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Abstract  

This project was conducted on the behalf of Stockholms Hamnar. The company has decided 

to reduce its dependence on electricity supplied by the grid by 50 percent by 2020. To 

accomplish a part of this goal, a solar photavoltaic (PV) power plant was built on the roof of 

Magasin 6 in Frihamnen. Stockholms Hamnar also plans to construct two new PV-plants in 

Stockholm and Kapellskär. 

The objective of this report is to recommend suitable roofs for the two new facilities and to 

evaluate the current plant on Magasin 6. Furthermore the optimum tilt angle is investigated 

and what impact soiling has on potavoltaic modules concerning their ability to deliver energy. 

The first part of the report accounts for the concept of solar irradiance, the principle of solar 

cells, soiling and how the tilt angle affects how much energy is delivered. In the method part, 

an analysis of solar insolation is done with the help of “Stockholms solkarta”. The optimum 

tilt angle is determined using the web-based simulation tool PVGIS. Additionally a field study 

was performed in which the current and voltage of solar modules, intentionally soiled, were 

measured. Finally, data from October 2013 to April 2014 was used to estimate the soiling 

losses of the existing plant. 

The results indicate that Hamnhuset in Kapellskär and Magasin 5 in Stockholm are suitable 

locations for new plants from a solar insolation perspective. Both roofs are flat which 

simplifies maintenance and mounting. The existing plant on Magasin 6 should deliver 

approximately 180 000 kWh per year. In order to maximize the delivered energy per module, 

the tilt angle should be 20 degrees, when the modules stand in rows. Soiling leads to reduced 

efficiency if great amounts of for instance bird soiling cover the module surface. Even so the 

results of the study indicate that no cleaning is required to remove soiling as the losses due to 

soiling seems to vary around 1-5 percent. The effects of cleaning would therefore only be 

temporary. 
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Sammanfattning 

Detta projekt görs på uppdrag av Stockholms Hamnar.  Företaget har ett mål att fram till år 

2020 reducera sitt beroende av elnätet med 50 procent. Ett led i denna utveckling är den 

solcellsanläggning som sedan juni 2013 är i bruk på taket till fastigheten Magasin 6 i 

Frihamnen i Stockholm. Stockholms Hamnar ska nu uppföra två nya anläggningar i 

Stockholm och Kapellskär.  

Rapportens syfte är att rekommendera möjliga placeringar av de nya anläggningarna samt att 

utvärdera den befintliga anläggningen på Magasin 6. Dessutom undersöks optimal lutning på 

solcellsmoduler och vilken påverkan nedsmutsning har på solcellers effekt.  

Rapportens första del redogör för begreppet solinstrålning, solcellens princip samt hur 

nedsmutsning och modullutning inverkar på effektleverans. I metoddelen görs en 

solinstrålningsanalys av möjliga tak med hjälp av Stockholms solkarta. Den optimala 

lutningen utvärderas med simuleringsverktyget PVGIS. Därutöver genomförs en fältstudie 

genom att avsiktligt smutsa ned moduler och därefter mäta ström och spänning. Slutligen 

inhämtas data från mätperioden oktober 2013 till april 2014 för att skatta nedsmutsningen.  

Resultatet tyder på att Hamnhuset i Kapellskär samt Magasin 5 i Stockholm är lämpliga 

fastigheter ur solinstrålningsperspektiv. Dessutom är båda taken plana vilket förenklar 

underhåll och montage. Den befintliga anläggningen på Magasin 6 bör leverera cirka 180 000 

kWh per år. För att få så stor energileverans per modul som möjligt bör lutningen på 

modulerna vara 20 grader, detta förutsätter att modulerna står i rader. Nedsmutsning ger stor 

effektreduktion om stora mängder fågelexkrementer täcker solcellsytan. Studiens resultat 

pekar på att ingen rengöring krävs för att avlägsna damm, eftersom förlusterna varierar 

omkring 1-5 procent. Rengöring skulle endast få temporär effekt. 
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Storhet Beteckning Enhet 
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Dag på året   - 

Deklinationsvinkel δ   

Diffus instrålning på lutat plan     W/m2 

Direktinstrålning på horisontellt plan    W/m2 

Effekt P W 
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Energi   kW 

Energiutbyte (Eng. Energy yield)    kWh/kWt 
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Horisontalplansvinkel/Lutning β   

  /direkt instrålning mot plan yta    - 

  /diffus instrålning mot plan platta    - 

Infallsvinkel för solljus   ° 

Jämförelse mellan lutningsvinklarna         - 

Latitud     

Lokal soltid LST h 

Lokaltid/klocktid LT h 

Markreflektion   - 

Modulazimut γ   

Mätintervallslängd   s 

Reflektioner    - 

Relativverkningsgrad      - 

Spänning U V 

Ström I A 

Toppeffekt/installerad/nominell effekt     kWt1 

Total instrålning på lutat plan    W/m2 

Timvinkel ω   

Zenitvinkel      

                                                 
1 kWt, där t står för topp 
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Index Betydelse 

AC Växelström 

DC Likström 

i Växelriktare nummer i=1,2,..,11 

14 eller 18 Modullutning 14 eller 18 

Förkortning  

A Amperemeter 

R Resistans 

MPP Maximum power point 

V Voltmeter 
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Inledning 

Denna studie görs på uppdrag av Stockholms Hamnar som bedriver hamnverksamhet i 

Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär (Stockholms Hamnar
a
, u.å.). Hamnarna utgör en 

viktig del av svenskt näringsliv (Stockholms Hamnar
b
, u.å.). 

Stockholms största solcellsanläggning är placerad i Frihamnen på taket till Stockholms 

Hamnars fastighet Magasin 6. Anläggningen är ett led i Stockholms Hamnars arbete att 

minska sin externa användning av elektricitet från elnätet. Sedan år 2005 till år 2020 finns ett 

mål att reducera företagets beroende av elnätet med 50 procent (Stockholms Hamnar, 2013). 

Stockholms Hamnars plan är nu att uppföra en ny anläggning i Frihamnen samt en i 

Kapellskär (Stockholms Hamnar, 2014). 

Anläggningen på Magasin 6 stod färdigbyggd den 30 juni 2013 och består av 774 moduler 

och upptar totalt en yta på cirka 1300 m
2
. Varje modul har en area på 1,6 m

2
 orienterade i 

sydsydöstlig riktning.  Den installerade toppeffekten i anläggningen är 200 kW och den 

beräknade elproduktionen uppgår till cirka 180 000 kWh per år. All el som anläggningen 

genererar används momentant i fastigheten till drift av hissar och pumpar samt till belysning, 

därmed levereras ingen el ut på elnätet (Stockholms Hamnar 2013; Meijer, 2014). 

1 Problemformulering och Mål 

Problemställningen som detta arbete utgår ifrån är att kartlägga de faktorer som påverkar en 

solscellsanläggnings förmåga att omvandla solenergi till elektricitet. Vilken lutning som är 

optimal för modulerna och problem med smuts och snö på solceller är centrala delar i 

frågeställningen för att uppnå målen med detta projekt. Vidare uppmärksammas härmed att 

det i projektet inte kommer att undersökas några ekonomiska aspekter kring 

solcellsanläggningar 

 

Mer konkret är de mål som önskas uppnås med detta arbete följande: 

 

1. Analysera vilka tak i Frihamnen och Kapellskär som är lämpliga för att bygga de nya 

anläggningarna på. 

2. Utvärdera om anläggningen på Magasin 6 ger den teoretiska leverans av el som har 

beräknats av Stockholms Hamnar. 

3. Analysera vad som är den optimala lutningen på solcellerna i en anläggning. 

4. Undersöka påverkan på modulerna av smuts samt avgöra om rengöring behövs. 
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2 Litteraturstudie 

Nedan ges en litteraturstudie där begreppet solinstrålning förklaras, vidare ges även en 

presentation av solcellens parametrar och vilken påverkan som fås av olika modulvinklar och 

av nedsmutsning av moduler.   

2.1 Solinstrålning  

Sverige ligger i norra Europa men trots det är förhållandena för solinstrålning nästan lika goda 

här som i Tyskland (Ekström m.fl., 2007), vilket är det land som är världsledande på att 

omvandla solenergi till elektricitet (Malmborg & Stenberg, 2012). 

Den mängd solenergi som når en yta kallas solinstrålning och varierar beroende på ytans 

lokalisering och rådande väderlek. Solinstrålningen delas in i två kategorier: direkt respektive 

diffus solinstrålning (Ssolar, u.å.). Den direkta solinstrålningen består av det solljus som 

färdas längs en rät linje från solen till den bestrålade ytan (Tiwari & Dubey, 2009). På 

solstrålarnas väg mot ytan kan krockar med partiklar och moln i atmosfären ske vilket ger 

upphov till att en del av den direkta solinstrålningen övergår till diffus solinstrålning. I 

Sverige uppskattas 45-65 procent av all solinstrålning vara av diffus karaktär (Ssolar, u.å.). 

Den sammanlagda mängden solinstrålning av direkt och diffus karaktär som träffar en viss yta 

kallas globalstrålning (Svensk energi, 2011).  

Hur mycket solstrålning som träffar en solcell är direkt avgörande för hur mycket solenergi 

som kan omvandlas till elektricitet. En maximal energimängd uppnås genom att placera 

solcellen ortogonalt mot instrålningen. Dock bidrar även solens altitud till vilket resultat som 

kan uppnås. Under vinterhalvåret måste solstrålarna färdas längre genom atmosfären eftersom 

solens position är låg. Detta medför att fler krockar med partiklar och moln sker, vilket ökar 

andelen diffus solinstrålning och mer energi absorberas på vägen. Därutöver uppkommer 

skuggor lättare under vintern (Eriksson & Persson, 2013). 

Vintertid kan snöbetäckta solceller vara ett problem för energileveransen. I Stockholmstrakten 

ligger medelvärdet på antal dygn med snötäcke per år på cirka 100 dagar (SMHI, 2009a) där 

den första snön vanligtvis faller kring mitten av november (SMHI, 2009b) medan det sista 

dygnet med snötäcke brukar ligga i mitten av april (SMHI, 2009c). Variationerna är dock 

stora inom Sverige, i norr är antalet dagar med snötäcke uppe i över 200 medan nere i söder 

rör det sig om omkring 50 dagar (SMHI, 2009a). På grund av den höga andelen diffus 

solinstrålning under vinterhalvåret byggs solcellsanläggningar för att fungera optimalt under 

vår, sommar respektive höst. Detta kan till exempel handla om att lutningen anpassas för att 

vara optimal under dessa årstider (Eriksson & Persson, 2013).  

 

2.1.1 Azimut, altitud, deklination, soltid och timvinkel 

Azimut utgörs av den vinkel som infallande solljus bildar i kompassplanet mellan norr och 

den linje längs vilken solljuset inkommer. Azimut varierar mellan ± 90 grader, där positiva 

vinklar innebär att solen står i östlig riktning och negativa vinklar betyder västlig riktning, vid 

noll står solen rätt i norr. Azimut varierar beroende på latitud samt tid på dagen. Andra 

definitioner av azimut förekommer också som utgår från söder som noll (PV Education
a
, u.å.). 

Stockholm Hamnars solcellsanläggning på Magasin 6 är orienterad sydsydost vilket 

motsvarar en azimutvinkel på 27° (Stockholm Hamnar, 2013; Soldata, u.å.).  
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Altitud (eller elevation) är höjden mellan solen och horisonten, liksom azimut varierar 

altitudvinkeln beroende på latitud och tid på dagen. Vid soluppgång och solnedgång är 

altitudvinkeln noll grader. Zenitvinkeln definieras som vinklen mellan solen och normalen till 

jordytan så att          (PV Education
b
, u.å.). I Figur 1 redogörs för azimut, 

infallsvinkel och lutningsvinkel. 

 

Figur 1. Skiss över azimut, infallsvinkel och lutningsvinkel 

Deklinationsvinkeln definieras som den vinkel som solens inkommande strålar bildar med 

ekvatorialplanet, det vill säga det plan som ekvatorn ligger i (Tiwari & Dubey, 2009). 

I solcellsammanhang är det viktigt att skilja på lokal klocktid och lokal soltid. Soltiden skiljer 

sig från klocktiden genom att den ej behöver vara 24 timmar på ett dygn; för soltid definieras 

klockan 12 som den tid på dagen då solen står som högst (Tiwari & Dubey, 2009). 

 

2.2 Den fotovoltaiska effekten och solcellens princip 

I en solcell sker omvandling av solenergi till elektricitet. Detta är möjligt tack vare den 

fotovoltaiska effekten som innebär att elektroner i fasta kroppar exciteras till ett högre 

energitillstånd när de träffas av fotoner, givet att fotonen har tillräcklig energimängd för 

aktuellt material. Energimängden avgörs av ljusets frekvens (Nelson, 2003). Vid ökad 

solinstrålning ökar också den energi som en solcell kan leverera. När mer solljus faller in ökar 

antalet fotoner som kan excitera elektroner, därmed ökar även strömmen. Strömstyrkan ökar 

linjärt med ökande solinstrålning (Sharma & Chandel, 2013).  

När en elektron når ett högre energitillstånd skapas ett hål. Detta hål kan ses som en positiv 

laddning i elektronens frånvaro; ett så kallat elektron-hål-par uppstår. Exciterade elektroner 

faller dock snabbt tillbaka till ett lägre energitillstånd. För att utnyttja den fotovoltaiska 

effekten till att driva en ström krävs en inbyggd asymmetri som får de exciterade elektronerna 

att vandra ut i en extern krets för att utföra elektriskt arbete (Nelson, 2003). 

Alla material är inte lämpliga att användas till fotovoltaiska tillämpningar, materialet måste ha 

ett bandgap för att vara användbart. En energidifferens mellan valensband och ledningsband 

behövs. Metaller saknar bandgap och ickeledare, isolatorer, har ett för stort bandgap. 
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Halvledare däremot har ett bandgap som motsvarar energimängden hos synligt ljus vilket gör 

dem lämpade att använda som solceller eftersom synligt ljus från solen har det högsta 

energiinnehållet i ljusspektrumet. Se Figur 2. Genom att dopa ett halvledarmaterial med hjälp 

av n- respektive p-dopning kan den nödvändiga asymmetrin åstadkommas (Nelson, 2003). 

 

Figur 2. Energitillstånd baserat på Nelson (2003) 

Varje individuell solcell verkar approximativt som en strömkälla, parallellt med en ideal diod. 

På grund av den låga spänningen som varje cell ger upphov till (storleksordningen 0,5 till       

1 V) måste flera celler seriekopplas för att uppnå användbara spänningsnivåer. Flera 

sammankopplade celler kallas för en solcellsmodul (Nelson, 2003).  

Den teoretiska gränsen för solcellernas verkningsgrad med en pn-övergång ligger kring 31 

procent. Det förekommer också solceller med multipla övergångar där syftet är att använda 

sig av en större del av det inkommande solljusets spektrum varmed verkningsgraden kan öka 

till omkring 41 procent. Dessa är emellertid dyra och används sällan (Razykov m.fl., 2011). 

Det är idag möjligt att tillverka monokristallina solceller med verkningsgrad på omkring 24-

25 procent men av kostnadsskäl ligger de kommersiella varianterna kring 13-18 procent 

(Wenham m.fl., 2012). 

2.2.1 Solcellens parametrar 

När solcellen belyses induceras en ström, som är proportionell mot inkommande solljus. En 

solcell karakteriseras av kortslutningsström (maxströmmen som flödar då spänningen är noll) 

respektive tomgångsspänning (maxspänningen då strömmen är noll) (Wenham m.fl., 2012).  

Vanligen används omvända riktningsdefinitioner i solcellssammanhang, det vill säga den 

ström som cellen kan leda i mörker definieras som negativ och fotoströmen, den 

ljusinducerade strömmen, blir positiv. Sammanförs kortslutningsströmmen samt 

tomgångsspänningen i ett UI-diagram fås Figur 3, där effekten också är inritad. UI når sitt 

maximum vid maximum power point (MPP) vilken är det tillfälle då solcellen leverererar 

maximal energi (Wenham m.fl., 2012).  
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Figur 3. Solcellens UI-kurva med effekt inritad (PV Education
c
, u.d.) 

 

Märkdata för solceller mäts under STC (standardiserade provningsförhållanden eller standard 

text conditions på engelska) varvid toppeffekten erhålls. STC råder sällan i verkligheten; 

tillgänglig instrålning är vanligen lägre och celltemperaturen högre än 

omgivningstemperaturen på 25°C. Därför används NOC (nominella driftsförhållanden eller 

nominal operating conditions på engelska) samt SOC (standardiserade driftsförhållanden eller 

standard operating conditions på engelska) för bättre förståelse av modulens prestanda 

(Sharma & Shandel, 2013). I Tabell 1 redogörs för skillnaderna mellan testtyperna. 

 

Tabell 1. Jämförelse mellan testförhållanden för solceller. NOCT (nominal cell operating 

temperature) är den temperatur som cellen når under testförhållandena  

(Sharma & Chandel, 2013; PV Education
d
, u.å.; Solar Topps, u.å.) 

 STC NOC SOC 

Vindhastighet [m/s] - 1 1 

Instrålning [W/m
2
] 1000 800 1000 

Omgivningstemperatur [°C] - 20 20 

Celltemperatur [°C] 25 NOCT NOCT 

 

2.2.2 Interna förlustkällor 

En solcell kan av flera orsaker leverera mindre energi än vad som teoretiskt är möjligt; 

Wenham m.fl.(2012) identifierar bland annat följande faktorer: optiska förluster, 

rekombinationsförluster samt resistansförluster. 

Optiska förluster innebär att solcellens yta reflekterar solljus (även direkt blockering av 

solljus tas upp men detta räknas som externa förluster i denna text), detta löses genom att 

belägga ytan med ett antireflexmaterial (Wenham m.fl., 2012). Ett annat sätt att reducera 

denna förlusttyp är att förse modulen med apparatur som följer solen. För att detta ska var 

lönsamt måste solcellerna vara lokaliserade på en plats där andelen direkt solinstrålning är 
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hög (Solarpraxis AG, 2013). Rekombinationsförluster sker när ett elektron-hål-par 

sammanförs innan något arbete utförts, vilket kan inträffa på flera sätt till exempel när en 

exciterad elektron faller tillbaka och avger ljus (en i solceller försumbar effekt). En elektron 

kan också rekombineras och avlämna sin energi till en annan elektron som i sin tur avger 

energin i form av värme (så kallad Auger-rekombination), detta är vanligt i högdopade 

material. Slutligen kan orenheter ge upphov till energinivåer i det förbjudna området, mellan 

valens- och ledningsbandet, så att elektroner kan falla tillbaka i olika steg (Wenham m.fl., 

2012).  

Solceller är dessutom temperaturkänsliga, ökad temperatur leder till att det krävs mindre 

energi för att excitera elektronerna till ledningsbandet; det ger en högre ström men lägre 

spänning. Strömökningen är emellertid ej tillräcklig för att kompensera 

spänningsminskningen, vilket ger lägre effekt. Celltemperaturen är alltid högre än 

omgivningens temperatur, vilket beror på att infraröda strålar fångas i cellen. Hög temperatur 

påskyndar även den långsikta försämringen av solcellernas prestanda. Monokristallina celler 

påverkas mer än polykristallina och amorfa kiselceller (Shama & Shandel, 2013). Olika 

kylsystem, till exempel luft eller vatten som kyler på baksidan av modulen kan användas för 

att minska temperaturpåverkan men dessa metoder har ej blivit väletablerade (Solarpraxis 

AG, 2013). 

Olikheter i de ingående cellerna kan också påverka effekten; idealt uppvisar varje individuell 

cell i modulen likartad UI-kurva. Individuella celler kan dock skilja sig åt på grund av 

tillverkningsfel, sprickbildning, partiell skuggning eller högre temperatur. När detta sker 

uppkommer så kallade missanpassningsförluster (eller missmatch losses på engelska). Det 

innebär att modulens uteffekt begränsas av den sämsta ingående cellen; modulens totala 

uteffekt blir lägre än summan av komponenternas effekter (Wenham m.fl., 2012). 

Solceller har inga rörliga delar och påverkas därmed inte mycket av åldring, så länge de är 

skyddade från omgivningen kan livslängden hos en modul vara uppemot 20 år eller mer. Det 

är möjligt så länge som materialen väljs noggrant och modulerna är placerade så att löv, 

smuts, jord eller dylikt inte får fotfäste på modulen (Solarpraxis AG, 2013). 

2.2.3 Solcellsmoduler på systemnivå  

Fler moduler kan via serie- och parallellkoppling kopplas ihop till en större sammanhängande 

struktur, en solcellsanläggning. Solcellsmoduler som är serie- och parallellkopplade förses 

med dioder som leder ström förbi delar som är ur funktion (Tiwari & Dubey, 2009). 

En solcell levererar likström och ifall den ska kopplas till elnätet måste likströmmen 

omvandlas till växelström med samma spänning och frekvens som nätet. Detta är 

växelriktarens uppgift. Den utför också en annan viktig funktion; den spårar kontinuerligt 

MPP som varierar beroende på vilken solinstrålning som för tillfället når solcellsmodulerna. 

Därmed ger solcellanläggningen maximal möjlig effekt. Det förekommer emellertid vissa 

förluster i växelriktaren som beror på vilken effekt som för tillfället levereras (Solarpraxis 

AG, 2013).  

2.3 Optimal vinkel av solcellsmodul 

I processen att omvandla så mycket solenergi som möjligt till elektricitet är vinkeln mellan 

solcellsmodulen och den infallande strålningen en viktig parameter. Vilken vinkel som är 
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optimal för en solcellsmodul är platsspecifik och beror på solens bana. Att noggrant fastställa 

den optimala vinkeln är av avgörande betydelse för modulens energileverens (Yadav & 

Chandel, 2013). 

Idealt bör den infallande solstrålningen träffa solcellen vinkelrätt, därmed träffar maximal 

mängd solljus modulen. För att uppnå detta kan det krävas att modulen vinklas upp gentemot 

horisontalplanet. För att veta vilken vinkel som ska väljas måste hänsyn tas till solens altitud. 

Denna varierar med de olika årstiderna och på grund av det är olika vinklar optimala under 

olika tider på året. Ju lägre solen står desto mer måste modulerna vinklas upp för att en större 

mängd solinstrålning ska träffa modulens yta (Svenska solgruppen, 2002).  

Avgörande faktorer för solens altitud är jordaxelns lutning på 23,5 grader samt latituden på 

den geografiska placeringen. Ekvation (1) ger solens höjd över horisonten vid sommar- 

respektive vintersolståndet, plustecken avser sommarsolstånd medan minus innebär 

vintersolsånd. Ekvation (2) ger en approximation till optimal lutning. 

 

              (1)  (Svenska solgruppen, 2002) 

                     (2)  (Svenska solgruppen, 2002) 

 

Latituden i Frihamnen är 59,3 grader; det medför att solens höjd klockan tolv på dagen vid 

sommarstolsståndet är 54,2 grader respektive 7,2 grader vid vintersolståndet. Vidare innebär 

det att den optimala lutningen på solcellspanelen under dessa tidpunkter är 35,8 grader samt 

82,8 grader (Svenska solgruppen, 2002). Då solcellsanläggningar vanligen har en fast vinkel 

gentemot horisontalplanet bör vinkeln ligga mellan 30 – 50 grader i Sverige för att uppnå 

maximal exponering av ljusinstrålning, syftet är att motsvara altituden under vår och sommar 

(Andersson & Holmström, 1999).  

Tumregeln om latitudbaserad lutningsvinkel kan vara passande att använda på vissa platser 

men risken är att systemet överdimensioneras och felmarginaler uppstår. Tumreglerna tar inte 

hänsyn till faktorer som påverkar solinstrålningen som höjd över havet och molnmönster. 

Därmed blir dylika metoder vanskliga att använda i molniga områden som i norra Europa. För 

länder bortom 45 grader norr är dessa metoder direkt olämpliga när det diffusa solljuset har 

stor inverkan (Yadav & Chandel, 2013). 

En ytterligare aspekt när dessa tumregler inte är lämpliga är när en solcellsanläggnings 

moduler är placerade i rader. En betydande faktor då som inverkar på valet av vinkel är 

nämligen den interna skuggning som uppstår mellan modulerna. På grund av det bör 

modulerna inte ha en större vinkel gentemot horisontalplanet än 30 grader (van Noord & 

Paradis, 2011). 

 

2.4 Optimal orientering av solcellsmodul 

Modulers orientering påverkar hur stor mängd solinstrålning som når dess yta. Modulerna är 

ofta söderriktade om de är placerade någonstans på det norra halvklotet respektive norriktade 

om de är placerade på det södra halvklotet (Sharma & Chandel, 2013). Den maximala 

solinstrålningen till ytan uppnås vid söderorintering på norra sidan om halvklotet om optimal 
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vinkel mot horisontalplanet råder, dock är detta inte en kritisk faktor med avseende på 

solinstrålningen. En sydvästlig eller sydostlig orientering medför endast 5 procent mindre 

energileverans (Energimyndigheten, 2005).  

2.5 Skuggning 

Skuggning kan kraftigt reducera verkningsgraden. Om en cell i modulen, seriekopplad med 

andra celler, skuggas ger det omvänd framspänning. Detta kan leda till koncentrerad 

värmeutveckling vilket möjligtvis skadar cellen. Genom att installera dioder som leder 

strömmen förbi de skuggade cellerna undviks problemet. Dioderna kan dock inte kompensera 

för energibortfall (Tiwari & Dubey, 2009). 

Skuggning kan delas in i två typer beroende på vad som orsakar skuggningen och vilken 

påverkan den har på modulen. De två fallen är hård respektive mjuk skuggning, där den förra  

åsyftar fall då solljus helt förhindras från att nå cellen på grund av exempelvis fågelspillning. 

Mjuk skuggning beror på föremål i cellens omgivning som reducerar mängden inkommande 

ljus (Tiwari & Dubey, 2009).  

 

2.6 Smuts och damm på solceller 

Det går att konstatera att damm som ansamlas på solcellens yta kan ha betydande påverkan på 

dess prestanda; i vilken omfattning är däremot beroende på var solcellsmodulen är 

lokaliserad. När solcellen beläggs med damm minskar dess transmittans vilket medför att 

instrålningen till cellen minskar. Faktorer såsom: solpanelens lutning, vindriktning, 

exponeringstid samt klimatet på aktuell plats påverkar transmittansen. Vilken 

solcellsteknologi som används tycks inte påverka hur mycket dammackkumulation försämrar 

transmittansen (Jiang m.fl., 2011). 

Hög luftfuktighet gör det dessutom lättare för damm att fastna på solcellens yta, finns det 

redan damm på solcellen attraheras ännu mer damm lättare. Dammkoncentration leder till 

exponentiellt avtagande prestanda. Luftfuktighet gör också att mängden direkt solinstrålning 

minskar, vilket leder till att den totala energileveransen minskar. Om solcellerna utsätts för 

hög fuktighet under en längre tid kan det leda till sprickor i materialet och fel i cellens 

koppling med resten av modulen. Högre vindhastighet leder till att värmeöverföringen ökar 

varmed celltemperaturen sjunker (Mekhilef m.fl., 2012). Vilken inverkan vinhastighet har på 

solcellens prestanda verkar dock inte helt klarlagd eftersom vindtunnelsexperiment antyder att 

högre hastigheter också ger högre dammkoncentrationer och följaktligen sämre transmittans. 

Dessa resultat erhölls emellertid med horisontella paneler (Goossens & van Kerschaever, 

1999).  

Även vilken typ av partikel som fastnar på solcellens yta påverkar, stora partiklar (exempelvis 

pollen, diameter på ≈60 µm) tycks inte ha lika stor påverkan som mindre (diameter på 2-10 

µm). Därtill tenderar större partiklar att lättare tvättas bort av regnfall än mindre (Appels 

m.fl., 2013). Kortare regnfall kan dock ha en hämmande inverkan på solcellernas 

effektleverans eftersom regndropparna samlar upp damm i luften. När dropparna sedan landar 

på ytan leder det till högre dammkoncentration, om regnfallet inte är tillräckligt varaktigt 

kommer nedsmutsningen på solcellsytan inte att hinna spolas bort (Sarver m.fl., 2013).  
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Genom att jämföra transmittansen hos solceller med olika lutningsvinklar (0, 30, 60 

respektive 90 grader) kunde Appels m.fl (2013) visa att nedsmutsningsgraden beror på 

lutningen. När solcellerna delades upp i par, där den ena utsattes för regn och den andra 

skyddades, kunde Appels m.fl. (2013) konstatera att efter 60 dagar uppvisade alla moduler 

som skyddades från regn lägre transmittans än de som exponerades för regn. De 

regnexponerade modulerna uppvisade alla en transmittans mellan 94 och strax under 100 

procent, jämfört med utan dammbeläggning. Solcellen med vinkel på 90 graders vinkel hade 

den minsta transmittansminskningen medan den med 0 graders lutning påverkades mest 

(Appels m.fl., 2013). Paneler som lutar tenderar att inte påverkas lika mycket som 

horisontella, ju större lutningsvinkel desto mindre transmittansminskning (Mani & Pillai, 

2010). Efter en viss exponeringstid slutar dammansamlingen att försämra transmittansen och 

stabiliseras på en mättningsnivå (Appels m.fl., 2013). 

I Belgien kommer årlig tvättning för att avlägsna damm inte ha stor inverkan på solpanelens 

verkningsgrad, andra faktorer såsom löv, fågelexkrementer och dylikt kan dock fortfarande 

motivera tvättning (Appels m.fl., 2013). Jiang m.fl. (2011) påvisade att solcellers effekt 

minskar från 0 procent till 26 procent när ytan utsätts för damm med en koncentration på 0 

g/m
2
 till 22 g/m

2
. I artikeln rekommenderas tvättning av solceller som befinner sig i områden 

med mycket föroreningar samt där torrperioder förekommer (Jiang m.fl., 2011).  

 

2.7 Inverkan av snö 

Snö kan ha betydande påverkan på hur mycket energi solceller kan leverera. I en studie av 

Marion m.fl. (2013) visades att förluster upp till 90 procent på månadsbasis kunde förekomma 

såväl som en reducering av årlig energileverans på mellan 1 procent till 12 procent (Marion 

m.fl., 2013). Huruvida det är lönsamt att rengöra solcellsmoduler som är belagda med snö är 

osäkert. Under milda vintrar, när temperaturen är över noll grader, kan snön smälta bort av sig 

själv, och effekten av rengöring riskerar att vara temporär vid kalla vintrar med frekventa 

snöfall. För solcellsmoduler försedda med apparatur som riktar in solcellspanelen efter solen 

kommer problemet med snö att vara mindre eftersom dessa kan ställas i vertikal rikting för att 

avlägsna snön (Strindh, 2012). I Figur 4 ses anläggningen på Magasin 6 med snöbeklädda 

moduler. 

 

Figur 4. Solcellsanläggningen på Magasin 6 i januari 2014 
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Snöbeläggning minskar den tillgängliga solinstrålningen till cirka 20 procent vid ett snödjup 

på cirka 2 cm, vid ett djup på 10 cm når endast 3-4 procent av solens strålar fram till modulen. 

Det inte säkert att den strålning som lyckats tränga igenom snölagret är till stor nytta vid 

energiomvandling. Ljuset efter passagen genom snön kan ha en annan våglängd än den som är 

optimal för solcellen, vilket beror på bandgapet. Snön har däremot inte enbart negativa 

konsekvenser för elleveransen; en vitare omgivning leder till att det infallande diffusa ljuset 

ökar på grund av reflektion från snön (Andrews m.fl., 2012). 

Med ett snölager ovanpå panelen isoleras den mot konvektionsförluster i och med den låga 

värmeledningsförmågan hos snö. Detta gör att transmitterad solstrålning kan hjälpa till att 

smälta snön närmast ytan varpå ett vattenskikt bildas som kan underlätta för snön att glida av 

panelen. Finns det inte möjlighet för snön att glida av panelen måste den smälta för att 

panelen skalla frigöras (Andrews m.fl., 2012). 
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3 Metod  

För att besvara de frågeställningar som ska undersökas är det första steget att samla in data för 

att kunna avgöra vilka fastigheter som är lämpliga att placera de nya anläggningarna på. Detta 

ger även indata till den programvara som kommer att användas för att beräkna den optimala 

vinkeln mellan en solmodul och horisontalplanet. Ett andra steg är att utvärdera anläggningen 

på taket till Magasin 6 för ytterligare indata till programvaran. Även en analys av den 

teoretiska timleveransen på Magasin 6 kan genomföras med hjälp av utvärderingen och 

anläggningens årliga elleverans kan beräknas. Slutligen genomförs ett praktiskt experiment 

där solmoduler smutsas ned för att undersöka hur stor påverkan det har och om det finns ett 

behov av rengöring. I Figur 5 ses ett flödesschema arbetets olika delar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5. Flödesschema över metoddelens utförande 
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3.1 Systembeskrivning 

I denna studie ingår solcellsanläggningen på Magasin 6 i Frihamnen, Stockholm. Systemet 

avgränsas fysiskt till de moduler och växelriktare som anläggningen består av. Systemet 

består av 774 stycken moduler som är seriekopplade och ansluta till växelriktarna (se ). 

Modulerna är av modellerna YL 270 samt YL 250. YL 250-modulerna är polykristallina och 

YL 270-modulerna är monokristallina. Modulerna är anslutna till elva växelriktare. 

Anläggningen är designad för att vara oskuggad mellan klockan 10-14 från vårdagjämningen 

till höstdagjämningen och är optimerad för att ge maximal energi per areaenhet (Paradis, 

2014a). 

Taket lutar med 4 grader mot horisontalplanet på sydsidan medan norrsidan lutar med 2 

grader. Modulerna lutar med 10 grader på sydsidan vilket ger en horisontalplanslutning på 14 

grader, motsvarande på norrsidan är 18 grader mot horisontalplanet. På taket finns två 

solarimetrar med samma lutning som modulerna samt två temperaturmätare som mäter 

modulernas temperatur på baksidan (Paradis, 2014a). Modulerna är monterade med baksidan 

täckt, därmed skyddas anläggningen mot kraftiga vindar. Vid studiebesöket hos Stockholms 

Hamnar den 27 januari 2014 noterades inga moduler med fågelexkrementer på Magasin 6. 

Mätutrustning är monterad i varje av de elva växelriktarna, där spänning, likströmseffekt, 

samt växelströmseffekt noteras. Dessa storheter mäts som ett genomsnittsvärde under 

mätintervallet, 10 minuter, 1 timme eller dygnsvärden (Paradis, 2014a).  

 

3.2 Datainsamling som grund till val av fastigheter 

I Frihamnen ska ytterligare en solcellsanläggning byggas på taket till någon av fastigheterna 

Magasin 1, 2, 3, 5, 9 eller hus D. Med hjälp av Stockholms solkarta som tillhandahålls av 

Energi & Klimatrådgivningen studeras hur stor solinstrålningen på respektive fastighet är för 

att kunna få en uppfattning om vilken fastighet som kan vara lämplig för anläggningen. 

Kartan ger inte några exakta värden på solinstrålningen men kan ge en indikation. Stockholms 

solkarta innefattar inte Kapellskär varför fokus här har lagts på att studera kartor över det 

hamnhus (Hamnhuset) som är beläget där samt över passagerargångar. Genom att studera 

fastigheterna från ett flygfotoperspektiv kan man se om taken ser ut att vara vinklade eller 

flacka. Vilken orientering fastigheterna har undersöks också då denna faktor påverkar hur stor 

mängd solinstrålning som når ytan.   

 

3.3 Utvärdering av elleveransen på Magasin 6 

För att utvärdera om den teoretiska elleveransen stämmer med det beräknade värdet av 

Stockholms Hamnar på 180 000 kWh per år jämförs först normalsårsdata om solinstrålning 

med mätvärden under perioden 2013-10-16 till 2014-04-28. Normalårsdata finns tillgänglig 

för solinstrålning med 0 respektive 30 graders lutning mot horisontalplanet. För att få data för 

anläggningens två olika modullutningar på 14 och 18 grader linjärinterpoleras 

normalinstrålningsvärdena så att de stämmer överens med modullutningarna på Magasin 6. 

Därefter jämförs hur mätperiodens solinstrålning förhåller sig till värdena under ett normalår.  
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För de månader där det finns mätvärden summeras energileveransen månadsvis. I oktober och 

april saknas mätvärden för ett par dagar varför genomsnittsleveransen per dag har 

multiplicerats med antal dagar den aktuella månaden. Med anledning av att data saknas för ett 

komplett år görs en kurvanpassning med ett fjärdegradspolynom. Gradtalet väljs så att 

maximum sker under högsommaren i enighet med normalårsdata. Utifrån kurvanpassningen 

görs sedan en uppskattning om hur mycket el som levereras de månader som saknar 

mätvärden. 

 

3.3.1 Känslighetsanalys 

Kurvanpassning ger bara en uppskattning om det verkliga värdet och är beroende av de indata 

som har använts. I oktober fanns inte data tillgänglig för de första två veckorna, därför blir 

genomsnittsvärdet förmodligen lägre än vad det hade blivit i verkligheten eftersom det borde 

vara högre solinstrålning i början av oktober än i slutet. Dessutom är samtliga mätvärden 

förutom april lägre än normalt vilket påverkar energileveransen negativt.  

 

3.4 Programvara 

För att beräkna den optimala vinkeln gentemot horisontalplanet som solcellsmodulerna bör ha 

används en programvara som heter Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), 

som tillhandahålls av The Joint Research Centre från Europeiska kommissionen. För att 

kunna göra beräkningar om prestanda samt vilken vinkel som är optimal för modulerna i 

anläggningen behöver PVGIS solinstrålningsdata. Genom kartorientering alternativt genom 

att ange den aktuella platsens latitud och longitud ges indata för att programmet ska kunna 

beräkna solinstrålningen. Det två mest betydande källor som ger uppgifter om solinstrålning i 

programmet är beräkningar baserade på satellitdata samt mätningar vid marken av 

solinstrålningen. Dessa kompletterar varandra för att ge uppgifter om solinstrålningen då 

sattelitdata ger förhållandevis jämn täckning över stora geografiska områden medan 

mätstationer placerade på marken ofta har ett stort avstånd mellan varandra (European 

Comission, 2013a).   

En anläggnings prestanda beror förutom av solinstrålningen även av temperaturen. Det exakta 

sambandet mellan dessa två avgörs dock av vilken typ av solcellsmoduler som anläggningen 

består av (European Comission, u.å.). Anläggningen på Magasin 6 har kristallinta kiselceller 

(Soldata, u.å.) vilket antas att även de nya kommer att ha.  

Indata som programmet behöver för att kunna göra beräkningar är: 

 Typ av solcell 

 Installerad toppeffekt  

 Uppskattade systemförluster 

 Monteringsläge (fristående eller byggnadsintegrerade)  

 Lutning 

 Azimut (Där azimutvinkeln går från -180 till 180 grader och öster = -90  

samt söder = 0) 
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Systemförlusterna uppskattas av PVGIS men kan också väljas av användaren. Dessa 

innefattar till exempel förluster i kablar samt förluster på grund av snö eller smuts på 

modulerna. Lutning och azimut kan anges att de ska optimeras. I detta fall är azimutvinkeln 

för anläggningen given att följa takets riktning varför denna sätts som fast. Lutningen däremot 

ska optimeras och beräknas av PVGIS. Se bilaga 2 för att se indata som används i 

beräkningarna för de nya anläggningarna. 

I anläggningen på Magasin 6 står modulerna i rader vilket antar vara fallet även i kommande 

anläggningar. Enligt litteraturstudien bör modulerna inte ha en större lutning än 30 grader. I 

den befintliga anläggningen användes en montagemetod där modulerna får en lutning mellan 

10-20 grader. Detta beror på att vindlasten ska hållas nere (Paradis, 2014b).  

I denna studie undersöks den optimala vinkeln till en modul, det vill säga utan hänsyn till 

maximal effekt per areaenhet, det vill säga takarean. Sedan undersöks vilken vinkel mellan 

10-20 grader som är mest optimal, då det är inom detta intervall modulerna kommer att 

monteras i de kommande anläggningarna. 

Utöver vinkelberäkningarna görs också en empirisk undersökning av hur vinkeln påverkar 

energileveransen. För att utröna vilken lutning som levererade mest energi görs en jämförelse 

mellan medelvärdet av modulernas energiutbyte,   , vilket är energileverans normerat mot 

installerad effekt, se ekvation (6). Viktigt att tänka på är att modulerna som jämförs är av 

samma modell, annars kan olika modeller ge upphov till skillnader i prestanda. Jämförelsen 

görs två gånger i de två tidsintervall som presenterats i Figur 8. Medelvärdet över perioden 

klockan 10 till 14 beräknades per dag, för skattningen av kvoten beräknades medelvärdet över 

hela perioden. Ekvation (3) beskriver medelvärdet under en dag. 

 

        
 

 
        

  
   

 

 
        

 
   

  (3) 

 

3.4.1 Känslighetsanalys för optimal vinkel 

Indata för azimut kan skilja sig några grader mot verkligheten då detta är svårt att uppskatta 

med stor noggrannhet. Detta kan ha en påverkan på vilken vinkel som är optimal för en 

solcellsanläggning. På grund av det kommer en undersökning att göras hur den optimala 

vinkeln på respektive planerade anläggning i Frihamnen och Kapellskär påverkas om azimut 

ligger inom ett intervall på ±20 grader från den av programmet beräknade optimala vinkeln.   

 

3.5 Nedsmutsning av solceller  

I detta avsnitt presenteras metoden för en genomförd fältstudie där påverkan av smuts på 

solceller har undersökts. Därefter finns en utredning om nedsmutsningens effekt på 

anläggningen på Magasin 6.  

3.5.1 Fältstudie 

Utifrån litteraturstudien dras slutsatsen att det finns mycket information om effektreduktion på 

grund av dammansamling. Dessutom anpassas solcellsanläggningar generellt sett inte efter 
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vinterhalvåret, därav är inverkan av snö en mindre relevant faktor. Då inverkan av snö och 

damm tycks väl utrett i litteraturen läggs fokus på att undersöka effekten av fågelexkrementer, 

denna faktor postuleras stå för en stor del av nedsmutsningen i hamnmiljöer.  

För att mäta smutspåverkan på solceller genomförs avsiktlig nedsmutsning på de solceller 

som institutionen för Energiteknik på KTH (Energiinstitutionen) tillhandahåller. Data för 

platsen ges i Tabell 16 i bilaga 6. Solcellerna betäcks med heltäckande material för att se 

vilken påverkan det ger upphov till. Genom att fästa olika kartong/pappersbitar av varierande 

storlek med häftmassa på modulens yta är förhoppningen att efterlikna de punktartade 

täckningar av modulytan som fågelexkrementer ger upphov till. I Figur 6 går det att se en bild 

från fältstudien. 

 

 

Figur 6. Solcellerna betäcks med heltäckande material 

 

Därefter mäts strömmen och spänningen med en amperemeter respektive en voltmeter och 

därefter beräknas effekten enligt ekvation (4).  

 

      (4)   (Johansson m.fl., 2013) 

 

För att undersöka om solcellernas kopplingsschema har ett samband med nedsmutsning testas 

fyra seriekopplade moduler enligt Figur 7 eftersom modulerna på Magasin 6 är 

seriekopplade. Därmed torde resultaten vara jämförbara med större seriekopplade system. 
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Figur 7. Principskiss av seriekopplingen 

Innan simuleringen av nedsmutsning kunde äga rum installerades först fyra solcellsmoduler i 

serie. Dessa anslöts till en elektrisk spisplatta som fungerade som en resistiv last (R); om 

modulerna anslutits utan denna last skulle kortslutningsströmmen troligen blivit för hög och 

utrustningen riskerades att bli skadad. Spisplattan ställdes in så att den kunde utveckla 

maximal mängd värme. Parallellt med lasten kopplades en voltmeter (V) in, amperemetern 

(A) anslöts ej direkt till kretsen utan avläste strömmen som gick i ledningen genom att mäta 

styrkan i det magnetfält som strömmen gav upphov till. 

Experimentet delades upp i tre scenarier: grov nedsmutsning (≈0,28 m
2
 täckning = 86 lappar), 

medelnedsmutsning (≈0,2 m
2
 = 59 lappar) samt lätt nedsmutsning (≈0,11 m

2
 = 33 lappar). 

Resultatet av mätningarna återfinns i bilaga 5. För varje scenario gjordes tio mätningar; efter 

varje mätning omfördelades några lappar så att varje modul skuggades lite olika för varje 

mätning. Antalet lappar per fyra moduler var konstant för varje mätning men ändrades efter 

scenariotyp, därutöver flyttades några lappar från en modul till en annan så att fördelningen 

lokalt avvek från ursprungstillståndet. 

För att avgöra vilken inverkan nedsmutsningen hade på modulerna jämfördes effekten före 

(    ) respektive efter nedsmutsningen (        ) vilket gav en effektkvot (5). Effektförlusten 

blev därmed    . Utdata ges i Tabell 6. 

 

  
        

    
  (5) 

     återfinns i Tabell 15. 

 

3.5.2 Känslighetsanalys för nedsmutsning av solceller 

I studien bortses från eventuella transienter som skulle kunna uppstå på grund av variationer i 

solinstrålningen; vilka kan ske på grund av moln. Detta ger upphov till en något annorlunda 

ström vilket i sin tur medför att transienter kan uppstå på grund av induktans och kapacitans i 

systemet. Därutöver sker mätningarna under en kort tid på cirka 30 minuter, mellan klockan 

14:30 och 15:00 den 14 april 2014. I Tabell 2 presenteras instrålningsvinkel och instrålad 

effekt vid de olika klockslagen. 
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Tabell 2. Solens position vid början respektive slut av fältstudien 

Tid 14:30 15:00 

Instrålningsvinkel [°] 37 42 

Instrålning [W/m
2
] 308 267 

 

Som framgår av tabellen har instrålningen inte ändrats mycket under mätperioden och därmed 

borde även effekten ändrats lite. Formlerna för instrålningsvinkel och instrålning återfinns i 

Bilaga 7. Känslighetsanalysberäkning fältstudie  

3.5.3 Nedsmutsning på Magasin 6 

För att utvärdera solcellernas prestanda hämtas data från Miljöförvaltningen i Stockholms 

stad, med den bästa upplösningen (10 minuter). Beräkningarna enligt ekvationerna nedan sker 

i Excel. Huvuddragen i utvärderingsprocessen går ut på att identifiera olika beräkningsbara 

förlustkällor och rensa given data från dessa. De förluster som identifierats är: (i) 

växelriktarförluster samt resistiva förluster, (ii) temperaturberoende förluster samt (iii) 

förluster på grund av nedsmutsning. 

Tanken är att effektdata rensad från förlusttyperna (i)-(ii) skall ge en uppskattning av hur stor 

eventuellt minskad effektleverens blir på grund av nedsmutsning. Denna 

nedsmutsningsförlust jämförs sedan med resultaten från fältstudien. Om det går att avläsa 

liknande förluster som de i Tabell 6 kan det konstateras att solcellerna har varit kraftigt 

nedsmutsade. För (i) gäller att verkningsgraden kan beräknas för växelriktaren, i varje 

tidpunkt, genom att dividera inmatad växelströmseffekt med levererad likströmseffekt 

(Ayompe m.fl., 2011). De förluster som uppkommer i ledningarna på grund av resistans kan 

beräknas om strömmen genom ledningarna, spänningen däröver samt materialdata är kända, 

men eftersom dessa uppgifter ej fanns tillgängliga antas att denna del av förlusttyp (i) är 

försumbar. Anledningen är att installatörerna förmodligen avsåg att hålla resistansförlusterna 

så små som ekonomiskt möjligt. Jämförelserna nedan är relativa och om temperaturen 

påverkar alla moduler lika torde temperaturens inverkan vara minimal. 

Det huvudsakliga måttet som används är effektutbyte, vilket är levererad energi dividerat med 

installerad toppeffekt (Ayompe m.fl., 2011). Denna normering gör det möjligt att jämföra 

modulerna emellan. Ekvation (6) ger effektutbytet. 

 

   
   

   
   (6) 

 

För bättre noggrannhet sker dock alla beräkningar på likströmssidan av växelriktarna. Detta 

ger ekvation (18). 

      
   

   
 

    

   
   (7) 

 

Ekvation (7) kan användas eftersom effekten mäts som genomsnittsvärde över mätintervallet 

varför energimängden under intervallet blir     . 
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Under vintermånaderna kommer modulerna tidvis att täckas med snö. För att komma åt vilken 

inverkan snö och damm har på modulerna delas uppmätt data upp i en lågeffekts- respektive 

högeffektsdel, där lågeffektsdelen motsvaras av metrologisk vinter och högeffektsdelen utgörs 

av resterande delar av året. Genom att dela upp undersökningen periodvis identifieras 

förlustkällorna lättare. Resultatet från undersökningen under lågeffektsdelen ger en indikation 

på vilken inverkan snö har, övrig nedsmutsning skattas från högeffektsdelen. I denna rapport 

räknas vinterns ankomst till Stockholm i år till 15 januari 2014 (SMHI, 2014a) motsvarande 

för våren och övergången till högeffektsperioden är 25 februari (SMHI, 2014b). Mätserierna 

delas in ytterligare i perioder för bättre noggrannhet, se Figur 8 för redogörelse av 

periodindelningen. 

Om modulerna fungerar som de ska borde de ge ungefär samma    under mitten av dagen då 

de inte skuggas. Ifall det finns något   -värde som avviker från de övriga modulserierna än de 

andra med samma lutning och modell kan det ge en indikation på att någon eller några av 

modulerna kopplade till aktuell växelriktare ej fungerar optimalt. Detta skulle kunna bero på 

att modulerna smutsats ner ojämt. Därför jämförs i varje mätpunkt max- och minvärdena vid 

varje tillfälle enligt ekvation (8). 

 

     
           

           
  (8) 

 

där       är en vektor med samtliga      -värdena för växelriktarna kopplade till moduler 

med samma lutning. För att ta hänsyn till att de två modultyperna har olika verkningsgrad 

jämförs bara modulerna med samma lutning och av samma modell. På grund av att alla 

effektvärden är mätta med samma intervallängd förkortas tidsberoendet bort i samtliga 

ekvationer i Excel. Hypotetiskt borde modulerna med högre lutning uppvisa mindre 

nedsmutsning men eftersom skillnaden är så liten mellan de två modullutningarna torde det 

bli svårt att identifiera någon skillnad 

3.5.4 Känslighetsanalys för nedsmutsning på Magasin 6 

Med anledning av att långa mätserier används, antas att mätfelen i genomsnitt blir noll. 

Observera dock att mätosäkerheten kvarstår, det vill säga den diskrepans som uppkommer på 

grund av skuggning, sol och så vidare. Av den anledningen valdes alla tidpunkter som inte 

tillhörde intervallet klockan 10 till 14 bort, detta torde minska effekten av skuggning eftersom 

anläggningen är designad för att vara oskuggad under denna period.  

Mätserierna rensas ytterligare efter uppdelningen till att omfatta en optimalperiod samt en 

suboptimalperiod där den förra syftar på alla dagar mellan vår- och höstdagjämningen under 

vilka skuggning minimeras. Under den suboptimala perioden kan skuggor och andra 

osäkerheter påverka så mycket att det blir vanskligt att dra några definitiva slutsatser om 

modulernas prestanda. Detta ger oss fyra olika sätt att dela in året på, vilka ges  ger Tabell 3. 
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Tabell 3. Matris med mätperioder med mätsäkerhetsbedömning 

 Högeffekt Lågeffekt 

Optimalperiod God mätsäkerhet (*) Förekommer ej 

Suboptimalperiod Osäker mätdata(**) Osäker mätdata (***) 

 

I beräkningarna från avsnitt 3.5.3 ingår perioderna (*) och (***) omfattande 2014-03-21 till 

2014-04-27 samt 2014-01-14 till 2014-02-25. Period (**) bortses från eftersom mätsäkerheten 

är låg, (***) inkluderas men författarna undviker att dra långtgående slutsatser av resultatet 

från denna period med tanke på osäkerheten. En översikt av mätperiodsindelningen finns i 

Figur 8 (vårdagjämning sätts efter faktisk ankomst för att stämma överens med 

klockslagsbegränsningarna för anläggningen). 

 

Figur 8. Schematisk representering av periodindelningen 

 

4 Resultat och Diskussion 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras de resultat som studien har givit angående vilka 

fastigheter som är optimala för nya anläggningar, utvärderingen av Magasin 6, vilken vinkel 

som är optimal för moduler i en anläggning samt vilken påverkan smuts på moduler har på 

energileveransen. 

4.1 Val av fastigheter i Frihamnen och Kapellskär 

Studien pekar på att det är mest lämpligt att placera de två nya solcellsanläggningarna på taket 

till Magasin 5 i Frihamnen respektive på taket till Hamnhuset i Kapellskär.  

I Frihamnen har även Magasin 9 hög solinstrålning enligt Stockholms solkarta och skulle 

kunna vara en lämplig fastighet för anläggningen. Dock ser taket ut att vara vinklat och 

därmed blir solinstrålningen inte lika god på den del av taket som lutar mer mot norr. Det kan 

dessutom bli mer problematiskt att ha anläggningen på ett vinklat tak med avseende på 

skuggningar från en modul till en annan. Där till kan det även medföra att det blir besvärligare 

vid eventuell rengöring samt vid underhåll. Ur ett orienteringsperspektiv kan det även 
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konstateras att Magasin 9 står i samma riktning som Magasin 5, varför denna faktor inte 

påverkar valet.  

Magasin 5 har ett plant tak och verkar lämpligast av de tilltänkta taken i Frihamnen. Taket har 

en stor area och en uppskattning utifrån Stockholm solkarta är att det är solbelyst med en 

instrålning på runt 825-1150 kWh/m
2
/år.  

I Kapellskär bedöms taket till Hamnhuset vara den lämpligaste placeringen av en ny 

solcellsanläggning. Det beror på att fastigheten står relativt fritt och bör därför inte skuggas av 

exempelvis andra byggnader. Taket ser dessutom relativt plant ut och är riktat mot söder 

vilket skulle ge den maximala solinstrålning som är möjlig om modulerna riktas i samma 

riktning.  

4.2 Utvärdering av Magasin 6 

För att analysera om anläggningen på Magasin 6 har leverarat den teoretiska energileveransen 

har en jämförelse mellan testperioden och normalårsdata för solinstrålning gjorts för att kunna 

avgöra hur testperioden skiljde sig från ett normalår. Därefter följer själva utvärderingen. 

4.2.1 Jämförelse med normalårsdata för solinstrålning 

Utifrån den normalsårsdata som gäller för Stockholm och de data om solinstrålningen på 

solcellsanläggningen på Magasin 6 under perioden oktober till april år 2013-2014 kan vissa 

jämförelser göras.   

I Figur 9 finns instrålningen för ett normalår som genomsnittlig instrålad energi per 

kvadratmeter och dag för årets tolv månader, jämfört med instrålningen på Magasin 6 under 

mätperioden. Den tunna röda linjen är ett sjättegradspolynom kurvanpassad efter uppmätt 

instrålning vilket ger en approximation av hur solinstrålningen skulle kunna se ut under resten 

av året. Från oktober till och med mars ligger solinstrålningen på Magasin 6 i båda fallen med 

14 graders modullutning respektive 18 graders modullutning under normalårsvärdena. Under 

april månad 2014 är solinstrålningen högre än vad den brukar vara denna månad under ett 

normalår. 

 

Figur 9. Mätperiodens instrålning jämfört normalår för 14°-modulerna 
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4.2.2  Energileverans Magasin 6 

Utifrån erhållen data från Stockholms Hamnar har den faktiska energileveransen respektive 

månad beräknats under perioden oktober 2013 – april 2014. Detta åskådliggörs som staplar i 

diagrammet i Figur 10. Den heldragna grafen visar ett fjärdegradspolynom av den 

prognostiserade energileveransen övriga månader under året.  

 

 

Figur 10. Faktisk energileverans i staplar och prognostiserad energileverans i grafen 

 

Med hjälp av polynomfunktionen har energileveransen kunnat beräknas för de månader som 

saknar faktiska mätvärden och en summering över ett helt år har genomförts. I Tabell 4Fel! 

Hittar inte referenskälla. visas de numeriska värdena.   

 

Tabell 4. Faktisk och prognostiserad energileverans på Magasin 6 

Faktisk energileverans oktober – april   43 986 kWh 

Prognostiserad energileverans maj – september 130 000 kWh  

Summa årlig energileverans  173 986 kWh 

 

Anläggningen på Magasin 6 har en beräknad elleverans på 180 000 kWh/år (Stockholms 

Hamnar, 2013). Den elleverans som här har beräknats ligger omkring 6000 kWh lägre per år. 

En aspekt som inte bör glömmas är att ett fastställande har gjort om att mätperiodens 

solinstrålning ligger under det normala, vilket är en faktor som bidrar till en lägre 

energileverans än vad som har beräknats av Stockholms Hamnar. Nedsmutsningens påverkan 

inkluderas eftersom mätvärdena som ligger till grund för perioderna januari-april och oktober 

–november inte rensats från smutsens inverkan. 
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4.3 Optimal vinkel 

I detta avsnitt presenteras först resultatet för en anläggning på Magasin 5 i Frihamnen, 

därefter resultatet för en anläggning på Hamnhuset i Kapellskär.  

4.3.1 Frihamnen 

Beräkningarna för Magasin 5 med hjälp av programmet PVGIS resulterar i att den optimala 

vinkeln för en solcellsmodul på fastighetens tak är 40 grader mellan modulen och 

horistontalplanet. Azimut för anläggningen är sydsydost (- 27 graders avvikelse från söder). 

Observera att detta inte tar hänsyn till att modulerna står i rader. 

En känslighetsanalys har också genomförts med avseende på orienteringen av anläggningen. 

Denna innefattar ett intervall med 20 graders avvikelse från fastighetens angivna azimut. 

Resultatet från känslighetsanalysen presenteras som ett diagram i Figur 11. 

 

 

Figur 11. Känslighetsanalys för Frihamnen 

 

Den optimala vinkeln varierar endast 4 grader medan azimut varierar 40 grader vilket ses i 

figuren ovan. 

Den monteringsmetod, som enligt våra antaganden utifrån anläggningen på Magasin 6 

kommer att användas, innebär att modulerna kan ha en vinkel mellan 10-20 grader. Resultatet 

av energileveransen enligt PVGIS redovisas i diagrammet i Figur 12. Det går att konstatera 

att den största energileveransen ges då vinkeln är så stor som möjligt inom intervallet, alltså 

20 grader.  
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Figur 12. Årlig energileverans som funktion av modulernas lutning 

 

4.3.2 Kapellskär 

Hamnhuset i Kapellskär står med kortsidan mot söder respektive norr, varför en optimal 

energileverans och optimal vinkel ges utifrån förutsättningarna att modulerna monteras i 

sydlig riktning (azimut = 0 grader). Den optimala lutningen av modulerna som erhålls av 

programvaran är 41 grader.  

Även för Kapellskär har en känslighetsanalys genomförts med avseende på anläggningens 

orientering, denna ses i Figur 13. I fallet Kapellskär varierar den optimala vinkeln endast med 

en grad då azimut sätts mellan -20 och +20 graders avvikelse från aktuellt azimut. Vi kan 

alltså konstatera att det som redan har undersökts i litteraturstudien tycks stämma i både fallet 

Frihamnen och Kapellskär, nämligen att orienteringen har en relativ liten påverkan på den 

optimala lutningen. 
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Figur 13. Känslighetsanalys för Kapellskär 

 

I Figur 14 ses vad den årliga energileveransen bör bli för respektive vinkel mellan 10-20 

grader i en framtida enläggning i Frihamnen. Den maximala leveransen ges även i detta fall 

då vinkeln är maximal, det vill säga 20 grader.  

 

 

 

Figur 14. Årlig energileverans som funktion av modulernas lutning 

 

Resultatet för den förväntade elleveransen i de potentiella anläggningarna i Frihamnen och 

Kapellskär skiljer sig från den teoretiskt beräknade energileveransen som har gjorts för 

anläggningen på Magasin 6. Den beräknade energileveransen där är 180 000 kWh. Enligt 

resultatet i Tabell 4 blir energileveransen för anläggningen på Magasin 6 omkring 174 000 

kWh under året oktober 2013 till oktober 2014. I Frihamnen blir siffran  

163 000 kWh och i Kapellskär 170 000 kWh enligt PVGIS. En potentiell förklaring till detta 
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skulle kunna vara att de indata för systemförluster som har använts vid beräkningarna i 

PVGIS är för stora i jämförelse med den som har använts vid den teoretiska beräkningen för 

anläggningen på Magasin 6. 

Verkningsgraden hos solceller påverkas av temperaturen. Detta påverkar i sin tur de 

uppskattade systemförlusterna som i denna undersökning tilldelats det standardvärde som 

programvaran PVGIS använder. En anledning till att systemförlusterna kan vara lägre än 

beräknat är de indata som har valts i programmet avseende modulernas montering. 

Monteringen kan väljas att vara fristående eller byggnadsintegrerad. Fristående innebär att 

luft kan cirkulera under modulen medan i en byggnadsintegrerad modul är denna direkt 

placerad, mot till exempel ett tak, på ett sådant sätt att ingen luft där under kan cirkulera. 

Luftcirkulationen under modulerna på Magasin 6 är begränsad på grund av plåtskydd som 

motverkar luftcirkulation. Luft som cirkulerar kyler även modulerna underifrån vilket ger en 

bättre verkningsgrad. Förmodligen kan dock viss luft cirkulera under dessa varför en korrekt 

uppskattning borde vara någonstans mitt emellan byggnadsintegrerade och fristående 

moduler. Detta tar dock PVGIS ingen hänsyn till. 

På grund av denna faktor skulle de uppskattade systemförlusterna eventuellt kunna sänkas lite 

i PVGIS. Då skulle studiens resultat överensstämma bättre med den teoretiska uppskattningen 

för Magasin 6. Det kan även finnas andra anledningar som påverkar resultatet, ett exempel är 

att förlusterna i anläggningens kablar kan vara mindre än vad PVGIS räknar med. Vilken 

diameter och längd olika kablar har i anläggningen och därmed vilka förluster dem bidrar till 

har dock legat utanför ramarna för denna studie. 

Vid utvärderingen av anläggningen på Magasin 6 observerades att modulerna med 18 graders 

vinkel mot horisontalplanet gav en högre energileverans än de moduler med 14 grader. Detta 

resultat kan åskådliggöras i Tabell 5. Där energiutbytet för modulerna med 14 graders lutning 

dividerats med energiutbytet för 18 graders modulerna. Kvoten indikerar vilken modullutning 

som ger mest energi,            antyder det att modulerna med 18 graders lutning ger mer 

energi. Detta stödjer resultatet att en så stor lutning som möjligt inom intervallet 10 - 20 

grader är den mest optimala. I den första perioden går det att urskilja en större differens i 

kvoten mellan lutningarna än i den andra perioden. Detta innebär att under den första perioden 

presterade modulerna med 18 graders lutning 18 procent bättre än modulerna med 14 graders 

lutningen. Under den andra perioden presterade de däremot endast 1 procent bättre. 

Anledningen till detta är förmodligen att större mängd solinstrålning träffar modulen ju större 

vinkeln är mot horisontalplanet. 

 

Tabell 5. Relativ jämförelse av vinklar 

Period         Modulmodell 

2014-01-14 till 2014-02-25 0,82 YL 250 

2014-03-21 till 2014-04-27 0,99 YL 250 
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4.4 Resultat från fältstudie med nedsmutsning av moduler 

Efter fältstudien går det att konstatera att den simulerade nedsmutsningen gav stora 

effektförluster. En betydande reduktion i effektleverans uppmättes, det visade sig att den 

grövsta nedsmutsningsnivån också resulterade i den största minskningen i solcellsmodulernas 

effektkvot medan lätt nedsmutsning gav minst påverkan. Resultatet från mätningarna går att 

finna i bilaga 5. I Tabell 6Fel! Hittar inte referenskälla. presenteras effektminskningarna 

vid de olika nedsmutsningsgraderna. Resultaten anges med tre värdesiffror eftersom uppmätta 

data ej hade större noggrannhet. 

 

Tabell 6. Effektminskning vid nedsmutsningen under fältstudien 

 Genomsnittlig effektreduktion 

Grov nedsmutsning 36,8 % 

Mellan nedsmutsning 27,8 % 

Lätt nedsmutsning 20,7 % 

 

Resultatet antyder att om solcellsmoduler beläggs med någon substans som försämrar 

transmittansen under en längre tid kommer den levererade energimängden kraftigt att sänkas. 

Solcellerna på Magasin 6 bör ha varit kraftigt nedsmutsade om det går att utläsa en stor 

differens mellan levererad och prognostiserad energimängd. Om resultatet påminner om den 

uppmätta effektreduktionen i fältstudien kan ett konstaterande göras att solcellerna är 

nedsmutsade. 

 

4.5 Nedsmutsningens inverkan på Magasin 6 

Vid jämförelsen av max- och minvärdena beräknades dagsgenomsnittet under de 37 dagar 

som ingick i undersökningsperioden. Resultatet går att se i Figur 15 som beskriver 2014-03-

21 till 2014-04-27. Under perioden varierade den relativa verkningsgraden från cirka 0,92 för 

modulerna med 18 graders lutning till nästan 1 för modulerna med 14 graders lutning. I 

genomsnitt var nedsmutsningen 0,95 och 0,99 med en förlust på 5 respektive 1 procent. Som 

framgår av grafen varierar nedsmutsningen kring 1 till 5 procent. 
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Figur 15. Relativ nersmutsning 

 

Perioden 2014-01-14 till 2014-02-25 undersöks också med resultatet att relativ nedsmutsning 

var 0,74 för modulerna med 14 graders lutning respektive 0,82 för 18-gradersmodulerna.  

5 Slutsatser och framtida arbete 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som har kunnat dras i denna studie för respektive olika 

områden. Därefter ges förslag på framtida arbete. 

5.1 Val av fastigheter 

De fastigheter som i studien har bedömts som mest lämpliga för att placera 

solscellsanläggningar på är Magasin 5 i Frihamnen respektive Hamnhuset i Kapellskär.  

Hur stor solinstrålningen är på den aktuella platsen är en viktig faktor vid val av placering av  

solcellsanläggningar. Det är även viktigt att se till att anläggningen inte skuggas av 

kringliggande byggnader eller internt av moduler i anläggningen. Att anläggningen placeras i 

söderläge eller så nära söderläge som möjligt ger en högre solinstrålning än andra 

orienteringar.  

5.2 Anläggningen på Magasin 6 

Resultatet av utvärderingen är en energileverans på cirka 174 000 kWh per år från 

anläggningen på Magasin 6. Detta värde är lägre än det teoretiskt beräknade värdet på 180 

000 kWh per år. En observation som har gjorts är att solinstrålningsdata som erhållits under 

mätperioden oktober 2013 - april 2014 är lägre än normalt. Detta har självfallet en negativ 

inverkan på den beräknade energileveransen i studien. Med det i åtanke och att resultatet dels 

är baserat på faktiska värden och dels på prognostiserade värden av energileveransen, dras 

slutsatsen att den teoretiskt beräknade energileveransen på 180 000 kWh per år är rimlig 

under ett normalår. 
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5.3 Optimal vinkel  

I en anläggning där montagemetoden tillåter en maximal lutning på 20 grader är den optimala 

lutningen också 20 grader för det undersöka geografiska platserna. En viktig faktor för 

energileveransen är att inte ha en lägre vinkel än den optimala då luftcirkulationen 

(kylningen) under modulerna då blir lägre, vilket sänker verkningsgraden. Detta gäller dock 

enbart när total optimal energileverans är i åtanke, ej för maximal energileverans per 

areaenhet. 

5.4 Rengöring av solceller 

Fältstudien tyder på att punktvis nedsmutsning, av till exempel fågelexkrementer, kan ge en 

betydande effektreduktion. Redan vid lätt nedsmutsning krävdes dock stor utbredning av 

“fågelexkrementer” på flera moduler. Vid studiebesöket på Stockholms Hamnar gick det ej att 

se några spår av fågelexkrementer på Magasin 6. Det tyder på att det ej varit en populär plats 

för fåglar eller att nederbörd spolat rent modulerna. 

Med tanke på att anläggningen är designad för att prestera optimalt under den delen av året då 

snö kan förväntas vara ett obefintligt problem borde den nedsmutsningsgrad som beräknades 

för perioden 2014-03-21 till 2014-04-27 vara vägledande för beslutet att rengöra 

anläggningen eller ej. Resultatet från utvärderingen av solcellsanläggningen tyder på att 

nedsmutsning kan försämra effekten för solcellsmodulerna med 1-5 procent under 

optimaldelen av året. Denna siffra kan dock vara högre i verkligheten. Appels (2013) fann 

liknande resultat i sin studie, denna skedde visserligen inte i Stockholm med de lokala 

förhållanden som råder bland annat avseende fågelexkrementer eller sot från fartygen i 

hamnområdet. Likväl borde regn bidra till att hålla nedsmutsningen på en låg nivå och 

variationerna som ses i Figur 15 tyder på att varje form av rengöring endast kommer få 

temporär effekt. Det finns osäkerhet i resultatet på grund av metodvalet som ej undersöker 

alla tänkbara parametrar, bland annat görs antaganden om ojämn nedsmutsning, men resultat 

borde ändå ge en indikation på hur verkligheten förhåller sig. 

5.5 Förslag till framtida arbete 

En idé i de fall där rengöring av moduler kan vara aktuellt vore att undersöka någon form av 

”konstgjort regn” i anslutning till anläggningar, exempelvis en sprinkler.  Modulerna skulle då 

kunna spolas av med jämna mellanrum. I studien undersöktes seriekopplade moduler. En 

större undersökning skulle kunna visa hur detta kan effektiviseras mer så att exempelvis så 

liten del som möjligt påverkas om delar av en modul smutsas ned eller skuggas. Vidare skulle 

det även vara intressant att undersöka vad någon form av kylsystem under modulerna skulle 

ha för påverkan på anläggningen.  

Därutöver borde framtida studier använda sig av säkrare mätdata gällande effekt och 

instrålning. En idé vore också att använda sig av referensmoduler samt refenssolarimetrar som 

kan placeras ovanpå taket till Stockholm Hamnar och som regelmässigt rengörs. Mätdata från 

dessa referensmätserier kan sedan jämföras med vad anläggningen faktiskt presterar under 

verkliga otvättade förhållanden. För att notera hur mycket energi som har levererats torde 

mätvärdena vara tillräckliga men för att tydligt urskilja vilken absolut påverkan nedsmutsning 

har behövs instrument med högre noggrannhet.  
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En grundligare fältstudie skulle dessutom ge en bättre uppskattning på vilken inverkan 

nedsmutsning har på solceller. För att åstadkomma detta borde de lokala atmosfäriska 

förhållandena undersökas avseende partikeltyp, partikelkoncentration och dessa faktorers 

påverkan på solmodulernas transmittas; målet skulle vara att hitta ett empiriskt samband 

mellan lutning och nedsmutsningsfaktorer. Sambandet kan sedan integreras i 

optimeringsprocessen för att avgöra den bästa lutningen på modulerna samt energipotentialen. 

Detta skulle ge noggrannare prognoser för solcellspotentialen och ge en tydligare bild av de 

kostnader som tekniken ger upphov till. Beslutsfattare får då bättre verktyg vid jämförelser 

med till exempel vindenergi och kan välja det energislag som passar bäst för situationen.  
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Bilaga 1. Märkdata solceller 

På Magasin 6 finns två typer av solceller installerade, bägge är av märket Yingli PANDA. 

Materialet är kisel i båda fallen YL 270 är monokristallin medan YL 250 är 

polykristallina.196 YL 270 respektive 578 YL 250 finns monterade på taket. 

 

Tabell 7. Märkdata YL 270 (Paradis, 2014b) 

 

Tabell 8. Märkdata YL 250(Paradis, 2014b) 
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Bilaga 2. PVGIS 

Följande indata har angivits i PVGIS för att beräkna den optimala vinkel för moduler som 

placeras på taket till Magasin 5 i Frihamnen respektive på taket till Hamnhuset i Kapellskär. 

Azimut för Magasin 5 är samma som för Magasin 6 på grund av att fastigheterna står i samma 

riktning och modulerna ska stå i takets riktning. Orienteringen på Magasin 6 är sydsydost 

(Stockholms Hamnar, 2013) vilket motsvarar ett modulazimut på 27 grader (Soldata, u.å.). 

Detta innebär att indata för azimut angivits som -27 grader då programmet definierar öster 

som -90 grader. Notera att samtliga indata för Hamnhuset i Kapellskär är detsamma som för 

Magasin 5 med undantag för azimut som där angivits till 0 grader.  

 

Tabell 9. Indata i PVGIS för beräkning av optimal vinkel för en  

anläggning på Magasin 5 

Indata för Magasin 5 

Typ av solcell Kristallinta kiselsolceller (Soldata, u.å.) 

Installerad toppeffekt 200 kW (Stockholms Hamnar, 2013) 

Uppskattade systemförluster 14 % (European Comission, 2013b). 

Monteringsläge Fristående 

Lutning Ska optimeras 

Azimut -27 grader (Soldata, u.å.) 

 

Tabell 10. Indata i PVGIS för beräkning av optimal  

vinkel för anläggning på Hamnhuset 

Indata för Hamnhuset 

Typ av solcell Kristallinta kiselsolceller (Soldata, u.å.) 

Installerad toppeffekt 200 kW (Stockholms Hamnar, 2013)    

Uppskattade systemförluster 14 % (European Comission, 2013b) 

Monteringsläge Fristående 

Lutning Ska optimeras 

Azimut 6 grader (Google Maps) 
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Bilaga 3. Moduler på Magasin 6 



-41- 
 

Bilaga 4. Växelriktardata 

Nedan ges data för växelriktarna och de moduler som är anslutna till dem. 

 

Tabell 11. Lutning och toppeffekt för växelriktarna (Paradis, 2014a) 

Fysiskt namn Serienummer Effekt [kWt] Lutning [°] Modultyp 

Växelriktare 1 2110507526 18,9 14 YL270 

Växelriktare 2 2110507619 16,47 båda lutningar YL270 

Växelriktare 3 2110507613 17,55 18 YL270 

Växelriktare 4 2110507483 18,5 18 YL250 

Växelriktare 5 2110507624 18 18 YL250 

Växelriktare 6 2110540637 15,5 18 YL250 

Växelriktare 7 2110540606 18,5 14 YL250 

Växelriktare 8 2110540625 18,5 14 YL250 

Växelriktare 9 2110540627 18,5 14 YL250 

Växelriktare 10 2110540632 18,5 14 YL250 

Växelriktare 11 2110540626 18,5 14 YL250 

Total effekt  197,42   
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Bilaga 5. Resultat från fältstudie 

I tabellerna presenteras de tio mätvärdena för spänning och ström som uppmättes i respektive 

nedsmutsningsscenario tillsammans med den beräknade effekten. Dessa ligger till grund för 

resultatet i fältstudien. 

 

Tabell 12. Grov nedsmutsning 

U [V] I [A] P [W] 

91,4 3,43 313,502 

91,5 3,48 318,42 

92,6 3,51 325,026 

92 3,46 318,32 

90,2 3,4 306,68 

90 3,39 305,1 

91,1 3,45 314,295 

93,3 3,52 328,416 

93,2 3,53 328,996 

91,9 3,47 318,893 

   Medeleffekt [W] 
 

317,7648 

 

Tabell 13.Medel nedsmutsning 

U [V] I [A] P [W] 

98,8 3,78 373,464 

99,3 3,97 394,221 

99,1 3,78 374,598 

93,6 3,79 354,744 

99,1 3,8 376,58 

98,4 3,75 369 

98,1 3,73 365,913 

99,1 3,19 316,129 

97,6 3,69 360,144 

95,2 3,61 343,672 

   Medeleffekt [W] 
 

362,8465 
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Tabell 14. Lätt nedsmutsning 

U [V] I [A] P [W] 

102 3,96 403,92 

99,6 3,82 380,472 

101,5 3,92 397,88 

100,3 3,86 387,158 

101,5 3,91 396,865 

101,4 3,93 398,502 

101,7 3,93 399,681 

102,5 3,96 405,9 

102,8 3,97 408,116 

103 3,97 408,91 

   
Medeleffekt [W] 

 

398,7404 

 

Tabell 15. Referenseffekt utan nedsmutsning 

U [V] I [A] P [W] 

113,2 4,44 502,608 
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Bilaga 6. Lokaldata för Frihamnen och 

Energiinstitutionen 

I tabellerna nedan ges data för Frihamnen och Energiinstitutionen som används för att 

beskriva solens position i förhållande till en solcellsmodul. Data används för att beräkna 

instrålningsvinkeln på modulerna vid fältstudien . 

 

Tabell 16. Data för mätning vid Energiinstitutionen 

Longitud 59,35° (Google Earth) 

Latitud 18,06° (Google Earth) 

Standard meridian för tidszon (UCT+1) 15° (NE, 2014) 

Dag på året 94 

Deklinationsvinkel 20,07° 

Datum 4 april 2014 

Modulazimut cirka 8° 

Lutningsvinkel 60° 

 

Tabell 17. Data för Magasin 6 

Longitud  59,34° (Google Earth) 

Latitud  18,12° (Google Earth) 

Standard meridian för tidszon (UCT+1) 15° (NE, 2014) 

Modulazimut  27° (Soldata, u.å) 
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Bilaga 7. Känslighetsanalysberäkning fältstudie 

För beräkning av infallsvinkel används ekvation (I). Indata för parametrarna           

återfinns i Tabell 17, variablerna         beräknas för varje mättillfälle för att ta hänsyn till 

vilken position solen står i relativt modulerna.  

                                                      

                             (I) 

        beräknas med ekvationerna (II) och (III). 

                    
   

   
  (II) 

               (III) 

Den diffusa instrålningen ges av ekvation (IV). Total infallande instrålning på modulen ges av 

ekvation (10) där Rb, Rd samt Rr ges av (V) - (VIII). Den globala och den direkta instrålningen 

hämtas från STRÅNG (SMHI, u.d.) som finns tillgänglig timvis, för klockan 14:30 

interpoleras mellan klockan 14 och 15.  

                  (IV) 

                        (V) 

   
     

     
   (VI) 

   
      

 
   (VII) 

   
      

 
   (VIII) 

                     (IX) 

                                                                              (X) 

  
        

   
 ; n = dag på året  (XI) 

Ekvationerna (I)-(XI) hämtas från Tilawari & Dubey (2009). 

 


