och ritning exakt stämmer överens med den 

optimala lutningsvinkeln eller azimutvinkeln. 

3.5.4 Temperatur 

Stridh (2016b) skriver att solcelltemperaturen påverkas av ett flertal faktorer under drift, så 

som omgivningstemperatur, modultyp och hur solcellsmodulerna är fastmonterade. Vid ökad 

temperatur på solcellsmodulerna minskar effekten, detta kallas för negativ temperatur-

koefficient och presenteras som effektminskning i procent per ökad grad. Temperatur-

koefficienten varierar mellan olika modeller och typ av solcellsmodul. En vanlig 

temperaturkoefficient för monokristallina kiselsolceller är -0,45% effektminskning per ökad 

grad. HomerEnergy (2007) skriver att tunnfilmsolceller med amorft kisel har den lägsta 

temperaturkoefficient på ca -0,2% effektminskning per ökad grad. Tunnfilmssolceller med 

CIS (koppar, indium och selen) har den högsta temperatur-koefficienten med -0,6% 

Figur 8 Optimal lutning och orientering Västerås. (Stridh, 2015a) 
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effektminskning per ökad grad. Strid (2010) skriver även att det är möjligt att beräkna 

fristående (icke takmonetrade) modulers celltemperatur (Tcell) enligt ekvation 2.  

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡 + (
𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

800
) ∗ 𝐺 

Där Tluft är den omgivande luftemperaturen, NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) 

och G är den globala solinstrålningen. 

Vanligtvis är temperaturen på en välfungerande solcellsmodul mer eller mindre den samma 

över hela solcellsmodulen förklarar Simon (2009). Men vid eventuell produktions skillnad 

mellan solcellerna i modulen som uppstår om till exempel en solcell är trasig eller skuggad, 

kan lokala temperaturskillnader i form av ”hot-spots” uppstå. Dessa temperaturskillnader 

kan orsaka irreversibla skador på solcellsmodulerna. Trots att hot-spots fenomenet i solceller 

har dokumenterats i stor utsträckning under åren är förståelsen av detta fenomen relativt 

lågt. För att undersöka om en solcellsmodul har dessa lokala temperaturskillnader studeras 

modulen men hjälp av infraröd (IR) termografiteknik under drift och vid underhåll.  

3.5.5 Förluster i solcellsanläggningar 

Som beskrivet i tidigare kapitel finns det en del olika komponenter i ett solcellssystem. Några 

utav dessa komponenter ger upphov till förluster som till exempel solcellsmodulerna, 

växelriktare och kablar.  

3.5.5.1. Degradering av solceller 

Jordan (2010) skriver i sin rapport att Outdoor PV Degradation Comparison att 

solcellsmodulers toppeffekt minskar över tid. I studien undersöker de 40 olika 

solcellsmoduler från 10 olika tillverkare. Resultatet av undersökningen var att medel 

degrationen på dessa solcellsmodulers toppeffekt var ca 0,5% per år.  

3.5.5.2. Mikrosprickor 

En annan förlustfaktor i solcellssystem är något som kallas för mikrosprickor. Dhimish et al. 

(2017) förklarar att mikrosprickor är små sprickor som uppstår i individuella solceller vid till 

exempel transport från fabrik till installationsplats, påfrestningar från vind, snö och hagel 

samt den termiska cyklingen som solcellerna utsätts för. Om en modul har mikrosprickor 

visar det en signifikant reduktion i elproduktion från solcellsmodulerna. Solcellsindustrin har 

som motåtgärd till detta utvecklat nya tekniker för sprickdetektering vid produktion. En 

populär modern teknik är resonanta ultraljudsvibrationer (RUV) för att upptäcka defekta 

solceller. Denna teknik eller liknande sprickdetekteringstekniker har implementerats hos de 

flesta stora solcellstillverkarna som ett sista test innan modulerna paketeras och skickas till 

kund. Efter att denna teknik introducerades till industrin har fel fall från mikrosprickor 

sjunkit drastiskt. 

Ekvation 2 
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3.5.5.3. Mismatch 

Koirala et al. (2014) skriver att inte alla solcellsmoduler i ett system är identiska, detta 

fenomen kallas för ”mismatch”. De främsta anledningarna till denna produktionsskillnad är 

skuggning från omgivningen, olika vinklar och orientering på moduler, 

tillverkningsprocessens tolerans på solcellsmodulerna, temperaturskillnader och olika 

degraderingshastigheter. 

3.5.5.4. Verkningsgrader 

Enligt Energimyndigheten (2015) så uppstår det förluster när växelriktaren omvandlar den 

producerade likströmmen till växelström. Vanligtvis brukar de flesta växelriktare ha en 

verkningsgrad på 93% till 95%, men detta varierar beroende av effekt, olika modeller och 

tillverkare. Tillverkarna SolarEdge (2019) anger att deras effektoptimerare har en 

verkningsgrad mellan 98,8% och 99,5%.   

3.5.5.5. Ohmska förluster i kablar och kontakter 

Ekici (2017) påstår i sin vetenskapliga artikel Investigation of PV System Cable Losses att 

ohmska förluster i kablar är ofrånkomliga men bör minimeras genom smart strängdragning. 

För ett väldimensionerat solcellssystem bör ohmska förluster vara mindre än 2% och ökar 

inte vanligtvis över tid. Dock kan förlusterna i kablar och kontakter bli högre om de blir 

rostiga eller överhettas då resistansen ökar.  

3.6 IV och PV kurvor 

För att visualisera en solcell, en solcellsmodul eller ett helt solcellssystems ström och 

spänningskarakteristik används IV- och PV-kurvor beskriver Energiforsk (2017). IV sår för 

ström som funktion av spänning och PV visar effekt som funktion av spänning, se figur 9. 

Den maximala effekt punkten Pmp är produkten av maximala ström punkten Imp och den 

maximala spännings punkten Vmp. Där Isc är kortslutningsström beroende på solcellens 

storlek och Voc är öppen kretsspänningen beroende på materialet. Vanligtvis brukar man 

kombinera båda kurvorna i ett diagram. 

 
Figur 9 Ström spänningskurva (IV) och effekt spänningskurva (PV). 
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3.7 Effektoptimering i solcellsanläggningar 

I detta kapitel kommer några av de vanligaste effektoptimerings systemen att studeras. 

3.7.1 Bypass-dioder 

För att minimera effektminskning som uppstår vid skuggning finns det ofta en eller ett fåtal 

inbyggda bypass-dioder i varje solcellsmodul beskriver Energiforsk (2017). Bypass-diod, även 

kallad förbikopplings-diod eller shunt-diod är inkopplad parallellt med varje del krets i 

solcellsmodulen eller över hela solcellsmodulen beroende på modell och typ av solcellsmodul, 

se figur 10.  

 

Figur 10 Solcellsmoduler med olika antal bypass-dioder. 

Vanligtvis sitter det tre stycken bypass-dioder i en standardkisel solcellsmodul. När en del 

aven del krets i solcellsmodulen blir skuggad eller täckt med snö går strömmen genom 

bypass-dioden istället för att ta vägen genom de skuggade solcellerna. Vid fallet med tre 

stycken bypass-dioder resulterar denna förbi koppling i att elproduktionen från en 

solcellsmodul bara minskas med en tredjedel eller två tredjedelar. Medan de resterande 

solcellskretsarna i solcellsmodulen ger normal produktion. Beroende på hur modulerna är 

orienterade kan i vissa fall endast en del krets med solceller skuggas istället för alla delkretsar 

i modulen, produktionsbortfall kan då minimeras, se figur 11. 

 

Figur 11 Olika typer av skuggnings påverkan på solcellsmoduler med bypass-dioder. 
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3.7.2 Effektoptimerare 

Effektoptimerare så kallat MPPT (Maximum Power Point Tracker) är ett system som gör det 

möjligt för solcellsmodulerna att arbeta individuellt med den optimala specifika 

kombinationen av ström och spänning, för att uppnå maximal solelproduktion PMP 

(maximum power point) förklarar SolarEdge (u.d). Implementeringen av effektoptimerare på 

modulnivå ger också möjlighet till individuell övervakning av solcellsmodulerna, realtidsdata 

och en loggningsportal. Dessutom kan man i effektoptimerade anläggningar sänka varje 

enskild solcellsmodul till en ofarlig spänningsnivå på 1V genom en ”SafeDC of switch” även 

fast solen lyser på modulerna. Detta är räddningstjänstens första rekommendation för 

säkerhetshöjande åtgärder i solcellsanläggningar. Effektoptimerare påstås vara speciellt 

värdefullt för skuggningsdrabbade system, men SolarEdge rekommenderar även 

effektoptimerare i system med lite skuggning då de hänvisar till ”mismatch” samt värderar 

övervakning och säkerheten av solcellssystem högt.  

Energiforsk (2017) beskriver effektoptimerare som ett elektriskt system som reglerar sin inre 

resistans, för att manipulera var på IV-kurvan varje enskild solcellsmodul ska befinna sig. 

Verkningsgraden på optimerarna är beroende av effekten, antal optimerare i en sträng och 

spänning förklarar Stridh (2016a). SolarEdge (2019) anger att deras effektoptimerare har en 

skydds klassificering IP68 och ska fungera normalt mellan temperaturerna -40 till 85 °C.  

Enligt H. Lundberg (intervju, 29 mars 2019) konfigureras effektoptimerare oftast på två olika 

sätt. En optimerare på varje modul är vanligast i mindre anläggningar, se figur 12 och en 

optimerare till ett par solcellsmoduler används oftast i större anläggningar. Man kan även 

kombinera effektoptimerare på modulnivå och en optimerare på två solcellsmoduler, men 

detta är bara i vissa speciella fall när solcellsanläggningen är stor samt har speciell 

skuggning. Men man kan ha upp till fyra solcellsmoduler på en optimerare i nya generation 

fyra men är ytters ovanligt. Priset på effektoptimerare har sjunkit drastiskt de senaste åren, 

idag kostar en effektoptimerare mellan 300 och 500 kr exklusive moms. 

 

Figur 12 Solcellssystem med effektoptimerare på modulnivå. 
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Enligt B. Stridh (intervju, 3 maj 2019) ger effektoptimerare på modulnivå även 

layoutfördelar. Det blir möjligt att sammankoppla flera olika solcellstyper, olika 

solcellsmodeller i samma sträng, solcellsmodulerna kan ha olika installerad effekt och att 

solcellsmodulerna kan placeras åt olika väderstreck. B. Stridh har ett solcellssystem med 

effektoptimerare på modulnivå på sitt hustak. Modulerna blir delvis skuggade under morgon 

och kväll av närliggande träd samt skuggning från delar av huset. Effektoptimerarna har varit 

i drift i ca tre år, men han kan inte se någon markant ökning i elproduktion. SolarEdge (2019) 

påstår att genom att ha effektoptimerare på varje solcellsmodul kan elproduktionen öka upp 

till 25%, några sådana ökningar i Bengts solcellssystem har inte förekommit. 

Vanligtvis sitter det en eller flera effektoptimerare redan inbyggda i varje växelriktare 

förklarar Energiforsk (2017). Till de inbyggda optimerarna parallellkopplas en eller flera 

strängar med solcellsmoduler. Det finns flera olika typer av algoritmer för att skapa en 

effektoptimeringsfunktion. Den vanligaste algoritmen kallas för pertrub and observe och 

bygger på metodiken trial and error. Med denna algoritm justerar växelriktaren spänningen 

i viss omfattning för att sedan mäta om effekten ökade eller minskade. Om effekten ökade 

fortsätter växelriktaren att justera spänningen en aning i samma riktning tills en effekttopp 

är nådd. På så sätt hittar effektoptimeraren den optimala arbetspunkten genom en simpel 

feedbackloop. Teoretiskt resulterar detta i att solcellsmodulerna utvecklar så stor elektrisk 

effekt som möjligt under de givna förhållandena.   

Som nämnt tidigare finns det många orsaker till att individuella solcellsmodulers elektriska 

egenskaper varierar. Traditionella växelriktare har per definition inte möjlighet att särskilja 

individuella solcellsmoduler i en sträng. Därmed kan växelriktaren inte reglera ström och 

spänning på modulnivå beskriver SolarEdge (u.d). Strömmen genom en sträng måste strikt 

vara densamma på grund av seriekoppling, samt att spänningen över varje sträng måste vara 

den samma på grund av att de är kopplade parallellt. Traditionella växelriktare löser 

problemet med varierande elektriska egenskaper genom att använda en ”one-size-fits-all” 

metodik. Denna metodik leder till att växelriktaren måste motta en medelström och 

medelspänning från strängen, där sämre producerande solcellsmoduler begränsar de 

moduler med högre elproduktion. 

Energiforsk (2017) skriver att det även finns nackdelar med effektoptimerare. På grund av att 

man introducerar fler komponenter i systemet blir det en högre investeringskostnad och att 

det är ytterligare en komponent som kan gå sönder. Men enligt H. Lundeberg (intervju, 29 

mars 2019) blir inte detta något stort problem då de flesta effektoptimerare har en garantitid 

på 25 år. En annan nackdel är att pertrub and observe algoritmen ständigt får växelriktaren 

att pröva nya spänningsnivåer. Konsekvensen blir att solcellsmodulerna pendlar fram och 

tillbaka runt maxeffektpunkten vid stationär drift och därmed i princip aldrig befinner sig vid 

den mest optimala spänningsnivån. Vid snabba växlingar i solinstrålning till exempel vid 

skuggning av moln riskerar effektoptimeraren att spåra den optimala arbetspunkten i fel 

riktning under korta perioder.  
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I examensarbetet av Saavedra (2016) undersöktes skuggningens påverkan på elproduktionen 

på solcellssystemet installerat vid Gävle Universitet. I ett utav de undersökta 

solcellssystemen mättes och simulerades elproduktionen från en sträng med sex stycken 

Windon solcellsmoduler där alla moduler hade bypass-dioder, samt att dessa testades med 

och utan effektoptimerare. Effektoptimeraren som användes i båda fallen var från företaget 

TIGO. Simuleringarna utfördes i programmet LTspice vid STC. Slutsatsen angående 

effektoptimerare var att om alla tre del kretsar var skuggade, om en del krets med mindre än 

50% skuggning eller två delkretsar med mindre än 80% skuggning ökar elproduktionen med 

effektoptimerare. Den högsta ökningen i elproduktion var när 37% av alla solceller i en del 

krets var skuggade vilket gav en produktionsökning på 18%. Vid övriga 

skuggningskonfigurationer eller skuggfritt blev produktionen den samma eller något lägre 

visade resultaten.  

3.7.3 Mikroväxelriktare  

Solarquotes (2019) förklarar att mikroväxelriktare är en blandning av en effektoptimerare 

och växelriktare. Dessa mikroväxelriktare är dimensionerade för sammankoppling med en 

eller två solcellsmoduler och inte en hel sträng med moduler. Precis som effektoptimerare 

har mikroväxelriktarna en MPPT som styr ström och spänning för att uppnå maximal 

produktion. Skillnaden mellan ett solcellssystem med mikroväxelriktare och ett traditionellt 

solcellssystem är att, mikroväxelriktarna omvandlar direkt den producerade DC strömmen 

till AC ström på modulnivå. En annan skillnad är att mikroväxelriktarna är kopplade 

parallellt, se figur 13 och inte i serie som är fallet i 3.7.2 och figur 12.  

 

Figur 13 Solcellssystem med mikroväxelriktare på modulnivå. 

På grund utav detta behövs ingen stor central växelriktare för hela systemet. 

Implementeringen av mikroväxelriktare på modulnivå ger också möjlighet till individuell 

övervakning av solcellsmodulerna, realtidsdata och en loggningsportal. Precis som 



19 

effektoptimerare på modulnivå ger mikroväxelriktare samma layoutfördelar. Det som är 

speciellt med mikroväxelriktare är att solcellssystemet blir modulärt. Vill man utöka sin 

solcellsanläggning med flera solcellsmoduler i efterhand är det inga problem. Då man inte är 

begränsad till en central växelriktares ström och spännings dimensioner. Även i detta system 

finns det möjlighet att sänka spänningen till en ofarlig nivå, även mitt på dagen då solen lyser 

med en så kallad ”SafeDC off switch”. Det största problemet med mikroväxelriktare är priset. 

En mikroväxelriktare kan kosta mellan 1000 och 3300kr, vilket gör det mer kostnadseffektivt 

i mindre system. Precis som för effektoptimerare introduceras fler komponenter i systemet så 

investeringskostnaden ökar samt att det är ytterligare komponenter som kan gå sönder. 

3.7.4 Solföljare 

Otieno, O (2009) skriver i sin rapport Solar tracker for solar panel att solföljare är ett 

mekaniskt spårningssystem som positionerar solcellsmodulen i optimal position för maximal 

elproduktion. Det flera olika typer av solföljare till exempel en- och tvåaxlad solföljare i 

kombination med passiva eller aktiva styrsystem. Vanligtvis har enaxlad solföljare frihet att 

förflytta solcellsmodulen vertikalt, en tvåaxlad solföljare kan förflytta modulen vertikalt samt 

horisontellt med hjälp av motorer. Ett passivt styrsystem har ett förprogrammerat 

rörelsemönster som varierar något beroende på årstid. Aktiva styrsystem mäter den ljusaste 

punkten på himlen och positionerar solcellsmodulen så att den inkommande solstrålningen 

infaller vinkelrätt mot modulplanet. I figur 14 visas en tvåaxlad solföljare med ett aktivt 

spårsystem. Nackdelar med solföljare är en högre investeringskostnad, ca 50% högre för 2-

axlig och ca 18% högre för 1-axlig. Lägre tillförlitlighet då det finns fler rörliga delar som kan 

gå sönder och högre underhållskostnad skriver Strid (2016a). 

 

Figur 14 Tvåaxlad solföljare med aktivt spårsystem vid Megawattparken i Västerås. 
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3.8 Ekonomi  

När det kommer till ekonomi kring solcellsanläggningar finns det många faktorer som 

påverkar värdet på den producerade elen såsom, andel egenanvänd el, el spotpris, 

elcertifikat, nätnytta, investeringsstöd och skattereduktioner.   

Enligt Expowera (2019) är pay-off metoden en simpel investerings formel för att se hur lång 

tid det tar innan man har tjänat på sin investering. Den matematiska formeln för beräkning 

av återbetalningstiden visas i ekvation 3.  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 [å𝑟] =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟]

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑟]
 

3.9 Miljöaspekter 

När en solcellsanläggning är färdiginstallerad och producerar solel släpper den inte ut några 

växthusgaser, farliga partiklar eller andra skadliga gaser som traditionella fossilbaserade 

kraftslag gör skriver Svensksolenergi (2018). För att få en korrekt bild av vilken påverkan 

solcellssystemens komponenter har på miljön utförs en livscykelanalys, där 

tillverkningsprocessen ligger i fokus. Det som främst påverkar miljön är den el som används 

under tillverkningsprocessen av solcellerna, modulerna och tillhörande elektronik. 

Majoriteten av all tillverkning av dessa solcellskomponenter sker i Kina, där framförallt kol 

används i kraftverken för att generera el. Därmed inkluderas utsläppen från dessa 

kolkraftverk i livscykelanalysen för solcellsanläggningar. Drygt 60% av den totala energin vid 

tillverkningsprocessen av solcellsmoduler går åt till att framställa rent kisel. De resterande 

40% används vid tillverkning av solcellerna och sammansättningen av modulen.  Dock sker 

ca 65% av värdens kiselframställning utanför Kina, till exempel i läder som USA, Japan och 

Tyskland. Enligt Louwen (2016) uppskattar de att världens genomsnittliga koldioxidutsläpp 

2016 från solel var mellan 20 till 25g CO2/kWh. Svensksolenergi (2018) skriver även att 

tekniken utvecklas snabbt och det sker konstanta förbättringar när det gäller energiåtgång, 

materialåtgång och verkningsgrader i tillverkningsprocessen. Naturskyddsföreningen (2015) 

förklarar att återvinningen av solceller är en energikrävande process men att 

återvinningsgraden var ca 96% för kiselbaserade solcellsmoduler år 2016.   

Ekvation 3 
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4  AKTUELL STUDIE 

Solcellsanläggningen vid Gillberga gård som visas i figur 15 sattes i drift den fjärde juni 2015. 

Det är ett nätanslutet solcellssystem (grid-tied system) med en total installerad effekt på 

87,36kWp som motsvarar en yta på 548,8m2. På taket ligger 336st Yingli Solar, YL260C 

monokristallina solcellsmoduler med en verkningsgrad på 15,9% se bilaga 1. Dessa solceller 

är sedan kopplade till 5st 3-fasväxelriktare SolarEdge SE17k. Varje solcellsmodul är utrustad 

med en effektoptimerare SolarEdge P300 se bilaga 2. Takets lutning är 18° där 

solcellsmodulerna följer takets lutning. Byggnaden är orienterad åt sydost med en 

azimutvinkel på -39°.  

 

Figur 15 Bild över anläggningen vid Gillberga gård. 

Under de fyra åren som anläggningen har varit i drift har det varit en del problem med både 

solcellsmoduler och optimerare. Skadade solcellsmoduler och optimerare i anläggningen har 

resulterat i produktionsminskning under vissa månader, samt ytterligare produktionsbortfall 

då delar av anläggningen har stängts vid service av de defekta komponenterna. År 2017 är det 

enda året som anläggningen har fungerat fel fritt och inte haft några driftstörningar. På 

grund utav detta har 2017 valts som referensår när jämförelser med simuleringar utförts. 
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4.1 Skuggning på anläggningen 

Som visas i figur 16 finns en ca 12 meter hög skorsten intill takets sydsida som skuggar olika 

delar av anläggningen konstant under dagen. Solcellsmodulerna på takets östra del skuggas 

även på morgonen av några närliggande träd. 

 

Figur 16 Solcellsanläggningen vid Gillberga gård och dess skuggning. 

I figur 17 visas elproduktionen för enskilda solcellsmoduler den 1 maj 2019, en karta över den 

del av anläggningen som blir mest påverkad av skuggning av närliggande skorsten. Varje 

rektangel representerar en solcellsmodul där dagsproduktionen visas i kWh och 

Wh.”Mismatchen” mellan den solcellsmodulen med högst respektive lägst elproduktion 

under denna dag var 56%. Observera även ”mismatchen” mellan de solcellsmoduler som inte 

drabbas av skuggning och sitter bredvid varandra. 

 

Figur 17 Västra delen av solcellsanläggningen som utsätts av skuggning från skorstenen. 
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4.2 Årsproduktion 

Figur 18 presenter den totala elproduktionen i MWh/år från Gillberga gård. Totalt under 

dessa fyra åren har solcellsanläggningen producerat 249,95 MWh.  

 

Figur 18 Årlig årsproduktion vid Gillberga gård 2015–2018. 

4.3 Månadsproduktion 2015–2018 

I figur 19 visualiseras Gillberga gårds elproduktion månadsvis från år 2015 till 2018. Då 

anläggningen sattes i drift den fjärde juni 2015 finns ingen produktionsdata under de första 

fem månaderna för 2015. Samt i slutet av 2018 var det en driftstörning då anläggningen var 

tvungen att sättas ur drift under felsökning och service. 

  

Figur 19 Månadsvis elproduktion Gillberga gård år 2015–2018. 
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4.4 Månadsproduktion 2017 

2017 producerade Gillberga gård 71,05 MWh solel. Under 2017 producerade juli månad mest 

el 12,04 MWh och december månad hade minst elproduktion på 0,347 MWh, se figur 20. 

 

Figur 20 Månadsvis elproduktion för Gillberga gård år 2017. 

4.5 Ekonomi 

Den totala kostnaden för solcellsanläggningen var 1 019 000 kr, där kvoten antal kr per watt 

är ca 11,66 kr/W. I figur 21 visas den totala investeringskostnaden i procent för Gillberga 

gård. Effektoptimerarna i detta projekt stod för ca 11% (110 000 kr) av den totala 

investeringskostnaden. Övriga materialkostnader stod 66% (675 000 kr) och 

installationskostnader och övriga kostnader stod för resterande 23%  

(234 000 kr). På grund av att El av Sol inte gjorde alla elektriska installationer i 

anläggningen sparade anläggningsägaren ca 200 000 kr i ytterligare installationskostnader.  

 

Figur 21 Total investeringskostnad för solcellssystemet vid Gillberga gård. 
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Utav de totalt 785 000 kr som var materialkostnader stod de 336 effektoptimerarna för 14% 

av denna kostnad, se figur 22.  

 

Figur 22 Materialkostnader för solcellssystemet vid Gillberga gård. 

 

En summering av elproduktionen 2017 och dess värde presenteras i tabell 1. Detta 

medelvärde för den producerade solelen 2017 kommer att användas för beräkning av 

återbetalningstiden för de olika fallen. Medelvärdet för solelen är ett uppskattat snittvärde 

från El av sol där skattereduktion, egenanvänd el, såld el, el certifikat och nätnytta ingår.  

Tabell 1 Elproduktion 2017 och dess värde. 

2017   

Elproduktion (AC) [MWh] 71,05 

Total intäckt  [kr] 85 257,21 

Medelvärde solel  [kr/MWh] 1 200,00  

 

  

86%

14%

Materialkostnader
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4.6 Global solinstrålning 

En utav de mest avgörande parametrarna när det gäller hög elproduktion i en 

solcellsanläggning är hur mycket global solstrålning det är under året. Då det inte finns 

solinstrålningsdata för Västerås har solinstrålningsdata från SMHI Stockholm använts.  

Som visas i figur 23 har den årliga globala solinstrålningen fluktuerat en hel del under de 

senaste fyra åren som anläggningen har varit i drift. Under dessa år var 2015 det år med lägst 

solinstrålning på 988,0 kWh/m2 och 2018 var det året med högst solinstrålning med hela 

1098,7 kWh/m2. 

 

Figur 23 Årlig global solinstrålning i Stockholm år 2015–2018. 

I figur 24 jämförs årlig global solinstrålning för ett normalt år i Mälardalen, faktiska 

instrålningen i Stockholm 2017 uppmätt av SMHI och den simulerade global instrålningen 

för de två simuleringsprogrammen SiteDesiger och Aurora. 

 

Figur 24 Jämförelse årlig global solinstrålning i kWh/m2. 
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4.7 Lufttemperatur 

En ytterligare betydande faktor som beskrivits i litteraturstudien är hur temperatur påverkar 

solcellsmodulernas elproduktion. Min- och maxlufttemperatur i Västerås har tagits fram med 

hjälp av SMHI väderstation i centrala Västerås. I figur 25 presenteras den lägsta och högsta 

lufttemperaturen i Västerås mellan 2015 och 2018 som sedan användes som indata vid 

simulering i Aurora.  

 

Figur 25 Lägsta och högsta lufttemperaturen i Västerås 2015–2018. 

 

4.8 Simuleringar 

De simuleringsprogram som har används för att få fram årlig elproduktion är Aurora och 

SiteDesiger. Båda simuleringsprogrammen är webbaserade verktyg och kräver licens eller att 

man äger någon utav deras hårdvara för att få tillgång till mjukvaran. Programmen är 

kopplade till Google Maps där man enkelt navigerar till anläggningens geografiska plats 

genom att skriva in adress eller koordinater. Komponenter som solcellsmoduler, 

effektoptimerare och växelriktare hämtas från programmens inbyggda databas. I både 

Aurora och SiteDesigner finns exakt samma komponenter tillgängliga i respektive databas 

som de komponenter som solcellsanläggningen vid Gillberga gård har. Båda 

simuleringsprogrammen påminner mycket om varandra till utseendet men det skiljer sig en 

del när det kommer till inställningar och varierbara parametrar. För att minimera dessa 

simuleringsskillnader har vintermånaderna (nov-feb) valts att bortses ifrån. Då ingen 

snöstatistik finns tillgänglig blir det inte lämpligt att ta med de månaderna med eventuell 

snötäckning på solcellsmodulerna.  
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4.8.1 Aurora 

Aurora är ett amerikanskt simuleringsprogram gjorda av företaget Energyexemlar. I Aurora 

simuleras byggnader, komponenter, komplexa hinder samt närliggande träd i 2D och 3D.  

I figur 26 visas en 3D ritning av solcellsanläggningen vid Gillberga gård. 

 

Figur 26 3D ritning i SiteDesigner av anläggningen vid Gillberga gård. 

Hopper, C (2019) skriver att i Aurora finns det möjlighet att välja olika närliggande 

väderstationer, väderdatablad och solinstrålningsmodeller. Vid simulering av årlig 

elproduktion kan vissa utav systemförlusterna ändras manuellt som till exempel snö, 

nedsmutsning, degradering, system tillgänglighet och kablar. Andra förluster som, 

komponent verkningsgrader, lutning, vinkel och skuggning av solcellsmodulerna beräknas 

automatiskt utifrån simuleringen.  
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Vid simulering i Aurora valdes den närmaste väderstationen som i detta fall är Hässlö 

flygplats i Västerås som ligger 12,5 km från Gillberga gård. Som komplement till 

väderstationsdata används väder databladet IWEC2 som är utformad för Europa och 

instrålnings modell Perez. Vid simulering av anläggningen utan effektoptimerare har en 

växelriktare med samma verkningsgrad använts. Min- och maxtemperatur i Västerås 2017 

enligt SMHI skrevs in som visas i figur 27. 

 

 

Figur 27 Temperatur inställningar i Aurora. 

 

En summering av övriga valda systemförluster presenteras i figur 28 där standardvärden för 

nordiskt klimat har använts enligt Aurorasolar (2018).  

 

 

Figur 28 Systemförlust inställningar i Aurora. 
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4.8.2 SiteDesigner 

Programmet är ett webbaserat simuleringsverktyg utvecklat av företaget SolarEdge. 

SiteDesigner ger möjlighet att simulera byggnader, solcellssystem och kvadratiska hinder i 

2D och 3D som visas i figur 29. Det finns inte möjlighet att simulera närliggande träd eller 

hinder med andra former än rektangulära.  

 

Figur 29 3D ritning av Gillberga gård konstruerad i Aurora. 

I SiteDesigner finns det möjlighet att välja väderstationer inom en 10mils radie från 

anläggningen. Man har inte möjlighet att välja instrålningsdatabas manuellt. Den globala 

instrålningen väljs automatiskt beroende på vart anläggningen befinner sig. Vissa parametrar 

för systemförluster går att ändra manuellt så som årlig snö och nedsmutsning, termisk 

konstant, degradering och albedo (reflektionskonstant). Övriga förluster programmet tar 

hänsyn till är komponent verkningsgrader, skuggning och reflektion som beräknas 

automatiskt från simuleringen. Då SiteDesigner är skapat av SolarEdge finns det bara 

möjlighet att simulera solcellsanläggningar med deras växelriktare och effektoptimerare. 

Detta medför att simuleringar utan effektoptimerare inte kan utföras då SolarEdge 

växelriktare måste vara kopplade till effektoptimerare för att fungera. 
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När anläggningen skulle simuleras i SiteDesiger valdes även här den väderstation som var 

närmast, i detta fall var det Uppsalas väderstation 75,3km från Gillberga gård då Västerås 

väderstation inte fanns som alternativ. I SiteDesigner finns det inte möjlighet att ändra 

väderdatablad eller instrålnings modell. Årlig instrålning är satt till ett fast värde utifrån 

väderstationens geografiska plats, 925kWh/m2. Systemförluster ställdes in enligt 

standardinställningar enligt SolarEdge, se figur 30.  

 

 

Figur 30 Systemförlust inställningar i SiteDesigner. 
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5 RESULTAT 

Resultatet av detta examensarbete redovisas i kapitel 5.1 och 5.3. Jämförelse mellan 

simulering och verklig elproduktion samt ekonomiska jämförelser av återbetalningstid för de 

tre olika fallen; en effektoptimerare på varje modul, en optimerare på två moduler och utan 

effektoptimerare.  

5.1 Simuleringar i Aurora 

En månadsvis jämförelse mellan simulering i Aurora av Gillberga gård med effektoptimerare 

visas i figur 31. Månaderna mars till oktober förväntas anläggningen producera 71,6 MWh 

enligt Aurora medan den verkliga elproduktionen var 66,5 MWh. Skillnaden mellan 

simulerade värden i Aurora och verkliga data är ca 7,6%. Medelavvikelsen per månad är 0,63 

MWh där månaderna april, maj, juni och september har störst avvikelse från vad 

anläggningen producerade år 2017.  

 

Figur 31 Simulering i Aurora med effektoptimerare jämfört med verklig elproduktion. 
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Den simulerade årliga elproduktionen i Aurora med och utan effektoptimerare visas i figur 

32. Enligt simulering i Aurora ökar den årliga elproduktionen med ca 2,3% om anläggningen 

har effektoptimerare. Det var ingen skillnad i elproduktion om man hade en optimerare på 

varje modul eller en optimerare på ett par solcellsmoduler enligt simulering.  

 

Figur 32 Årlig elproduktion med och utan effektoptimerare. 

 

Figur 33 visar en månadsvis jämförelse mellan en simulering av Gillberga gård i Aurora, med 

och utan effektoptimerare. Medelskillnaden mellan månaderna är 0,2 MWh där de 

månaderna med högst skillnad är juni och juli. 

 

Figur 33 Simulerad elproduktion månad för månad med och utan effektoptimerare. 
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5.2 Simuleringar i SiteDesigner 

En jämförelse mar-okt mellan simulering i SiteDesigner med effektoptimerare och den 

verkliga elproduktionen vid Gillberga gård visas i figur 34. Månaderna mars till oktober 

förväntas anläggningen producera 76,6 MWh enligt SiteDesigner medan den verkliga 

elproduktionen var 66,5 MWh enligt figur 34. Skillnaden mellan simulerade värden och 

SiteDesigner är ca 15,2%.  

 

Figur 34 Jämförelse mellan simulering och verklig elproduktion med effektoptimerare. 

I figur 35 presenteras en månadsvis jämförelse mellan simulering i SiteDesigner med 

effektoptimerare och verklig elproduktion. Medel skillnaden för varje månad är 1,26 MWh. 

Varje månad förutom augusti och oktober är de simulerade värden 8,5% till 17% högre än vad 

anläggningen producerade 2017 där skillnaden var som störst april och juni månad.  

 

Figur 35 Månadsvis jämförelse mellan simulering i SiteDesigner och verklig elproduktion. 
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5.3 Återbetalningstid  

Återbetalningstiden beroende på hur effektoptimerarna är konfigurerade visas i figur 36 till 

38. Detta resultat är baserat på om solcellsanläggningen skulle ha producerat lika mycket el 

som 2017 varje år (71,04 MWh). Samt att värdet på den producerade solelen är 

1200kr/MWh, 1000kr/MWh och 800kr/MWh varje år. 

 

Figur 36 Återbetalningstid beroende på konfiguration 1200kr/MWh. 

 

 

Figur 37 Återbetalningstid beroende på konfiguration 1000kr/MWh. 
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Figur 38 Återbetalningstid beroende på konfiguration 800kr/MWh. 
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6 DISKUSSION  

I detta kapitel kommer i huvudsak resultaten från examensarbetet att diskuteras, där 

simuleringar, konfiguration och säkerhet ligger i fokus. Utöver detta även belysa andra 

nämnvärda områden.  

6.1 Simuleringar 

Simuleringarna visade att elproduktionen ökade med ca 2,3% vid Gillberga gård med 

effektoptimerare jämfört med anläggningen utan effektoptimerare. Med tanke på den 

konstanta skuggningen som skorstenen orsakar, närliggande växtlighet samt ”mismatchen” 

mellan solcellsmodulerna förväntades en större skillnad. Jämfört med SolarEdge (2013) en 

fallstudie av en solcellsanläggning i Israel visade simulerade resultat i programmet PVsyst en 

ökning i årlig elproduktion med ca 2,6%, om anläggningen skulle ha effektoptimerare enligt 

1:2 konfiguration. SolarEdge skriver i sin produktmanual att om anläggningen har deras 

effektoptimerare kan elproduktionen vid rätta förhållanden öka med upp till 25%. Dessa 

optimala förhållanden är specifik skuggning under längre perioder diskuterat i kapitel 3.6.2 

samt vid STC. Några sådana radikala ökningar har varken mina simuleringar eller de tidigare 

studier som har undersökts visat på. Har däremot en anläggning mycket skuggning under 

högproduktion är effektoptimerare ett bra alternativ. Desto mer skuggning ett system har 

desto större chans är det att det är rätt typ av skuggning för att systemet ska gynnas genom 

implementering av effektoptimerare.  

Utifrån resultaten från båda simuleringsprogrammen med standardinställningar för 

systemförluster kan man inte förvänta sig att sin solcellsanläggning kommer producera lika 

mycket som programmen estimerar. Enligt simuleringar med standardinställningar 

överestimerade båda programmen årsproduktionen med ca 7–15%. Dock står det tydligt i 

båda programmen att simuleringen bara är en approximation och att de inte kan lova den 

simulerade elproduktionen. Dessa stora skillnader mellan simulering och verklighet beror på 

många faktorer såsom:  

• Förlustinställningar  

• Simuleringsmotorer 

• Instrålningsmodeller 

• Väderdatablad 

• Väderstationer 

• Ohmska förluster i kablar och kontakter 

• Eventuell degradering av solcellsmodulerna 

• Eventuella mikrosprickor 
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Den parametern som har störst påverkan på resultatet är hur systemets förluster är inställda. 

Då simuleringsprogrammen hade olika inbyggda och valbara systemförluster förväntades en 

viss variation mellan programmen. De valbara totala systemförlusterna i Aurora var något 

högre än i SiteDesigner var avvikelsen från simulerad årlig elproduktionen i Aurora mer likt 

verkliga elproduktionen vid Gillberga gård 2017. Enligt simulering i Aurora med totala 

variabla systemförluster på 13,4% och i SiteDesigner 13,9% motsvarade det den verkliga 

elproduktionen vid Gillberga gård 2017 (ca 71 MWh). För att få en bättre bild av vad den 

verkliga totala systemförlusten är för anläggningen skulle flera simuleringsprogram behövas 

användas för att få ett mer exakt värde. Även en djupare analys av systemförlusterna i 

anläggningen över flera år skulle ha behövts för att få mer exakta resultat.  

6.2 Konfiguration och säkerhet 

Som nämndes tidigare finns det ingen specifik anläggningsstorlek där effektoptimerare blir 

mer lönsamma. Det är skuggningen på anläggningen och positioneringen av 

solcellsmodulerna som avgör om effektoptimerare är ekonomiskt lönsamma. När det gäller 

konfigurationen av effektoptimerare på solcellsmodulerna visade simuleringarna att det blev 

lika hög elproduktion oavsett hur de var konfigurerade 1:1 eller 1:2. Men hur väl dessa 

simuleringar speglar verkligheten är svårt att avgöra. Så från ett ekonomiskt perspektiv är det 

mer lönsamt med en 1:2 konfiguration där man får säkerhetsfördelarna med ”SafeDC of 

switch” och man bara behöver betala för hälften så många optimerare. Dock mister man vid 

1:2 konfigurationen den individuella övervakningen av solcellsmodulerna som är en utav de 

viktigaste fördelarna med ett effektoptimerat solcellssystem. Samt att om ”mismatchen” 

mellan ett ihopkopplat par av solcellsmoduler är stor kan detta resultera i att elproduktionen 

från båda solcellsmodulerna kan minska något. Av den totala investeringskostnaden för 

solcellsanläggningen vid Gillberga gård stod effektoptimerarna för ca 11%. Denna siffra är 

speciellt hög i denna anläggning då projekteringen av solcellssystemet var lite speciellt. På 

grund av att anläggningsägaren drog majoriteten av elen själv undveks nästan hälften av 

installationskostnaderna. Om El av sol skulle ha haft totalentreprenad av projektet skulle 

effektoptimerarna stå för ca 9% av den totala investeringskostnaden.  

Då säkerhetskraven från både myndigheter och konsumenter ökar på solcellsanläggningar 

har effektoptimerade solcellsanläggningar svaret. Möjligheten att kunna sänka individuella 

solcellsmodulers spänning till en ofarlig nivå på ca 1V med ”SafeDC off switch”, även då 

modulerna är belysta uppfyller dessa säkerhetskrav. När det gäller underhåll i 

effektoptimerade solcellsanläggningar kan man utifrån solcellsmodulernas produktion enkelt 

se när på dygnet och vilka solcellsmoduler som blir påverkade av skuggning eller tillfällig 

smuts och snö. För att sedan utifrån denna dataanalys göra åtgärder på närliggande 

växtlighet, eller vid permanent skuggning till och med flytta på solcellsmoduler. Har inte 

solcellsanläggningen effektoptimerare är det mycket svårare att se dessa påverkande 

faktorerna och exakt veta vilken eller vilka moduler som blir påverkade. Däremot om 

anläggningen är relativt skuggfri är det svårare att motivera installationen av 

effektoptimerare. Flexibilitet, övervakning och säkerhet blir de tyngsta argumenten. Då 

effektoptimerare inte alltid ökar elproduktionen är det viktigt att undersöka vilka 
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skuggningskonfigurationer som systemet utsätts för samt vilka krav kunden har, innan man 

genomför installationen. Trots att elproduktionen inte ökar markant med effektoptimerare 

jämfört med utan för alla typer av skuggade solcellsanläggningar, samt att 

återbetalningstiden förlängs något bör dessa andra aspekter tas hänsyn till och värdesättas. 

Så när man bygger en solcellsanläggning måste man fråga sig om kortaste möjliga 

återbetalningstid är det absolut viktigaste, minskad påverkan av elproduktion vid 

driftstörningar i anläggningen eller om det är en fråga om hur högt man värderar säkerhet, 

flexibilitet, realtidsdata och loggningssystem på modulnivå.  

6.3 Garantitid  

En annan intressant aspekt är den långa garantitiden på effektoptimerarna från SolarEdge, 

hela 25 år. I denna anläggning har en effektoptimerare per år gått sönder av olika skäl och 

garantin har kunnat åberopats. Köper man en anläggning från El av sol byter de tillsammans 

med deras leverantörer Kraftpojkarna kostnadsfritt ut de trasiga effektoptimerarna inklusive 

arbetskostnader. Jämför man garantitiden med annan teknik i samma prisklass är det väldigt 

sällan garantitiden överskrider några år.  

6.4 Metodbrister 

En brist med pay-off-metoden är att den inte tar hänsyn till inflation som har betydelse i 

större investeringar som sträcker sig över flera år. Om till exempel nuvärdesmotoden skulle 

ha använts så skulle ett mer exakt värde på återbetalningstiden kunna estimerats. Då 

undersökning av återbetalningstiden inte var examensarbetets huvudområde har den 

finansiella modellen inte spelat en betydande roll. Syftet med den ekonomiska analysen var 

att observera större skillnader vid olika konfigurationer av effektoptimerare.  

6.5 Framtidens solcellsanläggningar 

Om prisutvecklingen på effektoptimerare fortsätter som den har gjort kommer det vara 

standard att ha effektoptimerare i varje solcellssystem i framtiden. Även solcellsmoduler med 

inbyggda effektoptimerare blir allt mer vanligt men priset är idag alldeles för högt för att vara 

konkurrenskraftigt. Ingen vet vad den data som sparas i loggningssystemet kan ha för värde i 

framtiden då smarta system kanske kan dra nytta av dessa produktionsdata i 

effektoptimeringssyfte.  
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7 SLUTSATSER 

Examensarbetets syfte var att jämföra elproduktionen hos den effektoptimerade 

solcellsanläggningen på Gillberga gård med simuleringar av detta system, med och utan 

effektoptimerare samt hur väl de simulerade värdena stämmer överens med verkliga data. 

Utöver detta även undersöka vilka för- och nackdelar som finns i ett effektoptimerat 

solcellssystem med avseende på elproduktion, säkerhet, underhåll och lönsamhet. 

Resultatet från simuleringar med standardinställningar för systemförluster ökade 

elproduktionen genom implementering av effektoptimerare på Gillberga gård med ca 2,3%. 

Som slutsats utifrån resultaten från båda simuleringsprogrammen kan man inte förvänta sig 

att sin solcellsanläggning kommer producera lika mycket som programmen estimerar. Då 

simuleringar i både Aurora och SiteDesiger gav 7–15% högre elproduktion jämfört med den 

verkliga producerade solelen vid Gillberga gård. De simulerade resultatens avvikelse från 

verkligheten och varandra beror främst på hur systemförlust inställningarna valdes samt de 

olika programmens väderdata och instrålningsmodeller. Simuleringarna visade även att det 

inte blev någon märkbar skillnad i elproduktion oavsett hur man konfigurerade 

effektoptimerarna, på modulnivå eller i par.  

När det kommer till säkerhet och underhåll blir det både säkrare och enklare med 

effektoptimerare. Den individuella övervakningen och loggningssystemet som kommer med 

effektoptimerarna ger möjlighet till enklare underhåll, snabbare felsökning och 

skuggningsanalys i anläggningen. Säkerheten ökas med den inbyggd ”SafeDC off switch” som 

sitter i effektoptimerarna, där möjligheten att sänka individuella solcellsmoduler i 

anläggningen till en ofarlig spänningsnivå på 1 V. 

Från ett rent ekonomiskt perspektiv där snabbaste möjliga återbetalningstid är målet är 

slutsatsen om effektoptimerare att det inte är lönsamt oavsett hur de konfigureras. Vid 

Gillberga gård stod effektoptimerarna för ca 11% av den totala investeringskostnaden. 

Återbetalningstiden för samma pris för producerad el med effektoptimerare ökade den med 

upp till ca 10%, beroende på hur effektoptimerarna var konfigurerade och vilket värde den 

producerade solelen hade. Det finns inte någon specifik anläggningsstorlek där 

effektoptimerare är mest lönsamt, då kostnadsförhållandet mellan optimerare och 

solcellsmoduler är linjärt. Istället ska anläggningens skuggning och utformning studeras för 

att avgöra om systemet har goda förutsättningar för implementering av effektoptimerare.  
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Fördelar med effektoptimerare 

• Potentiell ökning av elproduktion jämfört med ett system utan effektoptimerare, 

beroende på hur mycket och vilken typ av skuggning som solcellssystemet utsätts för.  

• Eventuella produktionsskillnader, ”mismatch” mellan individuella solcellsmoduler 

begränsar inte elproduktionen av andra solcellsmoduler. 

• Flexibilitet i stränguppbyggnaden där möjlighet ges att blanda av olika typer och 

fabrikat av solcellsmoduler samt att orientera solcellsmodulerna i olika lutningar och 

väderstreck. 

• Individuell montering samt loggningssystem ger möjlighet till enklare underhåll, 

snabbare felsökning och skuggningsanalys i anläggningen.  

• Högre säkerhet med inbyggd ”SafeDC off switch” där möjligheten finns att sänka 

individuella solcellsmoduler i anläggningen till en ofarlig nivå vid service, brand eller 

olyckor. 

• Lång garantitid 25 år från leverantören SolarEdge. 

 

Nackdelar med effektoptimerare 

• Högre investeringskostnad, ca 11% vid anläggningen vid Gillberga gård.  

• Lägre tillförlitlighet då fler komponenter introduceras till system samt dubbelt så 

många kontakter som kan glappa och kan gå sönder. 

• Inte all typ skuggning på effektoptimerade solcellsmoduler ger en ökad 

elproduktionen jämfört med ett system utan effektoptimerare. 

 

Angående hållbar utveckling är effektoptimerare ett steg i rätt riktning. Då mer kapital 

pumpas in i solcellsbrunchen kommer effektoptimerare att bli billigare och mer effektiva. 

Genom detta kommer framtida solcellsanläggningar generera mer el, vara säkrare och  

valet av effektoptimerare kan motiveras ytterligare. En ytterligare aspekt i hållbar utveckling 

är loggningssystemet, där elförbrukning och elproduktion visualiseras på ett användarvänligt 

sätt. Genom att flera människor har tillgång till detta kommer observerade el vanor, trender 

och skillnader påverka hur vi använder el, hur mycket el vi använder och när på dygnet man 

använder elen. Effektoptimerade solcellssystem är en nödvändig komponent för att 

solcellstekniken ska uppnå sin fulla potential.   
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Förhoppningsvis har denna rapport väckt ett intresse för effektoptimering i 

solcellsanläggningar, och vilken stor påverkan denna teknik har på framtida solcellssystem. 

Solcellsbranschen är under konstant utveckling och forskningen resulterar i konstant ökade 

verkningsgrader, sjunkande priser och smarta inbyggda system. 

Det kan även vara intressant att: 

• Undersöka varför effektoptimerarna gör sönder och vilka de vanligaste problemen är. 

• Jämföra olika märken och modeller av effektoptimerare. 

• Utföra en djupare analys på förluster i solcellsanläggningar för att få mer exakta 

resultat. 

• Utvärdera möjligheten att endast sätta effektoptimerare på de moduler som blir 

utsatta för skuggning och vilken ekonomisk besparing detta skulle medföra.  

• Utvärdera vilka simuleringsmotorer, instrålningsmodeller och väderdatablad som 

bäst stämmer överens med det nordiska klimat. 

• Jämföra och simulera andra solcellsanläggningar med andra typer av 

skuggningsförhållanden. 
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