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Bakgrund och syfte
• Bakgrund

• Det saknas idag enkla och tillförlitliga möjligheter att utvärdera 
solcellsanläggningars elproduktion, framför allt då mätning av solinstrålning 
och temperatur saknas

• Det finns en uppsjö av olika beräkningsprogram som är avsedda att ta fram 
elproduktionsprognoser, men kvaliteten i prognoserna är ofta osäker

• Syftet med projektet har varit att: 
• Studera hur stor inverkan varierande solinstrålning, lufttemperatur, 

vindhastighet mellan olika år i Sverige har på solelproduktionen från olika 
anläggningar

• Utvärdera hur användbara olika simuleringsprogram och väderdata är för att 
göra tillförlitliga prognoser
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Vad är problemet konkret?
• Bristfälliga prognoser tvingar fram konservativa uppskattningar?
• Sämre kalkyler och minskat intresse hos kund
• Högre pris à Lägre efterfrågan
• Problemet blir särskilt tydligt vid exempelvis produktionsgarantier och 

PPA-lösningar
• Problem vid uppföljning av produktion ett specifikt år
• Hur hade produktionen varit ett normalår?
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Anläggningar som utvärderats
• Ambition

• 50 anläggningar och två år
• Utfall

• 28 anläggningar och ett år (2015)
• Problem under vägens gång

• Datorvana hos anläggningsägarna
• Uppgifter som inte stämmer vid 

kontroll, ex. azimut
• Ändring av orientering under året
• Utbyggnad under året
• Optimerare, försvårar simulering
• Skuggning
• …
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Ort Latitud Longitud Kommentar

Skivarp 55.42 13.57 Skåne,	sydkust

Simrishamn 55.55 14.40 Blekinge,	sydkust

Viken 56.20 12.60 Skåne,	västkust

Halmstad 56.70 12.90 Halland,	västkust

Endre	(3)	* 57.60 18.30 Gotland

Bollebygd 57.66 12.56 Västergötland,	ost	Göteborg,	inland
Ucklum 58.08 11.96 Bohuslän,	inland

Kungshamn 58.35 11.25 Bohuslän,	västkust

Vikingstad 58.38 15.43 Östergötland,	inland

Linköping 58.40 15.62 Östergötland,	inland

Tun 58.43 12.73 Västergötland,	nära	Vänern

Norrköping	(2)	* 58.58 16.25 Östergötland,	ostkust

Finspång 58.70 15.78 Östergötland,	inland

Örebro 59.26 15.20 Närke,	inland,	vid	Hjälmaren

Solna	* 59.37 18.01 Uppland,	inland

Västerås 59.58 16.63 Västmanland,	inland,	vid	stor	insjö
Knivsta 59.72 17.80 Uppland,	inland

Frösön	* 63.20 14.70 Jämtland,	Norrlands	inland,	vid	stor	insjö
Umeå	(7)	* 63.81 20.31 Västerbotten,	ostkust



Verktyg som använts och parametrar 
som undersökts
Verktyg för modellering
• PVGIS
• PVsyst
• Polysun
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Resultat
• Inverkan av solinstrålning, temperatur, vindhastighet och albedo
• Globalinstrålning (varierar ± 10 %) har i särklass störst betydelse för 

variationen i solelproduktion mellan olika år, 10-13%
• Variation i lufttemperaturens årsmedelvärde, oftast inte mer än ±1°C för 

en viss plats, ger variation på ca. ± 0,5 % i produktion
• Vindhastighet har ännu lägre påverkan
• Albedo, oftast liten inverkan men kan vara signifikant vid högre 

modullutningar/fasadmontage i kombination med snötäckning
• Väderdata
• STRÅNG gav tyvärr stora avvikelser i beräknad elproduktion jämfört 

med uppmätta värden
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Resultat forts.
• Simuleringsprogram

• Ger mycket olika resultat, skillnad mellan Pvsyst och Polysun var:
• 5,9 % för de studerade anläggningarna
• 2,8 % för en södervänd referensanläggning

• PVsyst bedöms vara mer tillförlitligt än Polysun , undantaget nordliga 
breddgrader, och detekterar designproblem på ett sätt som inte Polysun klarar

• Osäkerheter
• Stora variationer i skillnader mellan uppmätt och beräknad produktion från 

utvalda anläggningar (-12 % till +16 %) bara för de sju systemen i Umeå tyder 
på att det finns för oss okända faktorer som påverkar resultaten

• Mätning vid växelriktaren är osäkert, särskilt i jämförelse med elmätare, likaså 
modulernas märkeffekt som dels kommer med en osäkerhet dels kan öka under 
den första tiden (gäller tunnfilm pga ”light soaking effect”)
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Simuleringsresultat –
standardvärden i resp. program
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Slutsatser
Det behövs mer forskning och utveckling:
• Mer tillförlitlig produktionsdata
• Mer tillförlitlig väderdata och bättre solkartor
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