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Sammanfattning 

Projektet har som syfte att ta fram ett koncept för solcellsdrivna mobilladdningsstationer i 
utvecklingsländer. Utgångspunkten har varit en publik lösning för landbygd i Kenya, 
Afrika. Data för beräkningar har hämtats från just detta område. 

Då studier på plats inte varit möjliga att genomföra har informationsinsamling utgjort en 
viktig del i projektet, eftersom det är utifrån den som konceptet har utarbetats. Viktiga 
aspekter som skulle vägas in vid konceptutformningen var låga produktionskostnader med 
lokalt utnyttjande av material och ett enkelt, stadigt formspråk.  

Det framtagna konceptet bygger på en takförsedd lerkonstruktion med inbyggda skåp och 
elektronikkomponenter. På taket sitter en solpanel med en installerad effekt på 145 W för 
laddning av maximalt 20 mobiltelefoner samtidigt. Produktionsbehovet beräknades till 525 
Wh per dag. Den uträknade produktionskapaciteten fastställdes till minst 579 Wh per dag, 
något som bekräftades genom kontroll mot alternativa beräkningar. Laddningsstationens 
batteri har en kapacitet på 96 Ah för att kunna ladda mobiler under åtminstone tre dagar 
utan att energi behöver tillföras. Totalkostnaden för alla ingående komponenter uppgick till 
12708 svenska kronor, vilket anses vara lågt relativt andra lösningar. Dock har ingen kalkyl 
gjorts på transport- och monteringskostnader som tillkommer vid en installation. Dessa 
kalkyler blir alltför osäkra för att kunna utgöra användbart underlag. 

Jämfört med andra lösningar anses konceptet ha en utmärkande inriktning som erbjuder en 
mer långsiktig lösning på ett utbrett problem i Afrika.  
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Abstract 

The project aims to develop a concept for solar-powered mobile charging in developing 
countries. The starting point has been a public solution for rural Kenya, Africa. Essential 
information about the area, such as solar insolation data, is used throughout the 
calculations of the project. 

Since studies on site have not been possible, an important part of the project has been 
collecting necessary information to develop a concept. Important aspects when designing 
the concept was low production costs and use of local materials. 

The concept is built as a mud wall with built-in cabinets and electronic equipment. On the 
roof, there is a solar panel with 145 W installed power to charge up to 20 mobile phones 
simultaneously. The required production was estimated to 525 Wh per day and the 
production capacity was calculated to a minimum of 579 Wh per day. The calculations were 
confirmed by comparison with alternative methods. The capacity of the battery is 96 Ah 
which is enough energy to charge cell phones for at least three days with no need for 
additional incoming energy. 

The total cost of all components was calculated to 12 708 Swedish crowns, which is 
considered low. However, no calculation has been made on the transport and installation 
costs. 

Compared to other solutions, the concept takes a unique approach and offers a more 
sustainable and long term solution to a widespread problem in Africa.  
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1 Inledning 

Användandet av mobil informations- och kommunikationsteknik har på den afrikanska 
kontinenten ökat explosionsartat. Antalet användare av mobila tjänster har mer än 
fördubblats sedan 2008. Redan 2001 fanns det fler mobila enheter än telefoner anslutna till 
ett fast nät (Phillips, Lyons, Page, Viviez, & Molina, 2011). I Sydafrika, ett av de länder som 
kommit längst, har endast 1 procent tillgång till fast Internet medan 17 procent har tillgång 
via telefonen (Sveriges Radio, 2011). I kölvattnet av denna utveckling har en mängd unika 
tjänster och lösningar utvecklats. Det är på många håll möjligt att använda sin mobiltelefon 
för att göra snabba utbetalningar eller, som exempel på nyskapande lösningar, följa prisläget 
på de varor man säljer på marknaden. För miljontals afrikaner i underutvecklade områden 
har detta inneburit enorma framsteg rörande allt från demokrati och frihet till generell 
livskvalitet (Rao, 2011).  

Den utveckling som har skett beror på en dynamisk balans mellan tillgång och efterfrågan. 
Mobiltelefonioperatörer har sett en växande marknad som i sig har möjliggjorts av ett 
ständigt förbättrat utbud i form av utbyggt nät och sänkta priser. Genom att avancera direkt 
till mobil teknik har kostsamma investeringar i både elnät och fast telefoni undvikits. 
Baksidan med detta är att många av de som litar till mobiltelefonen för att sköta viktiga 
delar av vardagen inte har tillgång till ett fast elnät och ett ofta intermittent telefonnät. 
(Roach & Ward, 2011). 

Den dåliga tillgången till elektricitet forcerar fram desperata åtgärder. För att ladda 
mobiltelefoner tvingas invånare färdas flera kilometer genom eländig terräng. Ofta finns det 
ingen bättre källa att tillgå än bilbatteri - något som är både ineffektivt och farligt. Varje år 
sker olyckor där människor skadas av syra eller elstötar. 

Många försök att avvärja detta problem tar sin utgångspunkt i en personlig lösning som på 
ett eller annat sätt laddar telefonen. Dessa lösningar visar sig ofta dyra, ineffektiva eller 
stöldbegärliga och inte tillräckliga för att fungera som främsta tillgång till elektricitet 
(GSMA, 2011). 

I detta projekt behandlas istället en lösning vars syfte är att förse en by eller ett mindre 
samhälle med en publik laddningsplats för mobiltelefoner. Projektet ska på så sätt ta ett 
mer omfattande grepp kring problemet med avsaknaden av stabilt elnät. 

1.1 Bakgrund 

Projektet har som första utgångspunkt att ladda mobiltelefonbatteri med hjälp av solenergi. 
Följande stycken redogör för ett par begrepp och förutsättningar som underlättar den 
vidare förståelsen för rapporten. 
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1.1.1 Solenergi 

En solcell fungerar som fotocell som kan omvandla solstrålning till el. Den består av en 
tunn skiva med ett halvledarmaterial, vanligtvis kisel. Skivan är i sin tur indelad i två skikt av 
olika ledningstyp, ett p-dopat och ett n-dopat. I gränsområdet mellan dessa skikt uppstår 
ett elektriskt fält. Kontakten på framsidan leder ljuset in i halvledarmaterialet med den 
energi som behövs för att elektroner ska frigöras. Elektronerna leds därefter in i en krets 
och ger upphov till ström, se Figur 1. Spänningen som uppstår mellan skikten är ca 0,5 V 
och genom att sammankoppla flera solceller kan högre spänningar erhållas. En solpanel 
består vanligen av 30-36 stycken seriekopplade celler som då kan generera tillräckligt med 
energi för att ladda batterier. För att skydda mot väder och vind lamineras solcellerna 
mellan två glasskivor (Nationalencyklopedin). 

 

 

Figur 1 Sektion genom en solcell (Ssolar) 

 
Solceller har de senaste åren fortsatt att utvecklas gällande både produktionseffektivitet och 
applikation. Priset per producerad enhet energi fortsätter dessutom att falla (Solarbuzz, 
2012). Cellerna levereras generellt i tre olika utföranden med delvis olika 
användningsområden, effektivitet och produktionskostnad. En snabb och väldigt ungefärlig 
jämförelse mellan de tre typerna görs i Tabell 1. 

Tabell 1 Olika paneltypers effektivitet och relativa kostnad (GVEP International, 2006) 

Paneltyp Effektivitet Kostnad 
Monokristallin 11 – 14 % Hög 
Polykristallin 10 – 12 % Medel 
Amorf 6 – 8 % Låg 
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Det förekommer nuförtiden monokristallina paneler med effektivitet upp mot 20 procent, 
men dessa ligger i framkant av utvecklingen och är därför inte nödvändigtvis 
representativa. I ett projekt med utgångspunkt att vara så kostnadsminimerande som 
möjligt måste avvägningar göras rörande pris per effekt. Både poly- och monokristallina 
celler används i den vanliga typ av panel som sitter på exempelvis hustak. Amorfa celler har 
ett par andra användningsområden så som integrering i textiler. 

Solpanelers faktiska effektivitet och produktion beror till stor del på faktorer som 
instrålning och temperatur. Den genererade strömmen förhåller sig proportionellt mot 
solinstrålningen medan spänningen främst påverkas av temperaturen (IMT Solar, 2009). 

1.1.2 Standardtest av solpanel 

För att på ett vettigt sätt kunna jämföra solpaneler mellan tillverkare används ett 
standardiserat testförfarande som ger ett jämförbart värde att förhålla sig till. Detta test, 
kallat STC (Standard Test Conditions), bygger på en uppsättning bestämda förhållanden till 
vilka panelen ska utsättas (NREL, 2011). Modulens temperatur ska exempelvis vara 25 °C 
och strålningen ska vara 1 000 W/m2. Det finns andra test, exempelvis PTC och NOCT, 
som har tagits fram för att bättre efterlikna verkliga förhållanden och ge mer precisa 
effektvärden. Dessa tester är dock inte alltid inkluderade i produktangivelser och därför 
används i detta projekt STC när paneltyp väljs. 

1.1.3 Solinstrålning 

För att kunna avgöra mängden strålning som faller på en viss yta använder man sig av 
måttet för solinstrålning, Wh/m2. En viss solcell producerar olika mycket energi beroende 
av var på Jorden den är placerad och hur solinstrålningen där varierar. Faktorer som 
panelens riktning och vinkel påverkar givetvis också produktionen av energi. En jämförelse 
mellan Europa och Afrika visar på de gynnsamma förutsättningarna jämfört med de 
nordliga breddgraderna, Figur 2. Bilden har redigerats för att göra de båda energiskalorna 
jämförbara med varandra. 

 
Figur 2 Horisontell solinstrålning. Jämförelse Afrika – Europa (SolarGIS GeoModel Solar, 2012) 
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En viktig skillnad att tänka på är att den tillgängliga solenergin nära ekvatorn har en mycket 
jämnare spridning. När ett självständigt system dimensioneras måste detta göras mot den 
månad med lägst tillgänglig energi. Den installerade effekten måste således anpassas till de 
väldigt varierande förhållandena i till exempel Sverige, Figur 3. Många påpekar att 
förutsättningarna i Sverige inte alls är så dåliga som man tror. Detta stämmer – under en 
kort tid på året – men ett självstående solenergisystem måste ändå anpassas till den 
månaden som har den lägsta mängden solinstrålning. Vilket kan noteras i Figur 3 är 
förutsättningarna i det aktuella området synnerligen goda. 

 

Figur 3 Solinstrålning för Nairobi och Stockholm 
 

1.1.4 Mobiltelefoni 

Användandet av mobila enheter för informations- och kommunikationsteknik har, som 
tidigare nämnt, antagit tidigare otänkbara former. I september 2011 fanns det omkring 620 
miljoner mobilanslutningar i Afrika - en siffra som ökar ungefär 30 procent varje år. De 
flesta användarna finns i länder som Nigeria, Egypten och Sydafrika (GSMA, 2011). Ett par 
viktiga förutsättningar för den snabba expansionen har varit ökad bandbredd tack vare 
undervattensanslutningar, förbetalda abonnemang (kontantkort) samt lägre priser som följd 
av ökad konkurrens. 
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Snabb utveckling på en kontinent som dras med ofta redan eftersatt infrastruktur innebär 
också ny problematik som måste lösas. I stora delar av Afrika räknar man inte med att de 
fasta Internetanslutningarna någonsin når mer än 10 procent av befolkningen på grund av 
de höga kostnaderna detta medför. Framtiden ligger således helt och hållet inom mobil 
informations- och kommunikationsteknik. Därför är det viktigt att användarna erbjuds en 
stabil och tillförlitlig service av detta, både i form av mobil- och elnät. Att människor utan 
tillgång till el håller sina telefoner avstängda större delen av dygnet försvårar användandet. 
Telebolagens absolut största inkomst kommer från röstsamtal, även om dataöverföringen 
har ökat tack vare förbättrad bandbredd. Studier har visat att man på många håll föredrar 
direkta samtal över sms eller andra asynkrona kommunikationsformer (Heimerl, Kurtis et 
al., 2009). Röstsamtal känns mer personliga och ofta kan det vara svårt att förmedla en 
lokal dialekt i textform, om man kan skriva över huvud taget. Det finns således ett starkt 
incitament för teleföretagen i att hålla sina abonnenter uppkopplade i största möjliga mån. 

1.1.5 Befintliga lösningar 

Många projekt försöker råda bot på problemet med tillgången till elektricitet. Ofta 
presenteras lösningar som egentligen endast skulle fungera i yttersta nödfall. En tendens 
bland industridesigner tycks vara att vilja ta fram små produkter som lösning på ett 
infrastrukturellt problem. Mobilladdare delades under detta projekt in i två kategorier: 
personliga och publika. De personliga är de dominerande lösningarna tillgängliga i dag. 
Dessa kan vidare delas upp i externa och integrerade lösningar som ansluts till, eller 
integreras i mobiltelefonen. Stora problem med de personliga lösningarna är att de inte når 
ut till så många. Det uppstår även ett ägande som lätt kan brytas genom stöld eller olycka. 
Små lösningar är dessutom inte så effektiva, både på grund av materialvalen och 
handhavandet av dem. Publika lösningar är inte lika vanligt förekommande, men det finns 
ett antal projekt inom området. Den initialt högre kostnaden måste ses som en avsevärd 
barriär, men förr eller senare måste behovet av el mötas med en infrastrukturell lösning. 
Det är orimligt att miljontals människor upprätthåller en mobiltelefonanslutning genom 
vad som i Sverige endast skulle betraktas som katastrof- och nödfallslösningar. 

Då mobilanvändningen i Afrika har ökat drastiskt på bara några få år ser flera 
mobiloperatörer lönsamheten i att installera basstationer för mobiltelefoni. På detta sätt 
kan de förstärka och utvidga sin kundkrets och konkurrera ut andra företag i samma 
bransch. Många av de basstationer som byggs har dock brister och eftersom de ofta är 
dieseldrivna är underhållskostnaden hög (Balancing Act, 2007). De flesta basstationer är 
dessutom enbart avsedda att skapa nätåtkomst och löser inte problemet med laddning. 
Dock så är basstationerna ett talande bevis för hur mycket resurser mobiloperatörer i 
Afrika är villiga att lägga ned.  

  



6 

Att flera nya basstationer drivs av solenergi, exempelvis basstationer som i Figur 4, visar att 
det fungerar (VNL, 2010). Dessa basstationer ger också en indikation om förutsättningarna 
för solenergi i Afrika. (Talbot, 2010) 

 
Figur 4 Soldriven basstation under utvärdering i Indien  (Talbot, 2010) 

Flera internationella telebolag har konstaterat att bristen på el förhindrar expansionen i 
Afrika. Motorola har exempelvis ett projekt med bemannade kiosker i Uganda som 
erbjuder gratis telefonladdningstjänster, se Figur 5. Samtidigt som kunderna laddar sina 
telefoner kan de titta på och även köpa produkter från Motorola. På så sätt kan företaget 
marknadsföra sig och få chans att etablera sig på den afrikanska telefonmarknaden (Barclay, 
2008). 

 

Figur 5 Motorolas laddningskiosk (Barclay, 2008) 

 
Insamlad information rörande trender, kapacitet och teknik tyder på att det finns ett starkt 
behov av en lösning. De samlade observationerna av befintliga lösningar visar på en tydlig 
slagsida åt den personliga batteriladdaren. Denna, visar det sig, är behäftad med en rad 
problem. Det tycks samtidigt finnas en brist på den publika lösning som på ett vettigt sätt 
skulle kunna förse människor i svåra områden med mobiltelefoni. Däri finns en ingång till 
det projekt som presenteras vidare i denna rapport. 
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1.2 Projektets mål 

Målet med detta projekt är att ta fram ett koncept på en publik laddningsstation för 
mobiltelefoner. Laddningsstationen ska drivas av solceller och ersätta, alternativt 
komplettera, de lösningar som används inom området idag. Detta för att säkerställa att 
mobiltelefonianvändare i utvecklingsländer förses med en tillförlitlig källa till el. 

Viktigt är att lösningen blir realistisk, både vad gäller tillverkningskostnad och kapacitet. 
Laddningsstationen ska vara lätt att implementera och underhålla i områden där resurserna 
är begränsade. Dessutom är materialvalet av stor vikt vid tillverkningen. Här eftersträvas 
samtidigt att så lokala resurser som möjligt används för att hålla kostanden nere. 

Vidare ska laddningsstationen vara kapabel att ladda flera mobiltelefoner av olika modeller 
samtidigt. Då liknande lösningar delvis redan finns är det också viktigt att lösningen är unik 
och fungerar tillfredsställande i relation till de brister som har identifierats under projektets 
initieringsfas. Projektet redovisas i rapport, presentation och en affisch. 

1.3 Projektets avgränsningar  

I projektet behandlas endast problemen kring laddning av mobiltelefoner i 
utvecklingsländer. Lösningar som diskuterats sedan projektets start har som utgångspunkt 
att elektricitet ska genereras av solcellspaneler. För att kunna föra en diskussion kring 
beräkningar och antaganden, begränsas det i projektet tänkta användningsområdet till 
Kenya i Afrika. Eftersom fältstudier inte var möjliga demonstreras endast en teoretisk 
modell av konceptet. Även tester av det framtagna konceptet begränsas till att vara 
teoretiska och utgörs av beräkningar baserade på tillgänglig data. 

Projektets inriktning är mot en publik lösning där flera användare gemensamt kan använda 
produkten, till skillnad från den personliga produkten som ägs av en människa. Dessa har 
redan utforskats i flertalet projekt och de problem de innehar ansågs inte vara lika 
intressanta att lösa. Det som i inledningen definierades som en publik lösning är alltså det 
som vidare diskuteras i projektet.  

Implementering av funktioner, förutom den huvudsakliga, begränsas till konceptuella 
sådana. Detta av den anledningen att uppgiften ska koncentreras till att lösa det uppställda 
problemet.  
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2 Metod 

Nedan beskrivs de metoder som legat till grund för insamlingen av information och data 
under projektets gång samt en beskrivning av de beräkningsmetoder som har använts. 
Dessutom redovisas den kravspecifikation som ställdes upp som utgångspunkt vid 
framtagningen av koncept. 

2.1 Data- och informationsinsamling 

Projektet genomfördes helt och hållet som ett kandidatarbete med bas i Sverige. Arbetets 
natur krävde således breda studier av området för att ersätta de antropologiska studier som 
hade varit genomförbara, hade man befunnit sig på plats. Flera studier och rapporter, 
liksom annan kunskap, har studerats för att på så sätt bygga en bred grundläggande 
ämneskunskap. Viktigt för den här typen av beroende av andra är att kritiskt studera de 
resultat som presenteras. Samtidigt krävs ödmjukhet och respekt inför det som bedöms 
trovärdigt.  

Tillgången till information rörande de studerade områdena har generellt varit god. Det 
finns dock många som har ett kommersiellt intresse inom fältet och vaksamhet är därför 
nödvändigt. De flesta källor har studerats i digital form, men flertalet av dessa finns även 
publicerade analogt. 

Delar av informationen som legat till grund för konceptets utformning har på grund av de 
geografiska begränsningarna utgjorts av kvalificerade antaganden. Kunskapen om vad som 
fungerar och inte har i regel baserats på andras erfarenheter och de rapporter som funnits 
att tillgå. I de fall då denna information inte varit tillräcklig har vissa antaganden och 
uppskattningar gjorts. Många av dessa slutsatser har dock bekräftats genom tidigare projekt 
vid bland annat KTH då antropologiska studier på plats genomförts (Cedervall & Juréen, 
2011). 

2.2 Produktutveckling 

Den process som genomfördes skedde enligt en modifierad arbetsgång av vad som 
beskrivs i The Mechanical Design Process (Ullman, 2010). Vanligtvis används en tydlig 
uppdelning i steg där portar särskiljer olika faser. För att lära sig någonting nytt och 
implementera ett lite annorlunda arbetssätt suddades gränserna mellan faserna till viss del 
ut. Projektet angreps på en bred front där exempelvis beräkningar påbörjades innan ett 
färdigt koncept tagits fram. Arbetsformen kan liknas vid en glaciär som sakta rör sig framåt 
– om den vanliga processen samtidigt liknas vid en fyrverkeripjäs. Ofta vid den stegvis 
uppdelade processen har det dykt upp återvändsgränder som inte förutsätts. Med en 
bredare arbetsgång har processen rört sig framåt på ett stabilare sätt. Resultatet, rent 
processmässigt, anses ha blivit lyckat. Den begränsade gruppstorleken kan ha varit en 
bidragande faktor till att arbetssättet fungerade. 

2.3 Material och komponenter 

Material och komponenter har i första hand anskaffats i närheten av det tänkta området. 
Samtliga av de kostnadstunga delarna är inköpta i Afrika. Övriga, mindre komponenter, är 
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beräknade att köpas i Kina, direkt från tillverkaren. För att få ledning i lämpliga 
byggtekniker till lermaterialet har handböcker (Bee, 1997) och filmer utgjort främsta källa.  

2.4 Beräkningar 

De elektriska beräkningarna genomfördes efter att ha studerat ett stort antal 
tillvägagångssätt och metoder. En avvägning gjordes mellan vad som är en trovärdig källa 
och vilka metoder som genom lätt interpolation tycks förekomma oftast. 

2.4.1 Data 

Den soldata som finns att tillgå kan vara behäftad med viss osäkerhet beroende på vad man 
letar efter och vart man letar. Här är det viktigt att tillskansa sig så pass stor kunskap att en 
källa kan betraktas med ett kritiskt öga.  

2.4.2 Peak sun  

För att göra bra uppskattningar över hur stor tillgången till solenergi är i ett visst område är 
det viktigt att veta hur mycket och hur länge solen lyser. Måttet Peak sun definieras som 
det motsvarande antal timmar per dag då solinstrålningen överstiger 1000 W/m2. Fyra 
timmar av ”Peak sun” innebär alltså att energin som mottagits under dagen kan jämföras 
med den energi som mottagits om instrålningen varit 1000 W/m2 i fyra timmar (Sandia 
National Laboratories, 2002). 

2.4.3 PVGIS 

Photovoltaic Geographical Information System (EU Joint Research Centre, 2007) är en del 
av Europakommissionens egna forskningscentra. Beräkningar genomfördes med erhållen 
data och antaganden samt deras mjukvara enligt källa ovan. Med mjukvaran beräknades 
produktion och batteribehov för att jämföras med de analoga uträkningarna. 

2.4.4 Alternativa beräkningar 

För att kontrollera trovärdigheten i de utförda beräkningarna jämfördes de mot ett par 
alternativa tillvägagångssätt. Två metoder användes (Metod 1 och Metod 2 i 
beräkningskapitlet). Upphovsmakare till dessa är för den förra Ken Zweibel och för den 
senare Andrew Ferguson Båda har lång erfarenhet och forskar inom det aktuella området. 
Deras beräkningsgångar har använts av många för att bilda sig en snabb uppfattning om 
vilken installerad kapacitet som faktiskt krävs i ett system. 

2.5 Kostnadskalkyl 
Den kostnadskalkyl som har tagit fram för att redovisa kostnaden har utgått från priser 
som gällde vid aktuell tidpunkt för projektet. Prisuppgifterna är hämtade från 
återförsäljarnas och angivna exklusive transport- och fraktkostnader. Alla ingående 
komponenter redovisas, med undantag för skruvar och mindre fästanordningar. En del 
komponenter saknar inköpsställen och priset har då uppskattats utifrån materialåtgång 
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enligt Solid Edge och aktuellt pris per kilogram för aluminium samt 1-3-9-metoden 
(Ullman, 2010). 

Transport- och monteringskostnader har varit svåra att beräkna. Transport för att det inte 
finns en specifik plats att transportera till och montering för att denna varierar i fall till fall. 
Metallkomponenterna kan levereras till platsen, i princip prefabricerade. Leran är väldigt 
arbetsintensiv och det finns inte några bra källor på hur lång tid projektet tar att resa. 
Monteringen ska enligt önskan ske delvis med hjälp av lokalbefolkningen.  Detta för att 
därigenom skapa ett band till laddningsstationen. Ett pris på den arbetsinsatsen blir alltför 
spekulativt för att redovisa i en rapport.  

2.6 Kravspecifikation  

Efter den initiala informationssamlingen sattes ett antal krav och förhållningsregler ihop till 
en uppsättning styrande krav. Dessa kompletterades under den första konceptgenereringen 
med ett par punkter som då uppmärksammades. 

2.6.1 Krav 

Lösningen ska 
• vara tillgänglig för ett stort antal användare, en publik lösning 

• i största möjliga mån vara konstruerad av lokala material 

• vara enkel för en tekniskt oerfaren att montera och installera utifrån manualer 

• vara enkel att hantera för användaren 

• vara dimensionerad så att 20 telefoner kan laddas samtidigt 

• kunna lagra energi för två dagars normal användning 

• vara utformad så att användare inte behöver närvara under laddning 

• vara så billig som möjligt att producera 

• inkludera en plan för hur solpanelen skyddas mot stöld 

2.6.2 Önskemål 

Lösningen bör 
• skapa mervärde utöver att ladda telefonen 

• ha som riktlinje att funktion och genomförbarhet står över ett intrikat 
formspråk 

• utformas så att solpanelens vinkel är möjligt att optimera  
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3 Genomförande och resultat 

Nedan beskrivs de olika stegen vid framtagandet av det slutgiltiga konceptet. Under 
konceptgenereringen utformades grunden till ett projekt som sedan fördes vidare för 
utvärdering och beräkningar. Det slutliga konceptet åskådliggörs som skisser under 
Konceptval. Ingående detaljer om det vidare arbetet presenteras längre fram i rapporten. 

3.1 Konceptgenerering 

Förenklat bestod konceptgenereringsprocessen av tre faser, där det i den första skissades 
fritt utan djupare kunskap om ämnet, se Figur 6 och Figur 7 för exempel. Denna fas ägde 
rum samtidigt som informationsinsamling initierades och fortlöpte parallellt. Utifrån dessa 
skisser övergick arbetet till en andra fas. I denna användes den anförskaffade informationen 
och djupare förståelsen för problemet. Även studerade befintliga lösningar låg till grund för 
vidare undersökningar. Under den andra fasen fördjupades flera frågeställningar som 
senare kom att forma utseendet på koncepten i fas tre.  

 

 
Figur 6 Två tidiga koncept. Någon form av takkonstruktion användes redan i tidiga skisser 

 
Materialval och tekniska vägskäl inkorporerades under den sista fasen av 
konceptutvecklingen. Innan det slutgiltiga konceptet färdigställdes gjordes också de 
preliminära beräkningar som var nödvändiga för att verifiera att mobilladdningsstationen 
uppfyllde de uppställda kraven. Även lämpliga förslag till komponenter valdes tidigt ut för 
att ge en tidig överblick över situationen.  

 
Figur 7 Formuttryck utforskades tidigt, men fick träda tillbaka för mer rudimentära lösningar 
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3.1.1 Den publika lösningen 

Tidigt i projektet konstaterades det att en mobilladdningsstation som på något sätt kunde 
delas av flera individer var ett intressant koncept att utforska. Tidigare projekt för att ladda 
telefoner i dessa områden tenderar att vara av en ganska ytligt och glansig natur (dock inte 
alla!). Resultatet är ofta en produkt som kan bäras med sig likt en miljömedveten accessoar, 
men som i övrigt bör betraktas som ett tomt skal. De flesta projekt är dessutom vad vi 
definierat som personliga lösningar där en person förses med en produkt som på ett eller 
annat sätt kan ladda mobiltelefonen. Med den publika lösningen som är tillgänglig för 
samtliga förlorar alla på om solpanelerna stjäls. Rapporter och resultat av studier inom 
exempelvis naturvård (Econtalk, 2007) visade tydliga tecken på att ett ökat lokalt 
engagemang löser många av de problem som tidigare KTH-studier stött på vid liknande 
projekt (Cedervall & Juréen, 2011). Om till exempel de lokala handlarna kan göra en viss 
profit tack vare den här produkten ökar dess chanser för överlevnad enormt. 

3.1.2 Säkerhet 

För många innebär det en risk att lämna sin mobiltelefon obevakad. Därför var 
säkerhetsaspekten en viktig faktor vid konceptgenereringen och diskuterades redan tidigt i 
andra fasen. Att vaka över sin telefon medan den laddades sågs som ett onödigt tidsfördriv 
som enbart skulle kunna motiveras om det fanns annat att göra vid laddningsstationen. 
Även de personliga lösningarna dras i viss mån med detta problem då solcellerna måste 
ligga i solen. Kanske skulle platsen kunna vara en skuggad viloplats, en plats för avkoppling 
och möten. Andra förslag var att bemanna stationen och på så sätt ha en bevakning av 
mobilerna eller att laddningen skulle kunna ske i låsta skåp. Det senare skulle innebära en 
mer självstående lösning som dock skulle innebära större initial kostnad. Önskan att låta 
produkten vara självstående och fri från bemanning vägde till slut tyngre än den extra 
kostnad och komplexitet det innebar att använda skåp liknande de i Figur 8. 

 
Figur 8 Skåp möjliggör säker förvaring av telefonen under tiden den laddas 

 

För att förankra produkten hos lokalbefolkningen är målet att knyta det lokala näringslivet 
till själva driften. Genom ett kupong-system där laddningstid distribueras med hjälp av 
närliggande butiksägare löses problemet med betalning. Samtidigt uppstår ytterligare ett 
lokalt intresse i att säkerställa en hög driftssäkerhet om de lokala handlarna får en viss 
ersättning för sin tjänst. När kuponger finns att köpa hos ett antal butiker uppstår en viktig 
konkurrens som minimerar risken att laddningsstationen kapas av en ensam entreprenör. 

En svår fråga som behandlades tidigt i projektet var administrationen – vem som ska 
underhålla laddningsstationen och hur den ska finansieras. Den kanske största nackdelen 
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med en publik lösning är att det innebär en mycket större investering än vad de mindre, 
men inte lika effektiva, förslagen innebär. Det var som tidigare nämnt viktigt att engagera 
lokalbefolkningen och den lokala ekonomin. Lokal företagsverksamhet alternativt att 
byinvånarna själva ansvarar för grundunderhållet av mobilladdningsstationen skulle därför 
kunna vara en naturlig lösning som kan drivas med mindre incitament. Stöd från 
Världsbanken och liknande inrättningar är troligtvis nödvändigt för uppförandet. 

3.1.3 Stöld 

Solcellspaneler är dyra och därför stöldbegärliga. I andra projekt har stöldkvoten för 
liknande installationer varit exceptionellt hög (Faye, 2006). För att motverka stölder av 
panelerna måste de placeras svåråtkomligt eller monteras på ett sätt som försvårar 
demontering. Samtidigt är det önskvärt att integrera solcellerna på ett praktiskt sätt. Både 
med avseende på effektivitet, och ur ett rent praktiskt perspektiv, stod det klart att någon 
typ av taklösning skulle bli utgångspunkt vid konceptgenereringen. För att lösa problemet 
med stöldrisken studerades beprövade och fungerande metoder på området – exempelvis 
säkerhetsskruvar av olika slag (M. Pam, Pamtronics Ltd). 

3.1.4 Yttre parter 

I samtida projekt med anslutning till mobiltelefon i bland annat Afrika är många större 
teleföretag involverade. Det sker nu en utbyggnad av basstationer där traditionella men allt 
dyrare dieselaggregat ersätts av energieffektiva, solbaserade lösningar. Ett långtgående spår 
var huruvida finansiering skulle kunna lösas genom att inkorporera en basstation i 
lösningen. Med en 9 meter hög mast (Figur 9) och en ökad energiförbrukning runt 50 W 
förses vare mobilladdningsstation med ett telenät med en radie på ett par kilometer (VNL, 
2010). Om ett system med en basstation byggs in fås dessutom en aktör med starkt intresse 
för stationens drift och underhåll. Därför fanns det i de konceptskisser som togs fram vid 
andra fasen inkluderat en solcellsdriven mast som skulle möjliggöra sponsring från 
intresserade teleföretag.  

 
Figur 9 GSM-masten till höger skulle kunna finansiera laddningsstationen 

I den tredje och avgörande fasen togs masten bort, då den ansågs minska kapaciteten på 
stationen. För mycket tid gick åt till att lära sig tekniken bakom GSM-master och projektets 
ursprungliga syfte hamnade i skymundan. Alternativet anses dock fortfarande levande. 
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3.1.5 Avgifter 

Förutom investeringar diskuterades vilka vidare betalningsmöjligheter som skulle kunna 
vara aktuella. Att det skulle vara helt kostnadsfritt att ladda sin mobil bedömdes inte som 
trovärdigt, särskilt inte i de fall då ett eller flera företag skulle förvalta och driva 
laddningsstationen. För att förhindra oförutsett missbruk av stationen krävs någonting som 
dämpar överanvändning. Här fanns det tidigt tankar kring olika betalningslösningar, 
exempelvis poletter till låsbara skåp eller något slags abonnemang. Ett snyggt betalningssätt 
skulle kunna vara att betala direkt med det mobiltelefonbaserade M-Pesa systemet, men 
detta förslag förkastades tidigt då det ansågs paradoxalt att betala mobilladdningen med en 
urladdad mobiltelefon. M-Pesa är ett betalningssystem med afrikanskt ursprung som låter 
användaren göra enkla överföringar med hjälp av telefonen. En fördel med att använda 
polletter är att brukaren kan köpa på sig ett par och lagra hemma utan att behöva oroa sig 
för att en dyr investering (jämför personlig solcellsladdare) ska stjälas. Det finns inte heller 
någon risk att polletterna används till annat än just att ladda telefonen. Systemet innebär 
alltså en låg investering från användarens sida, något som ofta är ett hinder vid andra 
lösningar. 

3.1.6 Materialval 

I den tredje fasen började också byggmaterial och konstruktion ses över. För att uppnå 
kravet om att i hög mån använda lokala byggtekniker studerades möjligheten att använda 
lera. Genom att använda en för lokalbefolkningen bekant byggteknik och en enkel 
konstruktionsdesign underlättas monteringen. Om delar av materialet till stationen finns att 
tillgå på plats minskar kostnaderna för transporter avsevärt. Även om rudimentära 
konstruktionsmetoder används är det viktigt att arbeta för att i största mån utnyttja den 
solenergi som finns att tillgå, se Figur 10. 

 
Figur 10 Enkla material och konstruktionsmetoder som ändå kan optimera takvinkel 

 

3.2 Konceptval 

Den sista fasen resulterade i en konstruktion, redovisad i Figur 11, som bygger kring en 
kärna av lera som reses med tekniken kallad mackelering (engelska: cob). Lerjord blandas 
med sand, grus, halm och vatten till en massa som appliceras för hand. Efter torkning 
bildas en stark betongliknande konstruktion. 
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3.2.1 Konstruktion 

Skåp för mobilladdare och systemkomponenter byggs in i väggen allt eftersom den växer. 
Gångjärn som håller taket sitter förankrade i lerväggen, vilket säkrar takramen utan krav på 
ytterligare låsanordningar eller svetsoperationer. Taket kan vinklas mot de två stålpelarna 
för att på så sätt optimera panelvinkeln . Detta innebär att laddningsstationen kan placeras 
på andra platser på Jorden än den som gäller för kalkylerna. 

 

 
Figur 11 I slutkonceptet syns skåpslösningen och det lite större systemskåpet (grått) 

Skåpen för laddning ligger anordnade i två rader om tio skåp vardera. Deras centrum ligger 
140 cm ovan markplanet. Under skåpsraderna ligger ett större systemskåp som rymmer 
batteri, transformator och spänningsregulator, se Figur 12. Sladdar från solpanelen leds ner 
i detta skåp via ett rör. Övriga anslutningar och dragningar sker i vertikala utrymmen 
mellan skåpen. 

 
Figur 12 Elevation och sektion genom skåp och systemskåp 
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Sprängskissen i Figur 13 visar de mest väsentliga komponenterna. Solpanelen monteras på 
taket som i sin tur ligger på ett ramverk. 

 

 
Figur 13 Sprängskiss av laddningsstationen 
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3.2.2 Betalning 

För att få ladda sin mobiltelefon betalar användaren med en pollett som finns att köpa hos 
intilliggande affärsidkare. Hos dessa går det att betala med telefonbaserade system så som 
M-Pesa eller, om telefonens batteri är slut, med mynt. Se Figur 14 för princip över hur 
systemet fungerar. Polletterna samlas efter betalning i behållare längst ner i skåpens 
sidopelare och kan därifrån tömmas. 

 
Figur 14 Principen för laddningsstationens ekosystem. Betalning (blå pil) och polletternas kretslopp 
(gröna pilar) 

3.3 Konstruktion 

Materialen och deras sammansättning är enkla och rudimentära. Detta möjliggör en 
montering som sker utan spetskompetens och till stor del på plats. Stora och dyra 
komponenter har i regel köpts i Afrika. De mindre elektriska komponenterna har 
anförskaffats hos producenter i Kina. Ytterligare ett par detaljer är inköpta i andra delar av 
världen. En detaljerad lista över komponenter finns i kostnadskalkylen. 

3.3.1 Lerstomme 

Tillverkningen av lermassan görs genom att sand, grus, halm och vatten blandas till en 
massa. Tekniken kallas på svenska mackelering. Guide i hur man bygger med materialet har 
använts för att lära sig grunderna (Bee, 1997). På engelska heter metoden cob building och 
är besläktat med andra tekniker så som adobe och straw bale. Dessa är alla gamla 
beprövade metoder som idag inte används så mycket i den industrialiserade världen. Det 
kanske främsta skälet till detta är den arbetskraftsintensiva processen som sker för hand. 
Denna egenskap skulle i detta projekt vändas till en fördel om lokalbefolkningen engageras 
i uppförandet.  
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En viss misstro finns mot materialet och dess hållfasthet. Med rätt underhåll finns dock 
ingenting som säger att dessa byggnader inte står längre än de som är byggda med moderna 
medel. En känd struktur med liknande byggprincip är staden Djenné i Mali med sin stora 
moské. I Iran finns en av världens största lerstrukturer i den gamla staden Bam med sitt 
citadell, Arg-é Bam (500 f.Kr) som visas i Figur 15. 

 

 
Figur 15 Staden Bam i Iran är 2500 år gammal (Bildkälla: Ales Kocourek) 

Lermassan läggs på i lager över en stabil grund som görs enligt Figur 16. När leran torkat 
bildar den en väldigt hård betongliknande struktur som kan bära hela våningsplan. 

 

 

Figur 16 Enkel dränering (A) och grundläggning (B) 

Allt eftersom lermassan växer i höjdled byggs skåpen in och bidrar på så sätt till strukturens 
volym. När leran stelnat sitter skåpen hårt inbyggda i den nu betongliknande 
konstruktionen. Strukturens resning fram till att taket monteras illustreras i Figur 17. 

 

 

Figur 17 Lerväggen växer och skåpen byggs in (C). Den färdiga strukturen (D) 
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Grundläggningen av lerstommen sker enligt rekommendationer i The Cob Builders 
Handbook (Bee, 1997) som bland annat visar hur högt över mark stenläggningen bör 
sträcka sig. För att inte leran ska röra sig ut från väggen läggs stengrunden så att det bildas 
en lutning inåt enligt Figur 18. 

 

 

Figur 18 Sektion genom lerstommen inklusive utstickande halmkvistar 
 

3.3.2 Taket 

Solpanelen sitter monterad på ett tak som även skuggar platsen för skåpen. Vid lerstommen 
är taket monterat så att det är vridbart. Två ”ankare” fixeras i leran samtidigt som det 
stålrör som taket är monterat på träs igenom dessa enligt Figur 19. Detta medför att när 
leran stelnat sitter taket fast mellan dessa båda ankare, utan att svetsoperationer är 
nödvändiga. Den rotationsmöjlighet som stålrören medför innebär att taket, och därmed 
solpanelen, kan optimeras beroende på vilka förutsättningarna är. Stålkomponenterna har 
alla köpts in från en sydafrikansk tillverkare med ett brett sortiment tillgängligt.  

 

 

Figur 19 Till vänster ett ankare. Till höger fixering i lera tillsmmans med takets stålrör 
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3.3.3 Skåpen 

De 20 skåpen byggs i aluminium enligt mått som arbetades fram genom att bygga 
funktionsmodeller, Figur 20. Som en följd har de inte köpts in då de ritats speciellt till detta 
projekt. Det var svårt att hitta någon tillverkare som hade just vad som krävdes i detta fall. 
Att hålla måtten nere utan att det blir svårt att använda sig av utrymmet var viktigt. Mellan 
skåpen ligger vertikala utrymmen där sladdar dras och transport av polletter sker.  

 

 

Figur 20 Modell av skåp med avlastningsbricka och vertikala sidopaneler för bland annat elektronik 

 
Kopplingen från solpanelen går via ett vertikalt utrymme mellan skåpen ner till 
systemskåpet som innehåller batteri och dylikt. Därifrån går kablar tillbaka upp på skåpens 
ovansida varifrån de distribueras till de olika uttagen. Under montering är de vertikala 
utrymmena öppna upptill. Efter att sladdarna är dragna monteras en längsgående profil på 
ovansidan av skåpen.  
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Den längsgående profilen är markerad (1) i Figur 21. Profilen har även en låsande funktion 
när skåpen är inbakade i leran. Andra detaljer som visas är eluttagen, nyckelhuset och den 
avlastningsbricka som låter användaren lägga ner mobiltelefonen under tiden betalning sker 
eller universalladdaren justeras. 

 

Figur 21 Sektion genom skåp visar kabelskydd (1), eluttag (2), nyckelhus (3) och avlastningsbricka (4) 

 

3.3.4 Solpanel 

Solpanelen sitter fastmonterad på taket av det korroderade plåttaket. Det är viktigt att 
möjliggöra luftströmning på baksidan av panelen och därför sitter den med ett visst avstånd 
till själva takplåten. Panelen är även monterad närmre lerstommen och i liggande format 
för att minska lasten på stålpelarna. För att försvåra stöld är panelen fastskruvad med 
säkerhetsskruvar. Om panelen skulle behöva bytas måste dessa kapas av, men den 
kostnaden är överkomlig i jämförelse med att köpa nya solceller. 

Den använda lösningen möjliggör justering av takets lutning. Studier har visat att en 
optimering av solpanelens vinkel två gånger om året ger ett energitillskott på 5 % - endast 1 
% mindre än om panelen justeras varje dag (Bekker, 2006). Det skulle vara fullt möjligt att 
låta någon ansvara för justering av takets lutning två gånger om året, men det är ingenting 
som antagits under beräkningarna. 

Solpanelen som installerats är monokristallin med en effekt på 145 W och en utlovad 
effektivitet på minst 14,7 %. Just den här modellen var billig och gav stor effekt för lite 
pengar. 
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3.3.5 Elektronik 

Efter att ha arbetat och försökt sätta ihop detaljerade kopplinsscheman ett tag beslutades 
att överge det arbetet till förmån för en mer generell dragning med färdiga komponenter. 
De detaljerade utformningar beslutades ta för lång tid i anspråk. Ett angreppssätt på 
komponentnivå var dessutom nödvändig för att på ett vettigt sätt kunna göra de 
beräkningar som krävdes. Det gjorde dessutom beräkningen av de totala 
materialkostnaderna mer intressant. Exempel på de tidiga skisserna finns bifogade i Bilaga 
5. Ett schematiskt schema över hur komponenterna sitter kopplade visas i Figur 22. 

 
Figur 22 Principiellt kopplingsschema med ingående komponenter 

 

Systemet är byggt kring 12 V. Rekommendationer säger att för system under 1000 W bör 
12 V användas. Själva panelerna är tillverkade av en sydafrikansk tillverkare och är av 
monokristallin typ, vilket möjligtvis kan innebära en högre effektivitet än om de varit 
polykristallina. Solpanelen innehåller 36 solceller, typiskt för att anpassas till ett system på 
12 V. 

Solpanelerna är kopplade till batteriet via en spänningsregulator. Denna ser till att batteriet 
matas med en jämnare och mer anpassad spänning än om det varit direktkopplat till 
solcellerna. I den här konstruktionen (och andra konstruktioner av den här storleken) 
används en billigare typ av spänningsregulator kallad PWM-regulator. I större system 
används gärna så kallade MPPT-teknik, men denna är väsentligt mycket dyrare och 
dessutom inte lika underhållsfri. Valet av PWM-teknik innebär något större förluster mellan 
solceller och batteri om systemet inte är väl dimensionerat.  

Batteriet har en kapacitet på 96 Ah vilket enligt de beräkningar som gjorts ska täcka det 
uppskattade behovet. Tillverkare och återförsäljare återfinns i Sydafrika. Blybatteri är 
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billiga, vilket passar projektet. Det valda batteriet är anpassat till hårt klimat och dessutom 
stryktåligt, både mot snabba urladdningar liksom fysisk åverkan.  

För att göra laddningsstationen kompatibel med så många användares telefoner som 
möjligt bestämdes att installera vanliga vägguttag i skåpen. Dessutom placeras 
universalladdare i varje skåp. Dessa kopplas till det uttagna batteriet och ansluts till 
vägguttaget. På så sätt kan brukare använda antingen sina egna mobilladdare eller, om 
sådan saknas, universalladdaren. Denna helgardering var nödvändig då det var svårt att 
avgöra i vilken grad befolkningen äger laddare till sina telefoner. För att detta system ska 
fungera transformeras spänningen upp till 240 V i en transformator. 

Universalladdarna är av kinesiskt fabrikat. De är köpta direkt av producenten, vilket 
reducerar priset avsevärt. Denna typ av laddare är av sådan typ att två armar vinklas till 
polerna direkt på batteriet. Detta medför att väldigt många batterier fungerar tillsammans 
med laddaren. 

3.3.6 Underhåll 

Den enkla konstruktionen och de rudimentära materialvalen bidrar till att hålla nere 
underhållet. Batteriets destillerade vatten måste fyllas på ungefär var tredje vecka. Detta 
skulle enkelt kunna göras av någon av de handlare som säljer polletter. Liknande 
konstruktioner som exempelvis solenergidrivna basstationer är i stort sätt underhållsfria då 
de använder en dyrare typ av batteri. 

3.4 Variation och anpassning 

De kontexter i vilka laddningsstationen kan placeras ser olika ut från fall till fall. Det är 
nödvändigt att inse svårigheten i att förutspå situationer och behov i förväg. Lerstommen 
öppnar dessutom upp för en under uppförandet flexibel struktur till vilken olika tillägg kan 
adderas.  
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En myndighet som investerar i stationen kan vilja ha en informationskanal inbyggd, se 
Figur 23. Praktiska tillägg som en bänk eller en cykelpump skulle vara fullt möjligt att bygga 
in. Projektets riktning har ändå varit att fokusera på kärnan av det koncept kring vilket 
tilläggen kan anpassas. 

 

Figur 23 Enkla tillägg beroende på behov och önskemål 

3.5 Beräkningar 

Systemet som används är 12 V. Detta innebär att batteriet är anpassat för denna spänning 
och att solpaneler och övrig utrustning valts därefter. För ett så pass litet system med under 
1000 W installerad effekt anses 12 V vara lämpligt. I Tabell 2 visas några av de mest 
intressanta förutsättningarna för systemet och de vidare beräkningarna. 

Tabell 2 Viktig data för panel och resterande system 

Data 

Systemspänning [V] 12 

Depth of Discharge, batteri 50% 
Installerad effekt [Wp] 145 
Installerad kapacitet [Ah] 96 
Panelens spänning vid max effekt [V] 17,8 
Panelens strömstyrka vid max effekt [A] 8,1 

Systemförlustfaktor 70% 

Paneleffektivitet 8,00% 
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3.5.1 Förutsättningar 

För att kunna genomföra några beräkningar över energiproduktion krävs 
solinstrålningsdata för den specifika platsen. I dessa beräkningar används genomgående 
data för Nairobi med koordinaterna: 

Lat,Long: (-1.28, 36.8) eller (01°17'S, 36°48'Ö) 

Mängden sol som faller på en horisontell yta under en dag redovisas i Tabell 3. Även siffror 
över hur över-atmosfäriska soltimmar varierar. Dessa ligger inte så förvånande stilla runt 
tolv timmar. Ett bättre mått på hur länge man har tillgång till sol är Peak sun (Sandia 
National Laboratories, 2002). Detta anger hur många motsvarande timmar på dygnet 
solinstrålningen överstiger 1 000 W/m2.  

Tabell 3 Solinstrålning över horisontell yta samt soltimmar mätta med satellit och Peak sun 

Soldata, Nairobi Wh/m2/dag 
Soltimmar, 
atmosfär 

Peak sun-timmar 

jan 6420 12,1 9,1 

feb 6860 12,1 9,5 

mar 6660 12,1 8,7 

apr 5830 12,0 7,0 

maj 5360 12,0 6,0 

jun 5110 12,0 5,7 
jul 5230 12,0 4,3 
aug 5550 12,0 4,4 
sep 6370 12,1 6,0 

okt 6130 12,1 7,1 

nov 5590 12,1 7,1 

dec 6060 12,2 8,3 

Medel 5931 12,1 6,9 

Lägsta värde: 5110 12,0 5,7 

 
Samtliga siffror i Tabell 3 är hämtade från NASAs databaser (NASA, 2012) och gäller de 
tidigare redovisade koordinaterna. Det finns ett par goda källor till solinstrålningsdata för 
den valda platsen, men det visar sig att de flesta i slutändan härstammade från samma källa, 
men att de täckte olika årsintervall. Därför valdes den mest uppdaterade uppsättningen 
data, även om den ligger en bit över andra.  

  



28 

NASA ger även solinstrålningsdata för en på daglig basis mot ekvatorn optimalt vinklad 
yta, men dessa vinklar anses inte i detta projekt vara trovärdiga att realisera. Spridningen av 
samtliga källors data, inklusive NASAs optimerade vinkel, redovisas i Figur 24. Kompletta 
datauppsättningar och källor återfinns i Bilaga 1. 

.

 

Figur 24 Solinstrålningsdata från fem olika källor. 
 

Soltimmarna varierar i Kenya inte på samma sätt över året som de gör i exempelvis Sverige. 
Satellitmätningar visar på i princip lika långa soldygn året runt, till skillnad från vid polerna. 
Mätningarna av peak sun-timmar (Climatetemp, 2011) gjorda på marknivå visar även de att 
tillgången på solenergi är god, Figur 25. 

 

Figur 25 Antalet soltimmar mätta från satellit och enligt peak sun. 
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Om en jämförelse görs med Sverige så framgår hur dåligt lämpad den här lösningen skulle 
vara i det klimatet. Skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet i Nairobi är mycket 
mindre än vad den är i Stockholm, även om man även där kommer upp i höga värden 
under en eller två sommarmånader, se Tabell 4. Beräkningarna måste göras på den månad 
som ger tillgång till den minsta mängden energi vilket skulle fördyra panelinvesteringen 
mycket. 

Tabell 4 Jämförelse mellan Nairobi och Stockholm ("Lat:", " 59.65°N" "Long:", " 17.95°Ö") 

Wh/m2/dag Nairobi Stockholm 

Solmax 6860 5860 

Solmin 5110 250 

∆Sol 1750 5610 

 
Det kan dessutom vara intressant att veta vad temperaturen är i det område 
panelmodulerna ska verka. Deras effektivitet påverkas nämligen av varierande omgivande 
temperatur. Grafer över hur den dagliga temperaturen varierar över året visas i Figur 26. 
Återigen visar data på fördelaktiga och stabila förutstättningar. De tester som görs för att 
testa solpanelers effektivitet genomförs med en omgivande temperatur som ligger ungefär 
på det  

 
Figur 26 Lufttemperaturens variation över året. 
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3.5.2 Energibehov 

Det första som måste beräknas är behovet som ska täckas. I det här systemet antogs att det 
finns möjlighet att ladda 20 mobiltelefoner samtidigt. Dessa platser antas användas 2,5 
gånger per dag för att ladda sammanlagt 50 telefoner under en dag. En telefonladdare 
arbetar med en effekt runt 2-4 W (Lawrence Berkeley National Laboratories, 2012). Här 
valdes en relativt låg effekt som speglar de för användarna tillgängliga telefonerna bättre. 
Världens mest sålda telefon, Nokia 1100 (Reuters, 2007), användes som riktmärke. Som 
kompensation för den låga effekten valdes en ganska lång tid för att genomföra en 
laddning. 

3.5.3 Förbrukningsbehov 

Det dagliga förbrukningsbehovet, Bf, beräknas enligt nedan genom att multiplicera effekten, 
Put, med tiden det tar att ladda en telefon, t, och antalet laddningar som genomoförs under 
dagen, x. Resultaten redovisas i Tabell 5. 

 �� = ��� ∙ � ∙ 	 

 

(1)  

Tabell 5 Det dagliga förbrukningsbehovet och det intermittenta maxbehovet 

Dagligt 
behov 

Effekt 
[W] 

Tid [h] Antal 
Förbr.behov 
[Wh/d] 

Maxbehov 
[W] 

Telefonladdare 2 2,5 50 250 40 

3.5.4 Systemförluster 

Olika beräkningsmetoder behandlar förluster på ett antal varierande sätt.  I dessa 
beräkningar tas olika uppdelade förlustfaktorer i åtanke. Solpanelerna har en viss 
effektivitet, spänningsregulatorn innebär förluster och ofta pratar man om systemets totala 
förluster. För att få en större säkerhet och spridning i beräkningarna används ett par 
metoder som alla har olika tillvägagångssätt. 
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De generella systemförlusterna har i beräkningarna satts till 30 %. Detta anses vara en väl 
tilltagen siffra då många källor menar att 10-20 % räcker. Det är dessutom ett litet system 
som exempelvis inte kopplar ihop flera paneler. I Tabell 6 redovisas olika komponenter 
och förluster enligt modell från National Renewable Energy Laboratory (NREL, 2011).  

Tabell 6 Genomgång av förlustfaktorer 

Komponent Förluster Gränsvärden 

Solpanel 0,9 0.80 - 1.05 
Transformator 0,92 0.88 - 0.98 
Missanpassningar 0,98 0.97 - 0.995 
Dioder och anslutningar 0,995 0.99 - 0.997 
Likströmskablar 0,98 0.97 - 0.99 
Växelströmskablar 0,99 0.98 - 0.993 
Smuts 0,92 0.30 - 0.995 
Systemtillgänglighet 0,97 0.00 - 0.995 

Skuggning 1 0.00 - 1.00 

Ålder 1 0.70 - 1.00 

Förlustfaktor 0,70   
Förluster 30 %   

3.5.5 Spänningsregulator 

Solcellerna har en varierande spänning beroende på hur förutsättningarna ser ut. Batteriet 
som är anslutet till cellerna mår bäst av en jämn spänning som varken över- eller 
underskrider vissa värden. För att få en kontrollerad spänning till batteriet används en 
spänningsregulator (engelska: charge controller). Dessa finns i två utföranden som arbetar 
på olika sätt. I korthet kan man säga att för PWM-regulatorer är inström = utström, oavsett 
hur mycket enheten reducerar spänningen. Detta kan innebära stora förluster om inte 
systemet är balanserat. För MPPT-regulatorer gäller att Regulatorström = Paneleffekt / 
Batterispänning och om spänningen då sänks får det som resultat att strömmen till batteriet 
ökar, vilket minskar förlusterna. 

En riktlinje är att för system under 200-300 W är det inte ekonomiskt hållbart att använda 
sig av MPPT-tekniken.  Dessa kräver dessutom generellt ett större underhåll varför en 
regulator byggd kring PWM har valts. De båda alternativens effektivitet kan jämföras 
genom att betrakta den allmänna förlustfaktor som ofta används, se Tabell 7. 

Tabell 7 Förlustfaktorn för två typer av spänningsregulatorer 

Förlustfaktor, dsr 
PWM 2,1 

MPPT 1,6 
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Produktionsbehovet, Bp, fås genom att multiplicera förbrukningsbehovet, Bf , med 
förlustfaktorn, d, som ges av den valda enheten. I det här fallet valdes PWM-styrning av 
laddningen till batteriet och således erhölls förlustfaktorn 2,1. 

 

 �
 = �� ∙ �� (2)  

Det beräknade produktionsbehovet redovisas i Tabell 8 tillsammans med den installerade 
effekt, Wp, som krävs av solpanelen som ska användas. Det är viktigt att den största 
utgående strömmen från panelmodulen inte överstiger den som anges på 
spänningsregulatorn, i detta fall 10 A. 

Tabell 8 Kontrollera av laddningen, specifikationer samt beräknat produktions- och effektbehov 

Spänningsreg. Förlustf. Str. [A] Sp. [V] 
Prod.behov 
[Wh/d] 

Effektbehov 
[Wp] 

EPCH-10 2,1 10 12 525 92 

 
För att nå den antagna kapaciteten i antalet laddningar krävs alltså att spänningsregulatorn 
matas med den i Tabell 8 beräknade energimängden. 

3.5.6 Solceller 

När den dagliga solinstrålningen är känd är det möjligt att göra kapacitetsberäkningar på 
valda solceller. Den dagliga produktionen beräknas enligt nedanstående ekvation där Pwp är 
den installerade effekten och hpeak är ”Peak hours” i månaden med minst solinstrålning: 

 ���������� = ��
 ∙ ℎ
��� (3)  

Ett stort antal solpaneler från olika tillverkare undersöktes för att göra ett lämpligt inköp. 
Systemet är tänkt att vara baserat kring 12 V vilket innebär att största spänningen ut från 
solcellerna ska ligga en bit under 20 V. De flesta av panelerna i Tabell 9 fanns vid tillfället 
att köpa hos afrikanska återförsäljare och den som till slut valdes var även tillverkad av en 
sydafrikansk producent. Lorentz LC120-12P låg på listan över de mest högpresterande 
panelerna i världen men är inte ett alternativ i detta projekt då kostnaden per installerad 
effekt är för hög. Den valda panelen är byggd med 36 monokristallina solceller monterade i 
ett rutnät om 4x9 celler. Dess kortslutningsström, Isc, är lägre än 10 A vilket var vad den 
valda spänningsregulatorn klarade.  
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Tabell 9 Urval av solpaneler som undersökts. Vald panel markerad 

Solpanel 
Pris 
[SEK] 

Effekt 
[Wp] 

[Isc] [Vmax] 
Prod/dag 
[Wh] 

Genomsnitt 
[W/d] 

Pris/W 

Setsolar 
M1300P 

2154 135 8 17,8 539 22 16,0 

Ensupra 
 XH-36P 

1893 120 7,4 17,6 479 20 15,8 

Lorentz 
 LC120-12P 

4125 120 7,7 17,1 479 20 34,4 

Centennial 
Global 
135W 

1736 135 8,45 17,8 539 22 12,9 

Tenesol 
TE50/60-36P 

951 60 3,5 18,1 239 10 15,8 

Tenesol 
TE140/145-

36M 
2297 145 8,6 17,9 579 24 15,8 

Tenesol 
TE130/140-

36P 
2218 140 8,4 17,5 559 23 15,8 

 

Med en produktion på 579 Wh ges en genomsnittlig daglig effekt, Pdag, enligt: 

 
���� =

����������

24
=

579

24
= 24	! (4)  

 

Effektiviteten hos en solcell beräknas enligt ekvation där Pm är den maximala uppmätta 
effekten, E är solinstrålningen [W/m2] och A är arean [m2]: 

 
" =

�#

$ ∙ %
 (5)  

Tillverkarens datablad (Tenesol SA) ger den information som behövs: 

 
" =

107,1

800 ∙ 0,156+ ∙ 36
= 0,153~15	% (6)  

Enligt tillverkaren ska modulen ha en genomsnittlig effektivitet på minst 14,7 %, vilket då 
borde stämma. I de kontrollberäkningar som görs används ändå en beräknad effektivitet på 
8 % för att vara på den säkra sidan. 
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3.5.7 Batteri 

När panelmodul och spänningsregulatorer är valda kommer turen till batteriet. Det var 
sedan tidigare bestämt att systemet och därmed batteriet skulle baseras kring 12 V. Samtliga 
batterier som undersökts är blybatterier och en urladdningsgrad (Depth of Discharge, 
DoD) på 50 % har antagits. Samtliga batterier går att köpa lokalt hos afrikanska 
återförsäljare och det valda batteriet tillverkas av ett sydafrikanskt företag. 

Spänningen och kapaciteten mätt i amperetimmar [Ah] redovisas av batteritillverkare. 
Kapacitet som mäts i watt-timmar [Wh] beräknas lätt genom att multiplicera dessa: 

 /0102��3�45 = 61ä����8 ∙ /0102��3�95 (7)  

 
Genom att omvandla till Wh är det lätt att jämföra den lagrade kapaciteten i batteriet med 
det dagliga behovet som bestämts av lasten i form av mobiltelefonbatterier. I Tabell 10 
redovisas batterier tillsammans med beräknad kapacitetslängd utifall ingen solenergi tillförs. 
  
Tabell 10 Batterier med kapacitet definierat som antal dagar utan sol samt pris per sådan dag. 

Batteri Pris [SEK] [V] [Ah] [Wh] Kapacitet [dagar] Pris/dagar 

Raylite  
R-Solar RR1 

620 12 50 600 1,2 516 

Raylite  
R-Solar 
RR2 

1021 12 96 1152 2,3 443 

Trojan  
RE 27TMH 

2137 12 115 1380 2,8 774 

Trojan 
RE T1275 

2312 12 150 1800 3,6 642 

Maximus 
105Ah 12V 

1173 12 105 1260 2,5 466 

 

När kapaciteten beräknades användes förbrukningsbehovet, Bf, och inte 
produktionsbehovet som är den mängd energi solcellerna måste producera varje dag. Detta 
för att de förluster som uppstår på vägen från solcell till batteri då redan tagits med i 
beräkningarna. Däremot användes en förlustfaktor på 10 % för att kompensera för diverse 
förluster som kan uppstå mellan batteri och telefon. Dessutom måste beräkningarna ta 
hänsyn till att batteriet inte får laddas ur mer än till 50 %. Antal dagars lagrad kapacitet 
beräknades enligt ekvation 8. 

 
%��0:	�080� = 	

;<����= ∙ %ℎ<����= ∙ 0,5 ∙ 0,9

��

 
(8)  
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Batterikapacitet för tre dagar utan tillförd energi är rekommenderat av Kenya Renewable 
Energy Association (Magambo, 2006) som även menar att systemförluster på 10-20 % är 
tillräckligt att räkna på. I detta system används dock 30 % förluster för att säkra 
energitillgången. NASA tillhandahåller siffror som visar hur stor mängd energi som måste 
finnas lagrad i ett system för att klara olika intervall utan att energin tar slut (NASA, 2012). 
Värdena som använts i Figur 27 representerar de värsta scenariona för respektive månad. 

 

Figur 27 Minsta lagrad energi som krävs för att klara tre olika intervall utan tillförd energi. 

 

Staplarna visar att det för att klara tre dagar oavbruten service krävs ungefär 1,5 dagars 
kapacitet i batteriet. I och med att förbrukningsbehovet varje dag är 250 Wh behövs: 

 250	!ℎ ∙ 1,5 = 375	!ℎ = >12	?	@0��3��A = 31,25	%ℎ (9)  

Det krävs alltså inte så stor energi att hålla systemet igång i tre dagar som beräkningarna i 
Tabell 10 visade. De beräkningar som gjordes där antog i princip att solpanelerna kopplats 
ur och att ingen energi över huvud taget kunde tillföras. Beräkningarna med NASAs siffror 
visar på hur mycket reservenergi som de facto krävs för att hålla systemet uppe i minst tre 
dagar (det tillförs ju oftast lite energi varje dag). Med det valda batteriet, vars kapacitet är 96 
Ah, klaras 3-dagarsgränsen även då hänsyn tas till att batteriet inte får laddas ur till mer än 
50 %. 

3.5.8 Kabeldiameter 

För att bestämma vilken dimension på kablar som skulle användas gjordes beräkningar 
över spänningsfall. Förlusterna i kablarna blir försumbara jämfört med de som uppstår i 
exempelvis spänningsregulatorn, men det gav ändå en fingervisning om vilka kablar som 
skulle köpas. En gräns på 3 % spänningsfall i kablar sattes. Systemet delades upp på varsin 
sida om spänningsregulatorn. 
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Fullständiga beräkningar finns i Bilaga 3. Den minsta möjliga kabeldiameten beräknades till 
3 mm. Sträckan mellan solpanel och regulator antas ha en längd (fram och tillbaka) på 5 
meter vilket resulterade i ett spänningsfall på 1,19 %. I fallet mellan spänningsregulator och 
batteri, komponenter som sitter väldigt nära varandra, blev förlusterna endast 0,35 %. 
Samtliga beräkningar gjordes med en resistans för koppar vid temperatur på 80° C 
(Voltimum, 2012). Resultat för den valda diametern och omkringliggande visas i Tabell 11.  

Tabell 11 Resultat av spänningsfallsberäkningar 

Kabeldiameter Sp.fall panel - regulator Sp.fall regulator - batteri 
2 mm 16,01% 4,75 % 
3 mm 1,19 % 0,35 % 
4 mm 0,41 % 0,12 % 
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3.6 Alternativa beräkningsmetoder 

För att få en bättre uppfattning om beräkningarnas rimlighet användes ett par alternativa 
metoder. Genom att genomföra dessa skulle beräkningarnas trovärdighet förhoppningsvis 
styrkas.   

3.6.1 PVGIS 

Med data enligt Tabell 12 gjordes beräkningar på energiproduktion och systemkapacitet: 

Tabell 12 Indata för beräkningar med PVGIS 

PVGIS indata 

Installerad effekt [W] 145 
Panelernas lutning [grader] 16 
Batterikapacitet (12 V) [Ah] 96 
DoD brytpunkt 50% 
Förbrukning under soltimmar [Wh] 200 
Förbrukning under natt-timmar [Wh] 50 

Plats 
01°17'S, 
36°48'E 

 

Resultaten i Tabell 13 visar att systemet är väl dimensionerat. Batteriet är fulladdat nästan 
varenda dag och det finns en överskottsproduktion som innebär att telefoner på dagen kan 
laddas direkt från solpanelen – utan att dränera batteriet. 

Tabell 13 Resultat av simulering med PVGIS 

Antal dagar för datainsamling 7191 
Andel dagar med fulladdat batteri 95% 
Genomsn. överskott pga fullt batteri [Wh/dag] 338 
Andel dagar med helt urladdat batteri 0% 
Genomsnittligt energiunderskott [Wh/dag] 0 

 
Ett antal simuleringar gjordes för att testa olika konfigurationer. Komplett uppsättning 
resultat återfinns i Bilaga 2. Nedan redovisas delar av resultaten för att ge en mer 
lättöverskådlig bild av datan. 
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I Figur 28 visas hur batteriet är fulladdat nästan alla dagar under året. Detta är för det valda 
förbrukningsbehovet och en panellutning på 16°. 

 

Figur 28 Batterikapaciteten vid dagens slut då panelen är vinklad 16° mot ekvatorn 

 
I Figur 29 visas liknande resultat då vinkeln ändrats till vad programmet anser är en optimal 
vinkel. Batteriets tillstånd vid dagens slut är i princip oförändrat. 

 

Figur 29 Batteristatus då panellutningen ändrats till 1°. I övrigt samma parametrar. 
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I fallet som presenteras i Figur 30 har förbrukningsbehovet ökats till 400 Wh (200 
dagstimmar och 200 nattliga timmar). Nu ges en större spridning av batteriets status vid 
dagens slut. Det visar sig att i juli töms batteriet helt under 35 % av dagarna (Bilaga 2) vilket 
inte är acceptabelt.  Det är svårt att åstadkomma en mer linjär fördelningsspridning i solrika 
områden som Kenya. Batteriet är antingen fulladdat eller helt urladdat samtidigt som 
mellanzonen liknar det i Figur 30 på nästa sida. 

 
Figur 30 Förbrukningen har ökats till 400 Wh 

3.6.2 Metod 1 (Ken Zweibel) 

Sedan tidigare (Tabell 3) är det bestämt att den genomsnittliga solinstrålningen vid vår 
givna plats är 5931 Wh/m2/dag. Detta ger en genomsnittlig årlig instrålning: 

 5931 ∙ 365 = 2,16 ∙ 10B	!ℎ/D+/år (10)  

Den antagna paneleffektiviteten är 8 % (tillverkaren anger ett medel på minst 14,1 %). 
Energiproduktion utan förluster blir alltså: 

 2,16 ∙ 10B ∙ 0,08 = 1,73 ∙ 10E	!ℎ/D+/år (11)  

Tidigare bestämdes att de totala systemförlusterna skulle bli 30 % (se Tabell 6). Efter 
förluster: 

 1,73 ∙ 10E ∙ 0,7 = 1,21 ∙ 10E	!ℎ/D+/år (12)  

145 W installerad effekt ger en area: 
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 145

0,08 ∙ 1000
= 1,8	D+ (13)  

Genom resultaten från ovan fås: 

F12G, F13G → 1,21 ∙ 10E ∙ 1,8 = 2,2 ∙ 10E!ℎ/år (14)  

Varje dag är produktionen: 

 2,2 ∙ 10E

365
= 602	!ℎ/�08 (15)  

Genomsnittlig energiproduktion blir:  

F15G → 
602

24
= 25,1	! (16)  

Detta kan jämföras med den tidigare uträknade effekten på 24 W (579 Wh/dag) 

3.6.3 Metod 2 (Andrew Ferguson) 

Den dagliga solinstrålningen är över året ungefär 5931 Wh/m2/dag. Förlustfaktorn sätts 
även denna gång till 30%. Effekt per m2 blir i området: 

 5931

24
= 247	!/D+ (17)  

Med förlustfaktorn (Tabell 6) i åtanke ges en kapacitetsfaktor: 

 247

1000
∙ 0,7 = 0,172983 (18)  

Installerad effekt på 145 W ger en ungefärlig energiproduktion: 

 145 ∙ 0,172983 = 25,1	! (19)  

Resultaten från beräkningar och alternativberäkningar visar på ett jämnt utfall för den 
genomsnittliga produktionen. Våra beräkningar gav en genomsnittseffekt på 24 W, vilket 
anses ligga nära de 25,1 W som erhölls i fallen ovan. 
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3.6.4 Kostnadskalkyl 

I Tabell 14 presenteras en kostnadskalkyl för laddningsstationen. De valda ingående 
komponenterna beskrivs med namn och tillverkare, inköpsland samt pris i kenyanska 
shilling respektive svenska kronor. Pris på skruvar och andra fästanordningar försummades 
i kostnadskalkylen. En mer detaljerad kostnadskalkyl med uppgifter om modell och 
återförsäljare finns presenterad i Bilaga 4. Inköp av sand och halm har inte heller listats på 
grund av den stora osäkerheten. Kostnad för sand hade i Kenya varit runt 40 USD per ton. 

Tabell 14 Sammanställning av ingående komponenter samt kostnader i två valutor 

 
Aluminiumpriset var vid den aktuella tidpunkten 2,065 USD per kg (LME, 2012). De 
valutakurser som var aktuella vid kostnadsberäkningen åskådliggörs i Tabell 15. 

Tabell 15 Aktuella valutakurser vid framtagning av kostnadskalkylen 

Valutor Växelkurs 

USD/SEK 6,73 
SEK/KES 12,15 

RAND/SEK 0,87 

Komponent Kvant. Tillverkare Inköpsland Pris(KES) Pris(SEK) 

Aluminiumskåp 39,9 kg  -  - 60747 4998 
Solpanel 1 st Tenesol Sydafrika 28531 2347 
Aluminiumdelar 18,1 kg  -  - 27466 2260 
Batteri 1 st Raylite Sydafrika 12665 1042 

Takpelare 6,0 m 
Steel Pipes Port 

Elizabeth 
Sydafrika 8353 687 

Plåttak 1,7 m Roofing Africa Sydafrika 3787 312 

Takkonstruktion 10,0 m 
Steel Pipes Port 

Elizabeth 
Sydafrika 3177 261 

Stålrör för 
takmontering 

6,0 m 
Steel Pipes Port 

Elizabeth 
Sydafrika 2617 215 

Spänningsreg. 1 st EPSolar USA 2038 168 

Eluttag 20 st 
Clipley A2 

series 
Kina 1473 121 

Stålrör för 
takmontering 

2,0 m 
Steel Pipes Port 

Elizabeth 
Sydafrika 1027 85 

Systemkabel 5,0 m Sustainable Sydafrika 954 78 

Kopplingslåda 5,0 st 
Yueqing 
Winston 

Kina 818 67 

Universalladdare 20 st Shenzhen Kina 638 53 

Transformator 1 st 
Yueqing 

Reliable Electric 
Kina 164 13 

SUMMA 154457 12708 
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3.7 Presentation 

Som del av projektet genomfördes en affischpresentation som presenterades veckan innan 
slutredovisningen. Affischen finns bifogad i Bilaga 6. 
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4 Slutsats 

De tidiga studierna visade att det finns ett stort behov av mobiltelefoni och, som följd av 
detta, att kunna ladda telefoner. Många tidigare lösningar har som utgångspunkt att utrusta 
en person med en produkt. Flera källor menar att detta tillvägagångssätt dras med många 
problem. Arbetet styrdes mot att utveckla en publik, gemensam lösning som tar en central 
plats i byn. 

Projektet resulterade i en enkel utformning som smälter in i den lokala bebyggelsen. 
Grundstommen byggs i lera – ett lokalt, traditionellt material som är billigt och inte 
inbjuder till stöld. Genom i övrigt enkla material och säkring av solpanelen minskas 
stöldrisken. Den simpla konstruktionsmetoden och de prefabricerade stålelementen 
möjliggör en montering utan krav på spetskompetens. Ett engagemang av 
lokalbefolkningen i konstruktion är fullt möjligt. Lokala butiksägare kan knytas till 
laddningsstationen, utan att någon ges absolut makt över systemet. Även detta ökar 
chansen till en hållbar och långsiktigt lösning som inte överges. Taket kan under 
uppförande och genom laddningsstationens livstid justerad för att optimera infallsvinkel 
och därmed maximera mängden producerad energi. 

Komponenter köps framförallt på den afrikanska kontinenten. Mindre detaljer beställs från 
Kina. Konceptet kan med fördel vidareutvecklas på plats i samband med representanter 
från lokalbefolkningen. Lerstommen medger en föränderlig och anpassningsbar grund 
kring vilken diverse tillägg kan adderas. 

Beräkningar bygger på att stationen ska kunna ladda 50 mobiltelefoner per dag. En 
installerad effekt på 145 W och ett batteri med kapaciteten 96 Ah ser till att de uppställda 
kraven möts. Batteriets storlek innebär att stationen även är dimensionerad för att fungera i 
tre dagar med begränsad energitillförsel. 

Enligt kostnadskalkylerna kostar inköp av material ungefär 13 000 SEK. I denna siffra 
ingår ej transport och montering av laddningsstationen. Dessa poster varierar beroende på 
geografisk plats är dessutom så pass svåra att bedöma att de inte bedöms trovärdiga att 
presentera. 
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5 Diskussion 

5.1 Källor och informationssökning 

Under framtagningen av konceptet har en begränsande faktor varit avsaknaden av studier 
på plats. Det har givetvis varit svårt att bilda sig en faktisk uppfattning om hur livet ser ut 
på afrikansk landsbygd. Det faktum att konceptet skulle implementeras i en annan del av 
världen, och att fältstudier därför inte var möjliga, ökade betydelsen av en djupgående 
informationsinsamling. Denna har därför utgjort en stor och viktig del av arbetsbördan i 
projektet.  

Information som står att läsa på företagshemsidor, tidsskrifter och i artiklar har ofta funnits 
ensidig och med ett underliggande vinstintresse. Ibland är informationen enkelspårig och 
ofullständig. Det är exempelvis allmänt förekommande att Afrika benämns som en enhet 
när det i själva verket är en kontinent med många kulturella och politiska olikheter. Många 
av källorna har felaktigt beskrivit Afrika som ett enda homogent land. Ett allt mer kritiskt 
förhållningssätt till källor har växt allt eftersom kunskapen om området blivit större, något 
som känts givande. 

Avståndet till projektets tänkta byggplats kan samtidig ha varit en tillgång, även om 
platsstudier i stort anses vara en svaghet. Antaganden som gjorts har i större utsträckning 
baserats på vad större studier och trovärdiga källor kommit fram till. Om de på grund av 
det stämmer bättre eller inte är svårt att svara på, men det finns en grund från vilken de är 
sprungna. Vid projekt som ligger nära vardagen görs många gånger lättvindiga 
konstateranden utifrån det egna perspektivet, något som inte varit möjligt här. Osäkerheten 
i att inte ha definitiva svar till alla frågor har dessutom medfört ett arbetssätt som innebär 
större säkerhet i antaganden. Ett exempel är diskussionen kring huruvida det fanns 
mobiltelefonladdare tillgängliga. Var det rimligt att anta detta? Kontakter med företag som 
antogs ha svaret gav inget resultat. Lösningen blev att helgardera genom att möjliggöra 
laddning med mobiltelefonladdare men samtidigt utrusta laddningsstationen med billiga 
universalladdare från Kina. 

Ett nästa steg i konceptet skulle kunna vara att undersöka de önskemål och synpunkter 
som de tänkta användarna har kring laddningsstationens användbarhet och utseende. 
Enkätundersökningar och seminarium på plats i Kenya skulle skapa mervärde och locka 
fram engagemang hos konceptets målgrupp. Resultaten från dessa skulle kunna leda till 
implementeringen av några av de vidareutvecklingar som föreslagits. 

5.2 Tidsramar 

Ännu en viktig faktor för utgången av projektet är som alltid tidsaspekten. Begränsningar 
och avvägningarna kring konceptet och dess utformning har varit många för att kunna styra 
projektet mot det ursprungliga målet. Många av de utsvävningar som gjorts rörande 
exempelvis GSM-teknologi eller lösningar på diodnivå har fått stå tillbaka. Genom att ännu 
tydligare begränsa sig till projektmålet hade tid som gått åt till dylika projekt sparats. 
Ytterligare beräkningar och kostnadskalkyler är möjligt att genomföra, men ansågs inte 
bidra i det stadie projektet befinner sig i. 
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I kostnadskalkylen uppskattas den totala kostnaden för laddningsstationens ingående 
komponenter vilka summeras till ungefär 13 000 SEK. Utöver detta tillkommer transport- 
och installationskostnader vilka har varit svåra att uppskatta. Den stora osäkerhet som 
fanns kring dessa punkter var allt för stor för att spekulera kring resultatet. Beräkningarna 
gäller således inköpet av material och komponenter och den verkliga totala kostnaden är 
betydligt högre. Luckan som därmed återstår i kostnadskalkylen ses som en svaghet, men 
det skulle troligtvis kräva ett liknande projekt för att fylla den. Målet och punkten i 
kravspecifikationen om att göra inköpen lokalt och till så lågt pris som möjligt anses 
däremot vara uppfyllt. 

5.3 Implementering 

Finansiering och administration har många gånger varit föremål för diskussion under 
konceptframtagningen. Många projekt med mål att lösa samma problem har företag eller 
andra organisationer som bistår med stöd. Det har diskuterats huruvida det vore en önskan 
att driva projektet och stationen utan vinstintresse och erbjuda gratis användning. 
Problematiskt är att det idag finns många små entreprenörer som erbjuder 
laddningstjänster. Vad blir implikationerna av att slå ut dessa genom att med stora 
organisationers stöd erbjuda en helt gratis service? Ett visst vinstintresse brukar samtidigt 
innebära att någon har ett intresse av att tjänsten som erbjuds upprätthålls. Lösningen med 
att sprida ut försäljningen av polletter på flera butiker anses bidra både till den lokala 
anknytningen och en reducering av risken för korruption. Konceptet innebär, trots det, en 
stor investering. Andra biståndsprojekt som observerats vittnar dock om att pengar mer än 
gärna läggs på dyra lösningar som måste ses som mindre intressanta.  

I mindre byar där en annan slags gemenskap råder är förhoppningen att verksamhet och 
ansvar för grundunderhållet av mobilladdningsstationen skulle kunna lösas gemensamt. På 
detta sätt skulle man också kunna engagera lokalbefolkningen på ett helt annat sätt. Att 
byinvånarna genom de styrande eller genom någon väletablerad verksamhet själva ansvarar 
för grundunderhåll av stationen skulle vara en god lösning.  

Fördelarna med att inte låta ett utomstående företag lägga sig i skötseln av 
laddningsstationen skulle troligen innebära en minskad risk för stölder och missbruk av 
denna. En lösning som engagerar och involverar användarna öppnar upp möjligheter för 
en lösning som inte bara kommer att fungera på mycket lång sikt utan också kan bli mer 
lokalt anpassad. Att ge användarna chansen att påverka kan vara det viktigaste och 
skarpaste verktyget för att skapa mervärde åt produkten. 

5.4 Betalning 

Vid diskussionen om finansiering uppstod frågan om vilken betalningslösning som ska 
användas. Att det på något sätt skulle kosta något att ladda sin mobiltelefon hade tidigt 
konstaterats. Underhållet av laddningsstationen skulle då på något sätt kunna finansieras av 
användandet i sig själv.  
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Vidare diskuterades hur användaren skulle betala. Det beslutades att polletter skulle vara 
det bästa alternativet. Polletterna köps av en tredje part i närheten av laddningsstationen, 
antingen genom telefonbaserad betalning eller med mynt. Dessa inköpsställen kan liknas 
vid hur det är möjligt att köpa SL-remsor i servicebutiker. De köpa polletterna används 
sedan som betalning i skåpens låsbara skåp. Den minskade risken för stöld eller missbruk 
av dessa polletter bidrar till användarens trygghet. Genom att sprida försäljningen till flera 
entreprenörer ansågs korruptionsrisken sjunka och intresset för stationens fortlevnad öka. 
Andra lösningar som diskuterats har bland annat gällt något slags årskort eller att betalning 
sker direkt en antingen bemannad eller obemannad station. Fortfarande måste ett antal 
punkter rörande betalningsmodellen lösas. 

5.5 Jämförelser 

Den valda inriktningen mot en publik enhet är inte lika vanligt förekommande som de 
personliga. Lösningen är unik i det avseendet att den tar hänsyn till många aspekter såsom 
säkerhet, användarvänlighet, lokala material och lokalt formspråk. En viktig fördel som 
skiljer denna lösning från de som ofta distribueras av hjälporganisationer är att den inte är 
en tillfällig lösning på ett akut problem, utan är snarare ett långsiktligt svar på ett utbrett 
problem. Det är ett koncept som skapar infrastruktur och möjligheter istället för att endast 
hålla huvudet övre vattnet. På den punkten är det tydligt att detta projekt har varit 
framgångsrikt i förhållande till många andra tidigare projekt som behandlar samma 
problematik. De främsta svagheterna ligger i att andra projekt som observerats givetvis i 
många fall redan prövats i fält och därmed utvärderats på många punkter som i det här 
projektet begränsats till en rent spekulativ nivå. 

5.6 Beräkningar 

Energi- och förbrukningsmässiga beräkningar är gjorda efter studier av flertalet relevanta 
metoder. Frågor kring vem som är en trovärdig källa kvarstår alltid. Försök att säkerställa 
trovärdiga resultat gjordes genom att använda flera metoder. Dessa visade även på i princip 
samma resultat. Resultat från de externa program som användes visade även de på 
likvärdiga siffror. Den data (NASA) som valdes anses komma från den källan som har 
störst trovärdighet. Studier som lästs angående lokala väderinstitut visade på att deras 
tillgängliga data inte höll samma kvalitet. Det kvarstår att diskutera de antaganden som 
gjorts. Även dessa är byggda på vad flertalet experter anser vara trovärdigt. Förlustfaktorer 
är ändå svåra att förutse innan mätningar görs på en faktisk installation. Genomgående för 
beräkningarna har ändå varit att det vid varje nyckelpunkt avrundats för att säkerställa en 
stabil tillgång till energi. 
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Bilaga 1 
 
Solinstrålningsdata 

Tabell med olika källor för solinstrålning i Nairobi. Den fetmarkerade spalten är den som 
till slut valdes för vidare beräkningar. 

Wh/m2/dag S E Handbook Gaisma NASA Apricus NASA OPT 

jan 6330 5760 6420 6050 6650 
feb 6770 6340 6860 6240 6890 
mar 6570 5970 6660 6070 6580 
apr 5760 5260 5830 5700 5860 
maj 5290 5010 5360 5420 5650 
jun 5050 4540 5110 5140 5560 
jul 5170 4400 5230 4880 5610 
aug 5480 4650 5550 5090 5670 
sep 6290 5610 6370 5780 6300 
okt 6050 5330 6130 6030 6100 
nov 5510 4690 5590 5480 5690 
dec 5980 5200 6060 5600 6320 

 

Källor: 

S E Handbook (Greenstream Publishing, 2012) 

Gaisma (Tukiainen, 2012) 

NASA (NASA, 2012) 

Apricus (Apricus Solar Co., Ltd, 2007) 

Samtliga källor kontrollerade senast 24 mars 2012. 
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Bilaga 2 
 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 

Resultat från PVGIS http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?map=africa 
Fall 1 – förbrukning: 200 + 50 Wh, panellutning: 16° 

Installerad effekt [W] 145 

Panelernas lutning [grader] 16 

Batterikapacitet (12 V) [Ah] 96 

DoD brytpunkt 50% 

Förbrukning under soltimmar [Wh] 200 

Förbrukning under natt-timmar [Wh] 50 

  
Antal dagar för datainsamling 7191 

Andel dagar med fulladdat batteri 95% 

Genomsn. överskott pga fullt batteri [Wh/dag] 338 

Andel dagar med helt urladdat batteri 0% 

Genomsnittligt energiunderskott [Wh/dag] 0 

Fall 2 – förbrukning: 200 + 50 Wh, panellutning: 1° (Optimal vinkel) 

 Installerad effekt [W] 145

 Panelernas lutning [grader] 1

 Batterikapacitet (12 V) [Ah] 96

 DoD brytpunkt 50%

 Förbrukning under soltimmar [Wh] 200

 Förbrukning under natt-timmar [Wh] 50

 

 Antal dagar för datainsamling 7191

 Andel dagar med fulladdat batteri 96%

 Genomsn. överskott pga fullt batteri [Wh/dag] 346

 Andel dagar med helt urladdat batteri 0,0%

 Genomsnittligt energiunderskott [Wh/dag] 0

 Fall 3 – förbrukning: 200 + 200 Wh, panellutning: 16° 
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 Installerad effekt [W] 145   

 Panelernas lutning [grader] 16

 Batterikapacitet (12 V) [Ah] 96

 DoD brytpunkt 50,0%

 Förbrukning under soltimmar [Wh] 200

 Förbrukning under natt-timmar [Wh] 200

 
 Antal dagar för datainsamling 7191

 Andel dagar med fulladdat batteri 71,0%

 Genomsn. överskott pga fullt batteri [Wh/dag] 248

 Andel dagar med helt urladdat batteri 5,0%

 Genomsnittligt energiunderskott [Wh/dag] 111

  

Fall 1 Ed Ff Fe 
 

Fall 2 Ed Ff Fe 

jan 724 100 0 jan 674 99 0 

feb 753 99 0 feb 729 99 0 

mar 672 100 0 mar 689 100 0 

apr 556 100 0 apr 604 99 0 

maj 470 99 0 maj 537 100 0 

jun 401 90 0 jun 467 100 0 

jul 376 76 0 jul 430 98 0 

aug 411 81 0 aug 455 99 0 

sep 554 97 0 sep 583 100 0 

okt 614 98 0 okt 608 99 0 

nov 623 100 0 nov 592 98 0 

dec 694 100 0 dec 640 98 0 

Medel 571 
   

Medel 584 
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Fall 3 Ed Ff Fe Ed: Genomsnittlig produktion per dag [Wh/dag] 

jan 724 95 0 Ff: Andel dagar då batteriet blir fulladdat [%] 

feb 753 98 0 Fe: Andel dagar då batteriet töms [%] 

mar 672 94 0 Plats: -1.285, 36.810, Höjd över havet: 1757 m 

apr 556 94 0 

maj 470 64 0 

jun 401 24 7 

jul 376 12 35 

aug 411 21 19 

sep 554 66 3 

okt 614 91 0 

nov 623 95 0 

dec 694 98 0 

Medel 571 
    

 

Fall 1 
 

Fall 2 
 

Fall 3 

Cs Cb 
 

Cs Cb 
 

Cs Cb 

50-55 0 50-55 0 50-55 3 

55-60 0 55-60 0 55-60 2 

60-65 0 60-65 0 60-65 2 

65-70 0 65-70 0 65-70 1 

70-75 0 70-75 0 70-75 1 

75-80 0 75-80 0 75-80 1 

80-85 0,4 80-85 0,4 80-85 2 

85-90 0,6 85-90 0,7 85-90 2 

90-95 1,5 90-95 0,9 90-95 3 

95-100 97,5 95-100 98 95-100 77 

 

Cs: Laddningstillstånd vid solnedgång [%] 
Cb: Dagar med denna laddning [%] 
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Bilaga 3 
 
Spänningsfall i kablar 

Beräkningarna visar att med en kabeldiameter på 3 mm blir det totala spänningsfallet fram 
till batteriet mindre än 3 % 

Solpanel till spänningsregulator 

Kabeldiameter, d [mm] 3     
Tvärsnittsarea, A [mm2] 7,065   d2*π/4 
Resistivitet, ρ [Ω/m] 0,0371   Koppar, 80° Celsius 
Längd, L [m] 5     
Resistans, R [Ω] 0,026256   R = ρ * L / A 

Spänningmax, U [V] 17,8     

Strömmax, I [A] 8,1     

Spänningsfall 0,212675   U = R * I 
Sp.fall, procentuellt 1,19%   < 3% 

 

Spänningsregulator till batteri 

Kabeldiameter, d [mm] 3    
Resistivitet, ρ [Ω/m] 0,0371   Koppar, 80° Celsius 
Tvärsnittsarea, A [mm2] 7,065   d2*π/4 
Längd, L [m] 1     
Resistans, R [Ω] 0,005251   R = ρ * L / A 
Spänningmax, U [V] 12     
Strömmax, I [A] 8,1     
Spänningsfall 0,042535   U = R * I 
Sp.fall, procentuellt 0,35%   < 3% 
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Bilaga 4 
 
Kostnadskalkyl 
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Bilaga 5 
 
Kopplingschema 
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Bilaga 6 
 
Projektaffisch 

 

  



 

 


