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SOLMÄTT –  MÄTNING OCH UTVÄRDERING AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera energi-
användningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan närings-
liv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Solmätt – Mätning och utvärdering av solcellsanläggningar är ett av projekten som har genomförts i 
programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av HSB Värmland Ek. 
förening och har genomförts i samverkan med Eksta Bostads AB, Willhem AB, Castellum AB och  
Vasakronan AB.  

Projektet har utvärderat hur befintliga anläggningar fungerar för att bidra till effektiva och välfunge-
rande solelinstallationer. Projektet har sammanställt erfarenheter från dagens solelinstallationer och 
uppföljningssystem samt spridit dessa till fastighetsföretag, Boverket och solelinstallatörer. Områden 
som har undersökts är uppföljningssystem, prestanda, egenanvändning och upphandling. 

Stockholm, 30 augusti 2021 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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SOLMÄTT –  MÄTNING OCH UTVÄRDERING AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR 

Sammanfattning 

Det svenska energisystemet står inför en stor förändring och lokal produktion av förnybar energi blir 
allt viktigare, där solel förväntas bli en viktig pusselbit. Idag finns ett stort behov av kvalitetssäkring 
och behovsanpassning av uppföljningssystem för solcellsanläggningar. Det finns befintliga system som 
sällan kontrolleras och som på grund av oupptäckta fel inte producerar solel under längre perioder. 
Identifierade utmaningar med bristfälliga utvärderingsverktyg för solelanläggningar liksom osäker-
heter kring rådande lagar och regler gör även att många fastighetsägare tvekar att investera i solcells-
projekt. 

Projektet och arbetspaket 1 inleddes med att kartlägga dagens soleluppföljningssystem, både genom 
marknadsanalys och genom intervjuer med användare. Fastighetsägarnas behov sammanfattas enligt 
följande: 

• Inte knyta sig till ett speciellt fabrikat på växelriktare 

• Skilja på energiuppföljnings- respektive fastighetssystem för drift 

• Ha larmfunktioner 

• Samla in en stor mängd värden för flexibla analysmöjligheter 

• Kunna aggregera fler anläggningar från ett större bestånd för analys och jämförelse 

Arbetspaket 2 inkluderade en utvärdering av produktion och egenanvändning från ett antal solcells-
anläggningar inom projektgruppen. Det konstateras att matchning mellan beräknad och uppmätt pro-
duktion över lag var god. 

Arbetspaket 3 och huvudfokus för projektet var att ta fram ett upphandlingsstöd för solcellsanlägg-
ningar som kan hjälpa fastighetsägare att känna sig trygga i att kunna följa upp att de investeringar 
som görs ger det värde de ska. Upphandlingsstödet är även tänkt att kunna användas för att öka kun-
skapen hos andra aktörer i branschen. Om leverantörer bättre förstår de behov användarna har, kom-
mer de enklare kunna förbättra och anpassa de uppföljningssystem och tjänster de erbjuder därefter. 

Arbetet har framför allt baserats på erfarenheter från projektgruppen bestående av representanter 
från fyra organisationer som äger och/eller förvaltar fastigheter. Men även andra fastighetsägare, kon-
sulter och leverantörer har bidragit i diskussionen vid den externa workshop som genomfördes för att 
förankra upphandlingsstödet. Ett stort tack riktas till alla som deltagit! 

 

 

Nyckelord: Solcellsanläggning, uppföljningssystem, kvalitetssäkring, behovsanpassning, upphandlings-
stöd
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SOLMÄTT –  MÄTNING OCH UTVÄRDERING AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR 

Summary 

The Swedish energy system is expected to transform in the coming years. Local production of renew-
able energy, such as solar energy will play an important role. This will further increase the already 
obvious need of quality assurance of monitoring systems for photovoltaic (PV) plants and develop-
ment so that owners can get better usage and understanding of their PV system. Due to poor monitor-
ing systems for PV plants, there exist PV plants that do not even produce electricity due to undetected 
faults and many systems do not get frequent checks. Add this to the uncertainties according to laws 
and regulations, and there are many property owners that are hesitating to invest in PV projects. 

Work package 1 started off with a survey of the currently available monitoring systems for PV plants. 
This was done through market analysis and interviews with users. The property owner’s needs can be 
summarized as follows: 

• Not to be limited only by one type of inverter manufacturer 

• Be able to distinguish between energy monitoring and property systems for operation 

• Have alarm functions 

• Be able to collect a large number of values for flexible analysis possibilities  

• Be able to aggregate more plants from a larger stock for analysis and comparison 

Work package 2 included an evaluation of several PV plants owned by the project partners, with a 
focus on the electricity production and self-use. The results showed that the theoretical prediction is 
quite equal to the real production. 

Work package 3, the core of the project, resulted in a support document for the procurement of PV 
plants, to help property owners feel safer and more secure that their investment is profitable. The 
support document can also provide a better understanding for suppliers. Continuous improvements 
of monitoring systems and services are necessary in order to ensure the increased value from the 
user’s perspective. 

This project is based on experiences from four companies that own and/or manage properties. At the 
end of the project there was held an external workshop for property owners, consultants and suppli-
ers. On this event the support document for procurement of PV plants were presented and discussed.  

 

 

Keyword: Photovoltaic plant, monitoring system, quality assurance, usage adaption, support docu-
ment 
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SOLMÄTT –  MÄTNING OCH UTVÄRDERING AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR 

1 Inledning 
Denna rapport är en sammanfattning av de viktigaste resultaten från projektet. För en komplett redo-
visning av projektet med all bakgrund, indata och resultat samt bilagor kopplat till projektet finns länk 
till material under avsnitt 6 Publikationslista. 

1.1 Bakgrund 
Det svenska energisystemet står inför en stor förändring, 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären (Miljödepartementet, 2017). Byggsektorn behöver, liksom samhället i 
övrigt, ställa om till hållbara strategier, system, koncept och lösningar för att reducera klimatpåverkan. 
Detta gäller både förvaltning och nyproduktion. Utöver de utmaningar omställningen i sig innebär till-
kommer nya uppgifter för aktörer i byggbranschen, samt allt hårdare krav på energieffektivisering och 
minskade utsläpp. 

En pusselbit i omställningen till ett mer hållbart energisystem är att producera el i direkt anslutning 
till platsen där det finns behov. Genom att installera solcellsanläggningar som en del av byggnadens 
energisystem, kan byggnaders behov av tillförd energi utifrån minska. De senaste åren har antalet sol-
cellsanläggningar i Sverige ökat stark, vilket gör att det finns möjlighet att mäta och utvärdera solcell-
sanläggningar som varit i bruk under några år. Solcellsentreprenörer erbjuder olika typer av system 
för uppföljning. 

De flesta fastighetsägare använder sig av någon typ av energiuppföljningssystem för att samla in, be-
arbeta och analysera energistatistik från sina fastigheter. Vanligtvis finns även någon typ av system 
för uppföljning av drift och förvaltning. Dessa system kan vara fristående från varandra, eller i olika 
mån sammankopplade, och även kopplade till styr- och övervakningssystemet. 

Många fastighetsägare upplever att systemen för uppföljning av solcellsanläggningar är bristfälliga och 
svåra att förstå. Dessutom är de svåra att integrera med byggnadens överordnade energiuppföljnings-
system. Det kan leda till att fastighetsägare tvekar kring en solcellsinstallation. Olika uppföljningssy-
stem resulterar i tidskrävande arbete för personal, dels för att de måste sätta sig in i olika upplägg, dels 
för att det krävs inloggningar på flera olika ställen för att följa olika anläggningar. Sådana hinder kan 
göra att driftsatta solcellsanläggningar sällan eller aldrig kontrolleras och i värsta fall, på grund av 
oupptäckta fel, inte producerar solel under längre perioder. För solcellsanläggningar i nyproduktion 
finns dessutom osäkerhetsfaktorer kring uppföljning av egenanvändning och hur mycket av den pro-
ducerade solelen som fastighetsägare kan tillgodoräkna sig inom ramen för energiprestandakraven i 
BBR. 

Inom Energimyndighetens beställarnätverk för flerbostadshus, BeBo, genomfördes år 2018 en förstu-
die gällande uppföljning av solcellsanläggningars prestanda och funktion (Espert & Stierna, 2018). Där 
konstateras att det behövs en förbättring av mätning och utvärdering av befintliga solcellsanlägg-
ningar för att på bästa sätt utnyttja den producerade solelen. Förstudiediskussioner med representan-
ter från både BeBo och systernätverket Belok summerades med att det fanns ett behov av rekommen-
dationer av parametrar, integrering i andra system och upphandling av uppföljningssystem. Diskuss-
ionerna landade slutligen i detta projekt Solmätt. 
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Deltagande företag och representanter i detta projekt var HSB Värmland (projektägare, Jenny Lind-
borg), Eksta Bostads AB (Christer Kilersjö), Willhem (Magnus Åkerskog) och Vasakronan (Ulf Näs-
lund). De har samtliga arbetat under flera år med solcellsanläggningar. WSP Sverige AB (Emma Karls-
son, Sanna Nilsson, Charlotta Winkler) är på uppdrag av projektgruppen anlitade som projektledare 
och utförande konsult.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att möjliggöra ett energieffektivt utnyttjande av solel i den bebyggda miljön 
genom att utvärdera befintliga solcellsanläggningars funktion. På sikt är förhoppningen att det ska 
bidra till effektiva och välfungerande solelinstallationer, som uppfyller fastighetsägarnas behov. 

Projektets mål är att sammanställa erfarenheter rörande uppföljningssystem, prestanda, egenanvänd-
ning och upphandling från dagens solelinstallationer och sprida dessa till fastighetsföretag, solelinstal-
latörer och konsulter. Det ska göras genom följande delmål: 

 
• Ökad kunskap om hur väl dagens uppföljningssystem för solcellsanläggningar uppfyller fas-

tighetsägarnas behov, inklusive dess integrering till fastighetsbolagens energiuppföljningssy-
stem. 
 

• Ökad kunskap om solcellsanläggningars prestanda, genom en jämförelse av verklig solelpro-
duktion med förväntad produktion, samt egenanvändning genom tillgodoräknande av solel 
kopplat till energiprestanda enligt BBR. 
 

• Rekommendationer för upphandling av uppföljningssystem för solelanläggningar, bland an-
nat skrivelser i tekniska rambeskrivningar. 
 

• Ökad kunskap om projektets resultat hos fastighetsägare, solcellsentreprenörer och konsulter 
och andra relevanta aktörer genom spridningsaktiviteter.  
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2 Genomförande 
WSP är på uppdrag av projektgruppen anlitade som projektledare och utförande konsult. WSP som 
konsult har utöver ansvaret för att leda det praktiska arbetet med projekt, även haft ansvar för att 
dokumentera arbetet inom respektive arbetspaket (AP). 

Projektet har även en referensgrupp bestående av representanter från Svensk Solenergi, RISE, Stock-
holm stad, Örebro Bostäder AB samt Mälardalens högskola. Referensgruppen har under projektets ge-
nomförande bidragit med insiktsfulla kommentarer och inspel till arbetet. 

2.1 Utvärdering av uppföljningssystem (AP1) 
Syftet med det första arbetspaketet var att öka kunskapen om hur väl dagens uppföljningssystem för 
solcellsanläggningar uppfyller fastighetsägarnas behov. Det inleddes med telefonintervjuer av perso-
ner inom projektgruppens organisationer, för att kartlägga organisationernas nuläge inom uppföljning 
av sina solcellsanläggningar. En granskning av projektgruppens interna anläggningssidor gjordes 
också. Parallellt med intervjuerna genomfördes även en mindre kartläggning av ett antal soleluppfölj-
ningssystem på marknaden och deras funktioner. Fokus i utvärderingen var parametrar, visualisering, 
möjlighet till aggregering på beståndsnivå, analysmöjligheter och gränssnitt mot andra system. I de 
fall intervjudeltagarna eller projektgruppen inte hade kännedom om systemet genomfördes i stället 
intervjun med entreprenörer eller leverantörer. 

Val av fabrikat för marknadskartläggningen av soleluppföljningssystem gjordes genom listningar av 
för projektgruppen kända och mest använda fabrikat. Både sådana som är knutna till en specifik kom-
ponentleverantör och sådana som inte är det.  

Resultaten från intervjuerna och marknadskartläggningen sammanställdes i en systemfunktionsma-
tris, för att erhålla en mer överskådlig bild över vilka system som innehar liknande funktion. Se bilaga 
1 Systemfunktionsmatris. Systemfunktionsmatrisens parametrar utformades utifrån behov som iden-
tifierades i förstudien och i samband med det första projektgruppsmötet i Solmätt. Parametrarna i 
systemfunktionsmatrisen blev således både hårda och mjuka. Exempel på parametrar var krav på 
komponenter, fabrikatsberoende, upplösningsnivå på mätdata och användarvänlighet. 

2.2 Utvärdering av prestanda och egenanvändning (AP2) 
Syftet med arbetspaket 2 var att öka kunskapen om solcellsanläggningars prestanda, solelproduktion 
och hur stor del som går till egenanvändning. Som underlag till det andra arbetspaketet delgav respek-
tive projektpartner information om ett antal av sina befintliga solcellsanläggningar i syfte att jämföra 
deras verkliga (uppmätta) och förväntade (beräknade) prestanda. 

Efterfrågade underlag om respektive solcellsanläggning var:  

• Antal solcellsmoduler och växelriktare, märkeffekter samt fabrikat och modell. 
• Systemens uppbyggnad, solcellsmodulers orientering och lutning. 
• Totalt uppmätt solelproduktion och överskottsproduktion, med timvis upplösning eller högre. 

Total tidsperiod, minst ett helt sammanhängande år. 
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• Uppmätt användning av fastighetsel med samma tidsupplösning och tidsperiod som för den 
uppmätta solelproduktionen. 

Uppgifter om solcellsanläggningarnas komponenter och uppbyggnad tjänade som underlag till att ut-
föra beräkningar av förväntad solelproduktion och egenanvändning. Beräkningarna utfördes i pro-
gramvaran SAM (NREL 2020) med solstrålningsdata från EU-kommissionens databas PV-GIS (EU-
kommissionen 2020) för respektive ort. Globalstrålning för ett typår, det vill säga medelvärde för strål-
ningen, under perioden 2006–2017 användes. I SAM konstruerades respektive solcellsanläggning ut-
efter angiven information och solelproduktion simulerades för att erhålla beräknade värden för solel-
produktion på timnivå.  

Likheter och skillnader i uppmätt och beräknad solelproduktion identifieras sedan med avseende på 
total solelproduktion, variation i timvärden och skillnader i uppmätt och beräknad egenanvändning.  

2.3 Upphandlingsstöd (AP3) 
Syftet med arbetspaket 3 var att ta fram ett upphandlingsstöd för soleluppföljning, vilket ska under-
lätta kvalitetssäkring av både befintliga och kommande solcellsanläggningar. Framtagandet av det 
byggde på arbetet med kartläggning av befintliga system och funktioner som utfördes i arbetspaket 1. 
Det ihop med resultat från arbetspaket 2 fungerade i sin tur som material för diskussion och utvärde-
ring vid en workshop tillsammans med projektgruppen. Där fastställdes vilka parametrar som upplev-
des ha störst värde i befintliga system och vilka parametrar som saknades. 

Som underlag användes även projektgruppens nuvarande tekniska rambeskrivningar samt upphand-
lingsdokument från Stockholm stad, Miljöförvaltningens upphandling ”Hantering av soleldata” från 
2019 (Stockholm stad har deltagit i projektets referensgrupp). 

Ett dokument med upphandlingsstöd arbetades därefter fram av WSP utifrån identifierade paramet-
rar. Ett utkast skickades sedan på remiss till både projektgruppen och referensgruppen. Efter justering 
och förtydliganden bjöd projektgruppen sedan in till en extern, webbaserad workshop. Vid worksho-
pen närvarade flertalet fastighetsbolag, solcellsentreprenörer, kommuner, energibolag, konsulter med 
flera. Utfallet från workshopen sammanställdes och användes för utveckling av upphandlingsstödet, 
vilket kan fungera som rekommendationer för tekniska rambeskrivningar vid upphandling av uppfölj-
ningssystem för solel. 
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3 Resultat 
3.1 Utvärdering av uppföljningssystem  
Resultat från kartläggningen av soleluppföljningssystem sammanfattades i en systemfunktionsmatris, 
se bilaga 1 Systemfunktionsmatris. De flesta fabriksbundna uppföljningssystemen har en funktion med 
problemspecifika larm som kan aviseras via mejl. De grundläggande parametrarna för uppföljning 
(årsproduktion och systemverkningsgrad) redovisas, men för mer detaljerad information som 
egenanvändningsgrad krävs installation av extra mätare. Inget av systemen redovisar information 
som modulstorlek eller anläggningsorientering. 

Upplösning på redovisade mätvärden varierar mellan uppföljningssystemen från dygnsnivå ner till 
minutnivå och värden presenteras i diagram och tabeller. Alla system har ett webbgränssnitt och Mod-
bus är vanligt som kommunikationsprotokoll. De flesta systemen kan aggregera vissa anläggningsdata 
för samtliga solcellsanläggningar, men i få system är det valbart vilka anläggningar som kan jämföras. 
De flesta programmen erbjuder användargränssnitt på svenska.  

Den inledande kartläggningen av nuläget för soleluppföljning visade att flera av organisationerna re-
dan i viss mån själva har integrerat mätvärden från solcellsanläggningar i sina överordnade energi-
uppföljningssystem. Även enklare larm för avvikande produktion fanns integrerat i systemen hos ett 
par av organisationerna. Att arbeta med flera olika fabrikatsberoende tjänster eller att binda sig till ett 
specifikt fabrikat ansågs av projektgruppen inte vara ett alternativ för ett effektivt arbete med uppfölj-
ning. 

Slutsatserna från intervjuerna med projektgruppen är att det som utgör problem är typ av parameter 
samt användaravsnittet mellan solcellsanläggningen och det överordnade energiuppföljnings- och fas-
tighetssystemet. Det som behöver lösas är alltså vilka parametrar som är värda att presentera, hur de 
ska presenteras, samt var eller för vem de ska presenteras för att uppfylla sitt syfte korrekt. 

Projektets målbild identifierades till möjligheten att koppla upp samtliga system gällande drift och 
mätdata för en eller flera fastigheter till ett och samma överordnade system. Det konstaterades dock 
att dagens aktuella lösningar inte har kapacitet att leverera detta. Önskemålet reducerades i stället till 
att koppla upp solcellsanläggningar separat till ett energiuppföljningssystem respektive ett fastighets-
system för förvaltning och styrning. Det är viktigt att hela beståndet kan hanteras med ett och samma 
användargränssnitt för uppföljning respektive förvaltning av systemen. 

Även om energiuppföljning och drift separeras i olika system är upplevelsen att energiuppföljningssy-
stemen inte har kapacitet att ta emot den högupplösta data som en solcellsanläggning kan leverera. 
Vikten av att systemet kan ta emot en stor volym av mätvärden och information är hög. Detta för att 
erhålla flexibilitet för analys, visualisering och framtida behov, där olika användare i samma organi-
sation kan ha intresse av olika jämförelser och analyser som skapas av samma grundinformation. 

Gällande solcellsanläggningars larmfunktioner bör de som minst indikera:  

Funktionalitet (av/på/trasig) 
Produktion (avvikelse från börvärde) 
Uppkopplingsstatus (på/av) 
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Utöver listade parametrar bör det även finnas en loggningsfunktion för olika larmtyper, för att kunna 
arbeta förebyggande och utröna mönster i avvikelser. Dock bedöms inte loggning av service och tillsyn 
ha lika stort värde att integrera i överordnade system. 

Aggregeringsmöjligheter av mätvärden och analyser bedöms som en god fördel för att kunna jämföra 
och utvärdera olika anläggningar i ett bestånd. Det är dock av största vikt att jämförelsen sker med 
samma förutsättningar och att värden normaliseras för att resultatet ska vara ekvivalent. 

Information samlad från intervjuer, workshop och systemkartläggningen resulterar i för fastighetsä-
gare ett antal önskemål enligt följande: 

• Inte knyta sig till ett speciellt fabrikat på växelriktare 

• Skilja på energiuppföljnings- respektive fastighetssystem för drift 

• Ha larmfunktioner 

• Samla in en stor mängd värden för flexibla analysmöjligheter 

• Kunna aggregera fler anläggningar från ett större bestånd för analys och jämförelse 

Med utgångspunkt från ovan har fastighetsägarna möjlighet att själva styra vilka analyser och specifika 
mätvärden som är viktiga för just deras organisation. De får internt besluta om hur information ska 
presenteras och bedöma vilken kompetens som finns eller behövs hos de specifika mottagarna för att 
skapa värde av informationen. Utifrån det kan det finnas behov av att ha olika nivåer på de analyser 
och mätvärden som presenteras. Grundnivån bör vara just grundläggande övervakning för att kunna 
följa upp en solcellsanläggnings funktion och faktiska utfall.  

3.2 Utvärdering av prestanda och egenanvändning  

3.2.1 Prestanda 
I tabell 1 sammanfattas resultatet av utvärderingen och solcellsanläggningarnas prestanda genom be-
räknad och uppmätt solelproduktion. Utfallet av jämförelsen mellan förväntad och verklig prestanda 
illustreras i figur 1. Beräknad och uppmätt solelproduktion för de olika anläggningarna uttrycks i 
kWh/kWp och år. I figur 1 syns även differensen mellan beräknade och uppmätta värden. 
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Tabell 1. Beräknad och uppmätt solelproduktion för undersökta anläggningar. 

Anläggningsinfo. Eksta #1 Eksta #2 Vasakronan HSB Värmland Willhem 

Effekt  kWp 34,5 19,1 62,9 24,2 154,4 

Ort   - Tölö Åsa Uppsala Karlstad Linköping 

Solelproduktion Eksta #1 Eksta #2 Vasakronan HSB Värmland Willhem 

Beräknad  
kWh/år 33 867 19 108 56 523 23 018 145 608 

kWh/kWp och 
år 981,7 999,1 898,5 951,2 942,8 

Uppmätt  
kWh/år 33 798 19 092 54 395 22 169 145 863 

kWh/kWp och 
år 979,7 998,3 864,6 916,1 944,5 

 

 
Figur 1. Beräknad och uppmätt solelproduktion uttryckt i kWh/kWp och år för undersökta anläggningar. 

3.2.2 Egenanvändning 
I tabell 2 och figur 2 sammanställs beräknade och uppmätta värden för egenanvändning av solel. I figur 
2 syns även differensen mellan beräknade och uppmätta värden. 
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Tabell 2. Sammanfattning av beräknad och uppmätt egenanvändning för undersökta anläggningar. 

Egenanvändning Eksta #1 Eksta #2 Vasakronan HSB Värmland Willhem 

Beräknad 
kWh/år 31 745 19 108 56 523 17 215 138 422 

% 93,7 100,0 100,0 74,8 95,1 

Uppmätt 
kWh/år 30 142 19 092 54 395 19 197 139 124 

% 89,2 100,0 100,0 86,6 95,4 

 

 
Figur 2. Jämförelse av beräknad och uppmätt egenanvändning för undersökta anläggningar. 

3.3 Upphandlingsstöd 
Arbetspaket 3 resulterade i ett upphandlingsstöd för soleluppföljning, se bilaga 2 Upphandlingsstöd. 
För att förenkla fastighetsägarens övergripande övervakning av fastigheter och uppföljning av använd 
energi och energikostnader, bör uppföljning av solcellsanläggningar vara integrerat i samma system 
som fastighetsägarens övriga installationer. Upphandlingsstödet innehåller förslag på funktioner i 
uppföljningssystem, exempel på hur de kan efterfrågas, samt frågeställningar för den upphandlande 
organisationen att ta ställning till inför upphandling. Upphandlingsstödet är tänkt att kunna användas 
som stöd och vägledning, men det innehåller ingen färdig ”mall”. 

Upphandlingsstödet behandlar inte några specifika fabrikat eller produkter utan utgår från funktioner 
och värden av betydelse, samt analyser som är lämpliga för att kunna följa upp och verifiera solcells-
anläggningar på ett bra sätt.  

Nedan följer urklipp ur upphandlingsstödet, som finns i sin helhet i bilaga 2. Detta är exempeltexter 
som kan användas vid upphandlingen, exempelvis i en teknisk beskrivning. Med utgångspunkt i AMA 
EL 19 kan texten placeras under avsnitt 63.PD System för produktion av elenergi med solkraftverk eller 
avsnitt 8 Styr- och övervakningssystem. 

93,7%
100,0% 100,0%

74,8%

95,1%
89,2%

100,0% 100,0%

86,6%
95,4%

4,5%

0,0% 0,0%

11,8%

0,3% 0%

4%

8%

12%

16%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Eksta #1 Eksta #2 Vasakronan HSB Willhem

Uppmätt 2018 Uppmätt 2019 Uppmätt 2019 Uppmätt 2019 Uppmätt 2018

Differens 
Eg

en
an

vä
nd

 so
le

l  

Beräknat Uppmätt Differens mellan beräknat och uppmätt



 

 

 

15 

SOLMÄTT –  MÄTNING OCH UTVÄRDERING AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR 

Kommunikationsgränssnitt

 
 

Energiuppföljningssystem 
Grundläggande information och solelproduktion 
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Analyser 
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4 Diskussion 
4.1 Uppföljningssystem – idag och behov  
Många fastighetsägare upplever i nuläget att medföljande system för uppföljning av solcellsanlägg-
ningar är bristfälliga. Solcellsanläggningar levereras med olika typer av system för uppföljning av va-
rierande kvalitet. Det resulterar i tidskrävande arbete för personal, dels för inlärning av systemen dels 
för att hålla ordning på vilket system som hör till vilken anläggning samt olika inloggningsuppgifter. 
Dessa hinder kan göra att solcellsanläggningarna sällan eller aldrig kontrolleras och i värsta fall, på 
grund av oupptäckta fel, inte producerar solel under längre perioder. 

I de fall uppföljningen är integrerad i övergripande uppföljningssystem för energi och drift, kan kun-
skapsbrist hos mottagaren vara ett problem. Detta kan resultera i att mottagaren har svårt att förstå 
den information som finns och därmed har svårt att säkerställa att prestandan är god. Det identifierade 
behovet hos fastighetsägarna är att strukturera uppföljningen av sina solcellsanläggningar, för att den 
ska bli mer övergripande och lätt att förstå inom organisationen.  

Ytterligare ett hinder har visat sig vara att användare med skilda kompetenser inom en organisation 
kan vara intresserade av samma mätvärden, men för olika syften. Till exempel kan solelproduktionen 
vara intressant ur ett drift-och presentandaperspektiv, men också ur ett ekonomi- och lönsamhetsper-
spektiv. Dessa olika användare har vanligtvis inte samma kompetens och behöver få mätvärden samt 
analyser presenterade på olika sätt för att skapa värden av dem.  

Ett annat hinder som identifierats är att befintliga uppföljningssystem inte klarar av att hantera den 
stora mängd mätdata som krävs för att analysera och följa upp solcellsanläggningars prestanda. Utma-
ningarna har varit störningar och långsamma dataflöden, som påverkat systemens funktioner i övrigt.  

Genom att samla alla solcellsanläggningar i ett fastighetsbestånd för uppföljning och övervakning inom 
samma struktur som övriga uppföljningssystem (till exempel el, vatten, ventilation, etcetera) förenklas 
en övergripande övervakning och uppföljning. 

En förbättrad övervakning av solcellsanläggningar förväntas bidra till att tidigare kunna upptäcka fel 
och därmed en kortare stilleståndstid. Solcellsanläggningarnas drift förväntas även optimeras och or-
saker till minskad prestanda undersökas tidigt, därmed kan åtgärder sättas in tidigare. Båda dessa bör 
ge en ökad lönsamhet. Ökad uppföljning kan ge värdefulla erfarenheter till inköp av nya solcellsan-
läggningar och förbättringar vid utbyggnad av beståndet. 

4.2 Prestanda och egenanvändning 
Av utredningen framgår att matchning mellan beräknad och uppmätt prestanda över lag är god, de 
framträdande skillnader som observeras kan relateras till saknade mätdata. Således finns goda möj-
ligheter att upprätta ett bra beslutsunderlag till solcellsinvesteringar genom att i en förstudie beräkna 
förväntad solelproduktion. Större variationer framträder vid jämförelsen av beräknad och uppmätt 
egenanvändning. I detta fall är de momentana värdena för elbehov och solelproduktion avgörande och 
utan någon lagringskapacitet eller styrning på elanvändningen är det oundvikligt med påtagliga skill-
nader. För att erhålla tillämpliga värden för beräknad egenanvändning är det viktigt att: 
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• Detaljerat specificera solcellsanläggningens utförande och ingående komponenter 
• Utgå ifrån högupplöst data för både beräknad fastighetsel och solelproduktion 
• Skilja på fastighetsel, hushållsel och verksamhetsel 

Beräkningarna i detta projekt gjordes på redan installerade anläggningar och det fanns därför detalje-
rad information om uppbyggnad och ingående komponenter. Detta gav möjlighet att göra mer detal-
jerade beräkningar än vad som är möjligt i en förstudiefas. För vissa av undersökta anläggningar er-
hölls information med hög detaljnivå, vilket ledde till att beräkningarna kunde utföras med större sä-
kerhet där än för övriga. Det är troligtvis en bidragande orsak till att skillnaderna är små mellan be-
räknad och uppmätt prestanda för dessa anläggningar.  

Det bör noteras att beräkningarna har baserats på solstrålningsdata för typår under perioden 2007–
2016 medan de uppmätta värdena avser ett specifikt år, 2018 eller 2019 beroende på vilka fullständiga 
data som funnits tillgängliga. Idealt för att jämföra beräknade och uppmätta värden är att använda 
uppmätt solstrålningsdata från respektive anläggning för beräkningarna och från samma år, det har 
dock inte varit möjligt inom ramen för förevarande projekt. 

Solcellsanläggningarna som varit underlag för utredningen är olika stora och installerade på olika ty-
per av fastigheter, vilket ger olika profiler på solelproduktion och elanvändning och därför olika för-
utsättningar för egenanvändning av solelen. Detta bidrar till att resultaten varierar. En tendens som 
upptäcktes i projektet var att skillnaden mellan beräknad och uppmätt egenanvändning visade sig bli 
större ju lägre den beräknade egenanvändningen var. Detta kan förklaras av att en lägre beräknad 
egenanvändning tyder på en stor solcellsanläggning i förhållande till fastighetens elanvändning. På så 
sätt blir egenanvändningen känsligare för de momentana variationer som uppträder i dataserierna för 
solelproduktion och elanvändning. 

I projektet hade även vissa av de undersökta fastigheterna ett elbehov som var mycket stort i förhål-
lande till solcellsanläggningens storlek, där baslasten för elanvändningen är mycket högre än maximal 
möjlig effekt hos solcellerna. Det föranleder att en egenanvändningsgrad om 100 procent är möjlig. 

4.3 Upphandlingsstöd 
Det finns mycket att arbeta med inom området för uppföljning av solcellsanläggningar. Det som dock 
återkommit flertalet gånger under projekttiden för Solmätt är att det efterfrågas en miniminivå på 
uppföljning som kan börja ses som en minsta standardnivå. Det finns en önskan inom branschen, både 
från entreprenör- och beställarsida, att ha en miniminivå som utgångspunkt. Förhoppningen är att 
upphandlingsstödet framarbetat inom Solmätt ska kunna hjälpa branschen framåt inom området. 

Kvalitetssäkring av en solcellsanläggning består till stor del av att följa upp dess prestanda, som i sin 
tur påverkar utfallet av den ekonomiska kalkylen. En god prestanda innebär att systemet är en hållbar 
investering och bidrar effektivt till energiomställningen. 

Eftersom organisationer har olika typer av system och rutiner för energistrategiskt arbete, finns det 
ett antal beslut och funktioner som är organisationsspecifika. Upphandlingsstödet ger vägledning i 
detta, samt exempel på funktioner som ger värde för uppföljningen av solcellsanläggningar. Det är vik-
tigt att den upphandlande organisationen ser nyttan med de formulerade kraven, att det som efterfrå-
gas i en upphandling har relevans och att det finns en tydlig mottagare av informationen.  
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5 Fortsatt arbete 
Företag och organisationer har olika förutsättningar, behov och syfte för att hantera och ta emot data, 
vilket gör att dessa förutsättningar först måste klargöras internt. Förutsättningarna för uppföljning av 
solcellsanläggningars prestanda måste anpassas till olika organisationer. Detta projekt levererar stöd, 
förslag och rekommendationer på både skrivelser ämnade för upphandling men även råd kopplat till 
kravställningars syfte. 

Detta projekt avslutas med förhoppningen att det framarbetade upphandlingsstödet ska vara lättför-
ståeligt, komma till så bred användning som möjligt, och att det ska hjälpa till att utveckla branschen. 
Att det ska bli en ögonöppnare för leverantörer om vad användarna faktiskt efterfrågar och saknar i 
dagens uppföljningssystem. Det blir även en utvärdering av hur bra de egentligen fungerar. 

Beställare behöver få större kännedom om uppföljningssystem och bli starkare. Inom många organi-
sationer måste övergripande beslut tas om hur fastigheter generellt, och solcellsanläggningar speci-
fikt, ska följas upp. Och baserat på det ska krav utformas som innebär att besluten realiseras. Med hjälp 
av det i projektet framarbetade upphandlingsstödet kan beställare handla upp samma typ av övergri-
pande uppföljning för alla sina solcellsanläggningar, som en pusselbit i detta arbete. 

Förslag till fortsatt arbete är att studera möjliggörande av implementering inom organisationerna ge-
nom till exempel kompetensutveckling eller mobilisering för att få ut maximal nytta från den uppfölj-
ning som görs. 
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Bilaga 1 – Systemfunktionsmatris 
Denna bilaga är i Excel-format och utgör resultat utifrån AP1 i projektet ”Utvärdering av uppföljnings-
system”. Det är en sammanställning av dagens uppföljningssystem med avseende på parametrar, vi-
sualisering, möjlighet till aggregering på beståndsnivå, analysmöjligheter och gränssnitt mot andra sy-
stem. Det har sedan jämförts utifrån identifierat behov från användare. 

 

 

Bilaga 2 – Upphandlingsstöd 

Denna bilaga utgör resultat utifrån AP3 i projektet ”Upphandlingsstöd” och kan användas som rekom-
mendationer för tekniska rambeskrivningar vid upphandling av uppföljningssystem för solel.
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En tredjedel av all energi som används i Sverige 
används i bebyggelsen och en effektivare energi-
användning är en viktig del av utvecklingen av 

energisystemet.  
 
I E2B2 arbetar forskare och andra aktörer tillsammans för 
att utveckla samhällets byggande och boende och effektivi-
sera energianvändningen. I den här rapporten kan du läsa 
om ett av projekten som ingår i E2B2.  
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Ferroamp Energy Cloud Fronius - Solar.web SolarEdge SMA - Sunny Portal

CheckWatt- 
EnergyInBalance / 
Kontrollpanelen PowerAdmin SMS Insikt & Webport Metering Vitec

Frågeställning

Är uppföljningssystemet beroende av 
någon speciell mjukvara eller hårdvara?

Fabrikatsberoende av 
växelriktare.

Fabrikatsberoende av 
växelriktare.

Fabrikatsberoende av 
växelriktare.

Fabrikatsberoende av 
växelriktare.

Elmätare med m-bus 
eller modbus. Nej.

M-bus gateway för 
avläsning av mätare. Mjukvaruberoende.

Elmätare, gateway, egen 
server. Elcertifikatsmätare.

Vad kostar uppföljningssystemet?
Ingår med växelriktaren, 
ingen extra kostnad.

Basutbud ingår med 
växelriktaren, utökad 
uppföljning kräver ett 
köpeabonemang.

Ingår med växelriktaren, 
ingen extra kostnad.

Ingår med växelriktaren, 
ingen extra kostnad.

Inköpskostnad samt 
årskostnad beroende av 
antal tjänster.

Abonnemangskostnad 
per anläggning och 
tjänst.

Inköpskostnad samt 
årskostnad beroende av 
antal mätpunkter.

Kostnad för övergripande 
uppföljning och 
driftövervakning. 

Kostnad för uppbyggnad 
av hela mätsystemet.

Kostnad för övergripande 
uppföljning.

Larmfunktioner

Larmar uppföljningssystemet 
momentant vid oväntad avstängning 
eller vid onormalt produktionsbortfall 
från solcellsanläggningen?

Nej, larmfunktion finns 
ej. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nej.

Ja, vid produktion under 
70 %. Jämförelse med 
solinstrålningsgivare.

Ja, larmar vid avvikelse i 
produktion. Jämför mot 
projekterat värde. Summalarm.

Hur kommuniceras larm till mottagare? - Avisering i portal & mail. Avisering i portal.
Avisering i portal, sms & 
mail. Avisering i portal & mail. Avisering i portal & mail. Information saknas. Mail. Via DUC. Via DUC.

Finns det ett generellt larm? - Felkod fås vid larm. Ja. Ja. Ja. Ja.
Larmar om mätvärden 
uteblivit. Nej. Nej. Ja.

Finns det problemspecifika larm? - Felkod fås vid larm. Ja. Ja. Nej. Ja. Nej. Nej. Nej. Nej.
Finns det någon larmprioritering för 
akuta eller icke akuta larm? - Nej. Graderas. Nej. Nej. Graderas. Nej. Ja, A- och B-larm. Nej. Nej.
Finns det någon form av 
larmloggningsfunktion för att kunna 
följa upp återkommande larm? - Larmlogg finns. Larmlogg finns. Larmlogg finns. Nej. Larmlogg finns. Nej. Nej. Nej. Nej.
Går det att felsöka via 
uppföljningssystemet? Nej. Nej, felkod fås dock. Ja, fjärrfelsökning. Nej, felkod fås dock. Nej. Delvis, typ av problem. Nej. Nej. Nej. Nej.

Om fel/larm ej åtgärdats, sker då en 
påminnelse? - Nej. Nej. Nej.

Påminnelse efter 24 h, 48 
h, sedan varannan vecka.

Ja, om 
larmprenumeration 
aktivieras.

Påminnelse om 
mätvärden uteblivit. Nej. Nej. Nej.

Finns det påminnelsefunktioner om 
service och tillsyn t ex en servicelogg i 
uppföljningssystemet? Nej. Nej. Nej. Nej. Ja, installatör Ja. Nej. Nej. Nej. Nej.

Redovisade data
Redovisas årsproduktion [kWh] i 
uppföljningssystemet? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Redovisas systemverkningsgrad? [% av 
projekterad årsprduktion] Nej. Ja. Ja. Ja.

Ja, mha 
solinstrålningsgivare. Nej. Nej. Ja. Nej. Nej.

Redovisas egenanvändning? [kWh] Ja.
Ja, om SmartMeter 
installerats.

Ja, om Smart Meter 
installerats.

Ja, om Energy Meter 
installerats. Ja. Nej. Ja. Nej. Nej. Nej.

Redovisas egenanvändningsgrad? [%] Ja.
Ja, om SmartMeter 
installerats.

Ja, om Smart Meter 
installerats.

Ja, om Energy Meter 
installerats. Ja. Nej. Ja. Nej. Nej, Nej.

Redovisas överskottsproduktion? 
[kWh] Ja.

Ja, om SmartMeter 
installerats.

Ja, om Smart Meter 
installerats.

Ja, om Energy Meter 
installerats. Ja. Nej. Ja. Nej. Nej. Nej.

Redovisas solcellsanläggningens 
storlek? [kW] Nej. Nej. Ja. Ja. Ja. Ja. Nej. Nej. Nej. Nej.
Redovisas antal moduler? [st] Nej. Nej. Ja. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej, Nej. Nej.
Redovisas modulstorlek? [W] Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej, Nej. Nej.

Redovisas solcellsanläggningens ålder? Ja. Nej. Ja. Ja. Nej. Ja. Nej. Nej. Nej. Nej.
Redovisas solcellsanläggningens 
vädersträck? Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej.
Redovisas solcellsanläggningens 
lutning? Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej.
Redovisas solelöverföring mellan 
byggnader? Ja. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej.
Redovisas någon form av miljö- och 
väderdata i uppföljningssystemet?

Väder, vind & 
temperatur.

Väder & temperatur. 
Undvikta CO2-utsläpp.

Väderprognos & unvikta 
CO2-utsläpp

Väder, temperatur & 
undvikta CO2-utsläpp. Solinstrålning. Nej. Väder & klimatdata. Nej. Nej. Nej.

Kapacitet i systemet
Inom vilken upplösningnivå i tid 
redovisas mätvärden? Ner till 15 minuter. Ner till en timme. Ner till dygnsnivå. Ner till 5 minuter. Ner till minutnivå. Ner till en timme. Ner till 15 minuter. Ner till en timme. Ner till en timme. Ner till månad.
På vilken detaljnivå i 
solcellsanläggningen redovisas 
mätvärden? Strängnivå. Anläggningsnivå. Modulnivå. Anläggningsnivå.

Anläggningsnivå 
(elmätare) Anläggningsnivå.

Anläggningsnivå 
(elmätare). Information saknas. Anläggningsnivå.

Anläggningsnivå 
(elmätare).

Vilken typ av visualisering av mätdata, 
solcellsanläggningen och dess 
funktioner finns? 

Olika typer av diagram & 
tabeller. Diagram & tabeller.

Diagram, tabeller & bild 
på varje modul med dess 
data. Diagram & tabeller.

Diagram, tabeller, 
sammanfattning på 
dashboard. Diagram & tabeller. Diagram & tabeller.

Diagram, tabeller och 
bildligt hus med värden. Diagram & tabeller.

Mätvärden, diagram och 
tabeller.

Kommunikationer
På vilket sätt sker kommunikationen 
mellan anläggningen och 
uppföljningssystemet? Modbus TCP.

Modbus TCP, Fronius 
Solar API, SunSpec. RS485, Ethernet Modbus. M-bus eller Modbus Modbus med flera.

M-bus från gateway. CSV-
filer till FTP-server. Metry. M-bus. M-bus.

Har uppföljningssystemet ett 
webbgränssnitt? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nej, eget program. Nej, eget program.
Anses gränssnittet vara 
användarvänligt? (subjektiv 
bedömning) Ja. Ja, ok. Ja, ok. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Sådär. Ja.
Vilken information kan importeras till 
ett, över fastigheten, övergripande 
uppföljningssystem?

Som minst - statistik 
solelproduktion Information saknas. Information saknas. Information saknas.

Totalelproduktion, 
solinstrålningsvärde, köpt 
& såld el. Alla mätbara värden. Information saknas. - Mätvärden sol och larm. Mätvärden sol.

Är det möjligt att exportera 
månadsrapporter över solelproduktion 
från uppföljningssystemet? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, automatisk funktion. Ja.

Aggregeringsmöjligheter

På vilken nivå går det att aggregera 
anläggningsdata i 
uppföljningssystemet? 

Samtliga tillagda 
anläggningar.

Det går att välja mellan 
tillagda anläggningar.

Det går att välja mellan 
tillagda anläggningar.

Samtliga tillagda 
anläggningar.

Det går att välja mellan 
tillagda anläggningar. 
Värden normalieras för 
enklare jämförelse.

Det går att välja mellan 
tillagda anläggningar.

Det går att välja mellan 
tillagda anläggningar.

Samtliga tillagda 
anläggningar.

Samtliga tillagda 
anläggningar. Nej.

Går det att aggregera fellarm och 
serviceåtgärder för flera anläggningar? Nej.

I larmlogg går att få 
samtliga eller en & en.

I larmlogg går att få 
samtliga.

I larmlogg går att få 
samtliga. Nej. Ja. Nej. Nej. Nej. Nej.

Går det att i uppföljningssystemet 
momentant jämföra anläggningar som 
ligger geografiskt nära varandra? Nej.

Går att jämföra valfria 
anläggningar. Ja. Nej. Ja. Ja. Nej. Ja. Nej. Nej.

Övrigt
Vilka språk erbjuds i 
uppföljningssystemets gränssnitt? Svenska.

18 st olika, inkluderat 
svenska.

Engelska och svenska 
blandat. 14 st olika, ej svenska. Svenska. Svenska.

Svenska, engelska, tyska 
& franska. Svenska. Svenska. Svenska.

Har uppföljningssystemet ett gränssnitt 
i app för telefon eller surfplatta? Nej, webbgränssnitt. Ja. Nej, webbgränssnitt. Ja. Ja. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej.

Har uppföljningssystemt olika 
användarbehörigheter för olika typer av 
användare? Nej.

Ja, det går att bjuda in till 
ett gästkonto. Information saknas. Ja.

Ja, installatör, admin och 
anläggningsägare. Nej.

Ja, baserat på respektive 
användares behov. 
Uppbyggt på 
fastighetsnivå. Ja. Nej. Nej.
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SOLMÄTT 

Upphandlingsstöd soleluppföljning 

 

Förevarande dokument är en bilaga till den tekniska slutrapporten för projektet Solmätt, ett 

utvecklingsprojekt delfinansierat av Energimyndigheten via forsknings- och innovationsprogrammet 

E2B2.  

HSB Värmland var projektägare och anslagsmottagare för projektet. Övriga projektdeltagare var Eksta 

Bostads AB, Vasakronan och Willhem AB. Operativ projektledning och författande av dokument 

utfördes av WSP Sverige AB. 

Projektet genomfördes under 2020–2021. 

Mer information om projektet, inklusive den fullständiga tekniska slutrapporten, finns att läsa på 

bebostad.se under fördjupningsområdet Solenergi.1 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER 

Emma Karlsson 

Emma.karlsson@wsp.com 

 

Sanna Nilsson 

Sanna.nilsson@wsp.com 

 
  

 
1 https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/solmatt_matning-och-utvardering-av-solcellsanlaggningar  

mailto:Emma.karlsson@wsp.com
mailto:Sanna.nilsson@wsp.com
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/solmatt_matning-och-utvardering-av-solcellsanlaggningar
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1 INLEDNING 

Syftet med detta dokument är att ge stöd i framtagandet av upphandlingsunderlag för uppföljning av 

solcellsanläggningar. Stödet innehåller förslag på funktioner i uppföljningssystem, exempel på hur de 

kan efterfrågas, samt frågeställningar för den upphandlande organisationen att ta ställning till inför 

upphandling. 

Inom ramen för projektet Solmätt har uppföljningssystem för solcellsanläggningar studerats och 

kartlagts. I diskussioner mellan projektdeltagarna klargjordes att målet för soleluppföljning var 

möjligheten att kunna samla solcellsanläggningarnas uppföljning inom samma struktur och 

användargränssnitt som övriga uppföljningssystem (ex: el, vatten, ventilation) för att förenkla 

övergripande övervakning och uppföljning. 

Avgränsning för denna del av projektet är ett upphandlingsstöd specifikt för uppföljning av 

solelproduktion. Stödet behandlar inte övriga frågor inom solenergi, utan kan ses som ett komplement 

till de övriga stöd som finns på Energimyndighetens hemsida Solelportalen2. 

De flesta fastighetsägare använder sig av någon typ av energiuppföljningssystem för att samla in, 

bearbeta och analysera energistatistik från sina fastigheter. Ett energiuppföljningssystem kan leverera 

delar av, eller samtliga dessa funktioner. De flesta fastighetsägare har även någon typ av fastighets-

system för uppföljning av drift och förvaltning. Dessa system kan vara fristående från varandra, eller i 

olika mån sammankopplade, och även kopplade till styr- och övervakningssystemet. Ett adaptivt styr- 

och övervakningssystem kan basera styrsignaler på data från uppföljningssystem.  

De system för uppföljning som fastighetsägare använder sig av kan se olika ut och fungera på olika 

sätt. Upphandlingsstödet fokuserar på att ge vägledning kring vilka parametrar och frågor som ska 

hanteras för att få möjlighet att följa upp solcellsanläggningar, snarare än hur dessa parametrar och 

frågor ska implementeras i de överordnade systemen.  

Upphandlingsstödet behandlar inte några specifika fabrikat eller produkter utan utgår från funktioner 

och värden av betydelse, samt analyser som är lämpliga för att kunna följa upp och verifiera 

solcellsanläggningar på ett bra sätt.  

 
2 http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-ska-jag-tanka-pa-vid-inkop-och-val-av-leverantor/mallar-for-

inkop-av-solceller-kommersiell-aktor/  

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-ska-jag-tanka-pa-vid-inkop-och-val-av-leverantor/mallar-for-inkop-av-solceller-kommersiell-aktor/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-ska-jag-tanka-pa-vid-inkop-och-val-av-leverantor/mallar-for-inkop-av-solceller-kommersiell-aktor/
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2 UPPHANDLINGSSTÖD 

Organisationer har olika typer av system och rutiner för energistrategiskt arbete, därav finns det ett 

antal beslut och funktioner som är organisationsspecifika. Upphandlingsstödet syftar till att klargöra 

dessa, liksom ge exempel på funktioner som ger värde för uppföljningen av solcellsanläggningar. 

I upphandlingsstödet finns ett antal exempeltexter som kan användas vid upphandlingen, till exempel i 

en teknisk beskrivning. Med utgångspunkt i AMA EL 19 kan texten placeras under till exempel avsnitt 

63.PD System för produktion av elenergi med solkraftverk eller avsnitt 8 Styr- och 

övervakningssystem. 

Vissa fastighetsägare har energi- och driftuppföljning i samma system, medan andra har funktionerna i 

två separata system. I förevarande dokument behandlas energi- och driftuppföljning i två separata 

avsnitt. 

2.1 KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT 

Inför en upphandling av uppföljning av en solcellsanläggning behöver den upphandlandande 

organisationen identifiera det eller de kommunikationsgränssnitt och protokoll som de interna 

uppföljningssystemen kan hantera. Det är en grundläggande förutsättning för att kunna hantera den 

information som ska kommuniceras från solcellsanläggningen till uppföljningssystemet. 

Det finns ännu inte något standardiserat kommunikationsgränssnitt eller protokoll för 

solcellsanläggningar (växelriktare), men det är vanligt att de kan kommunicera via Ethernet och 

kommunikationsprotokollet Modbus. 

Ett alternativ till att kommunicera med växelriktaren kan vara att installera en extern mätare som läser 

av mätvärden via exempelvis M-bus. 

Oavsett vilket kommunikationssätt som används ska det levereras tillsammans med en så kallad 

tagglista som beskriver vägen till efterfrågade värden. Tagglistan krävs för att den som hanterar det 

överordnade uppföljningssystemet ska kunna hitta och integrera värdena på rätt sätt i det överordnade 

uppföljningssystemet. 

Avbruten kommunikation och därmed förlorade mätvärden medför hinder för utvärdering och 

redovisning. Därför rekommenderas även kravställning för lagring av mätvärden vid grundenheten (till 

exempel växelriktare, datalogger eller PLC) för överföring när kommunikationsproblematiken är 

åtgärdad. 

Exempeltext på kravställning: 

 

Kommunikationsprotokollet mellan solcellsanläggning och uppföljningssystem ska vara av typen: 

→ Modbus 

Tagglista för efterfrågade värden ska dokumenteras och levereras till beställaren i god tid före 

slutbesiktning. 

Vid avbrott i kommunikationen mellan solcellsanläggningen och energiuppföljningssystemet ska 

mätvärden kunna lagras i minst en månad, för överföring till uppföljningssystemet vid återupptagen 

kommunikation. 
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2.2 ENERGIUPPFÖLJNINGSSYSTEM 

Uppföljningen syftar till att följa upp solcellsanläggningens prestanda, vilket även ger underlag till 

uppföljning av dess lönsamhet. Värden och funktioner som behöver redovisas beror till stor del på hur 

den upphandlande organisationen ser ut och organisationens behov. Det finns dock värden som utgör 

en miniminivå för att ha möjlighet att kunna följa upp solcellsanläggningen, till exempel 

solelproduktion. 

Grundläggande information 

Grundläggande information som bör finnas dokumenterat och eventuellt även redovisat i 

uppföljningssystemet: 

→ Installerad toppeffekt [kWp] 

→ Driftstart [ÅÅ-MM-DD] 

Solelproduktion 

Som grundnivå rekommenderas att anläggningen ska kunna mäta och kommunicera följande värden 

till energiuppföljningssystemet: 

→ Momentan solelproduktion [kW] 

→ Ackumulerad solelproduktion [kWh] 

Mängd producerad solel är det mest grundläggande mätvärdet från solcellsanläggningen och behövs 

som grund för analyser. Värdet kan jämföras med den inför investeringen beräknade 

solelproduktionen och ger på så sätt en indikation på om solcellsanläggningen håller den prestanda 

som utlovats. 

Det är viktigt att ställa krav på upplösning av redovisade mätvärden. Beroende på vilken roll som 

mätvärdet av solelproduktionen ska ha i vidare analyser och funktioner, krävs olika hög upplösning. 

Om det ska jämföras mot en total produktion per dag eller månad kan en låg upplösning i paritet med 

detta räcka. Om det däremot ska jämföras med köpt el och momentant behov behövs en högre 

upplösning på till exempel timme eller minut. Upplösning på mätvärden för solel bestäms då av 

upplösningen på mätare för övrig el. 

Exempeltext på kravställning: 

 

Uppföljningssystemet ska kunna redovisa solcellsanläggningens märkeffekt samt datum för 

driftsättning. Uppföljningssystemet ska redovisa momentan solelproduktion och ackumulerad 

solelproduktion med genomsnittliga minutvärden som lägsta upplösning. Mätvärden ska kunna 

redovisas som ett totalt värde över dag, månad och år. 

 

 

Övriga värden 

För att ytterligare kunna följa upp solcellsanläggningens prestanda rekommenderas att integrera 

följande värden i uppföljningssystemet: 

→ Solinstrålning [W/m2] 

→ Solcellstemperatur [°C] 

→ Utomhustemperatur [°C] 
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Värdena kan mätas via givare vid solcellsanläggningen. Solinstrålning samt utomhustemperatur går 

även att hämta ifrån meteorologiska tjänster och på så sätt integreras i systemet. 

Mätvärden på solinstrålning och temperaturer kan ge en mer noggrann indikation på 

solcellsanläggningens prestanda. Både solinstrålning och temperatur påverkar solcellernas 

solelproduktion. Prestationsförmågan hos solcellerna sjunker med ökande celltemperatur. 

Exempeltext på kravställning: 

 

Solinstrålning, solcellstemperatur och utomhustemperatur ska mätas och kunna redovisas i 

uppföljningssystemet. Givare ska uppfylla följande: 

→ Solinstrålning ska mätas genom en givare placerad med samma orientering, lutning och 

skuggningsförhållanden som anläggningens solcellsmoduler i övrigt. I de fall 

solcellsanläggnigen har modulfält med olika förhållanden gällande orientering, lutning och/eller 

skuggning ska en givare per förhållande installeras. 

→ Lufttemperatur ska mätas genom en temperaturgivare placerad skyddad från direkt solljus i 

närheten av solcellsanläggningen. 

→ Celltemperatur ska mätas genom en temperaturgivare placerad på baksidan i mitten av en 

solcell, på en i solcellsanläggningen centralt placerad solcellsmodul. I de fall 

solcellsanläggnigen har modulfält med olika förhållanden gällande orientering, ska en givare 

per förhållande installeras. 

 

 

Analyser 

Beroende på hur organisationen väljer att bygga sitt energiuppföljnings-system kan antingen värden 

från analyser i solcellsanläggningen (växelriktaren) kommuniceras direkt, alternativt hämtas endast 

rådata som analyseras i energiuppföljningssystemet. Det senare kräver en högre insats för 

integrationen av värden och funktioner i energiuppföljningssystemet. 

För en grundläggande uppföljning rekommenderas att minst följande analys redovisas i 

uppföljningssystemet: 

→ Performance ratio [%] 

Performance ratio redovisar relationen mellan den faktiska och den teoretiska solelproduktionen som 

genereras ifrån solcellsanläggningen efter reduktion av energiförluster. För att beräkna performance 

ratio krävs den faktiska solinstrålningen utifrån givare eller vädertjänst på platsen, samt mätning av 

solelproduktion. För en temperaturkorrigerad performance ratio, vilket ger ett mer noggrant resultat, 

krävs även temperaturmätning på platsen eller på solcellen. 

För en något mer avancerad uppföljning och underlag för lönsamhetsberäkningar rekommenderas 

analys och redovisning av: 

→ Egenanvändning [kWh] 

→ Egenanvändningsgrad [%] 

För dessa analyser krävs mätvärden på överskottsproduktion (såld solel) och på köpt el från elnätet, 

vilka går att erhålla från aktuell nätägare. Egenanvändning och egenanvändningsgrad visar hur stor 

mängd solel, respektive hur stor del av solelproduktionen som används inom nätabonnemangets 

gränser. Vid högt elpris och låg ersättning för överskottsproduktion ger en hög egenanvändningsgrad 

en högre lönsamhet för solcellsanläggningen. 
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Mätdata och analyser kan vara lämpligt att kunna exportera till exempelvis Excelformat för att kunna 

användas vidare inom organisationen för olika beräkningar och analyser. 

För att möjliggöra en översikt över beståndet av solcellsanläggningar rekommenderas att en 

aggregeringsfunktion integreras i energiuppföljningssystemet. Det möjliggör en jämförelse av mätdata 

och analyser mellan olika solcellsanläggningar. För att uppnå en korrekt jämförelse är det viktigt att 

normalisera de värden som är beroende av solcellsanläggningens storlek och orientering. Ett exempel 

på sådant värde är solelproduktion som är beroende av märkeffekt. 

Exempeltext på kravställning: 

 

Uppföljningssystemet ska kunna redovisa temperaturkorrigerad Performance Ratio. 

Temperaturkorrigering ska ske utifrån uppmätt solcellstemperatur. 

Uppföljningssystemet ska kunna redovisa egenanvändning samt egenanvändningsgrad. 

Samtliga kravställda mätvärden och analyser kunna exporteras till Excelformat (.xlsx). 

I uppföljningssystemet ska mätvärden och analyser från solcellsanläggningar i beståndet på ett 

enkelt sätt kunna aggregeras för jämförelse. För värden som kräver normalisering för jämlik 

jämförelse ska normaliserade värden kunna redovisas. 

 

 

2.3 FASTIGHETSSYSTEM (DRIFTUPPFÖLJNING) 

Fastighetssystemet eller driftuppföljningssystemet syftar till uppföljning av solcellsanläggningens 

funktion samt att upptäcka eventuella avvikelser eller brister. 

Larmfunktioner 

Larmfunktionen i uppföljningssystemt rekommederas att minst indikera (avlämna signal för): 

→ Funktionalitet (av/på/trasig) 

→ Uppkopplingsstatus/kommunikation (av/på) 

→ Låg produktion (avvikelse från börvärde) 

Larmfunktionen för låg produktion kan utformas med ett börvärde kopplat till exempelvis projekterat 

värde eller som jämförelse med solinstrålningsgivare. Funktionen kan behövas stängas av vintertid för 

att inte få oönskade larm på grund av låg solinstrålning eller snötäckta solcellsmoduler. 

Med börvärdet kopplat till solinstrålningsgivare på platsen för solcellerna fås en funktion där 

utvärderingen är anpassad till väderleksförhållandena. Funktionen är dock inte lika pålitlig gällande 

nedsmutsning, eftersom solinstrålningsgivaren smutsas ned i paritet med solcellsmodulerna. Det kan 

göra att en försämring av solelproduktionen inte uppmärksammas. Därför är det bra med regelbunden 

tillsyn av solcellsanläggningen och rengöring av solinstrålningsgivare. 

Aviserade larm bör loggas och sparas i fastighetssystemet för att mönster ska kunna utrönas och 

förebyggande arbete göras. 

För en mer avancerad driftuppföljning kan larmkoder från växelriktare integreras i larmsignalen. 

Tillsammans med larmkodernas förklaring i växelriktarmanual kan då typ av fel avgöras på distans och 

prioritering samt hantering av larmet behandlas mer effektivt. 

Exempeltext på kravställning: 
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Driftuppföljningssystemet ska kunna redovisa funktionalitet, uppkopplingsstatus samt produktion 

och larma via notis i uppföljningssystemet vid avvikelse. Aviserade larm ska loggas och sparas i 

fastighetssystemet. Produktion ska jämföras med börvärde kopplat till solinstrålningsgivare. 

 

 

  



 

 

 

Solmätt • Upphandlingsstöd soleluppföljning| 10 

 
 

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
121 88 Stockholm-Globen 

Besök: Arenavägen 55 
 
T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag 

inom samhällsutveckling. Med cirka 50 000 medarbetare i 

över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för 

att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa 

lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 

morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden. 

wsp.com 
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