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Abstract 

This study analyses a carport located in the Hylte municipality equipped 

with eight EV charging stations that use solar panels as its only roof 

material. The main focus of the report is to review the maximizing of internal 

electricity consumption, implementation of load management, effects on the 

local grid and to report general improvements. Data was collected from 

driving logs, analysis of charging patterns and the inverter. The data was 

then compiled with the software Polysun and MS Excel for further 

investigation of internal electricity consumption, load management, 

electricity quality and more. The report shows that there is a 29.1 % internal 

energy consumption and that implementation of a 100 kWh battery may 

raise it to as much as 57.4 %. It also shows that there is a possibility of 

saving up to 39 238 SEK per year with the implementation of load 

management and that a 19 % increase of electricity production would be 

possible if the construction had the optimized direction and roof angle. 

 

Keywords:  

● Solar-energy 

● EV charging 

● Internal electricity consumption 

● Load management 
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Sammanfattning 

Rapporten syftar till att utreda carportar för laddning av elbilar där carportens tak utrustats 

med solceller. Författarna tittade närmare på en anläggning för åtta elbilar som uppförts av 

Hylte kommun. Frågor som besvaras är hur man kan öka egenanvändningen av el, sänka 

abonnemangskostnader för anläggningen genom laststyrning, hur anläggningen påverkar det 

lokala elnätet samt generella förbättringar. Analysens tyngdpunkt ligger i hur den befintliga 

anläggningen och liknande projekt i framtiden kan förbättras. För att kartlägga solelproduktion, 

spänningsnivå, elbilsladdning samt körmönster användes data från växelriktare, 

bokningslistor för berörda fordon samt analys av laddkurvor. Mätdata sammanställdes med 

hjälp av mjukvaruprogrammen Polysun och MS Excel för att sedan analyseras gällande andel 

egenanvänd el, förutsättningar för laststyrning, elkvalitet med mera. Rapporten visar att den 

nuvarande egenanvändningen av el på 29,1 % kan höjas till så mycket som 57,4% genom 

installation av ett batteripaket på 100 kWh. Det framgår även att en sänkning av 

mätarsäkringen och implementering av laststyrning kan ge besparingar på upp till 39 238 kr 

per år samt att en produktionshöjning på upp till 19 % hade varit möjlig för den studerade 

anläggningen om val av väderstreck och taklutning hade optimerats i planeringsstadiet.  

 

Nyckelord: 

● Solenergi 

● Elbilsladdning 

● Egenanvändning 

● Laststyrning 

● Carport 
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är det avslutande momentet i vår 

utbildning till energiingenjörer vid Högskolan i Halmstad. Vårt mål var att utforma ett brett 

arbete inom området solenergi i kombination med laddinfrastruktur. Det är tänkt att fungera 

som hjälp vid liknande projekt, samt vara en värdefull sammanställning för den studerade 

anläggningen.  

 

Arbetet har möjliggjorts av följande personer, organisationer och företag som vi vill rikta ett 

stort tack till:  

 

● Fredric Ottermo - som varit vår handledare genom kursen och agerat bollplank för 

våra tankar och idéer.  

 

● Nyedal Solenergi - som gett oss tillgång till anläggningen i Hylte och stöttat oss med 

teknisk kompetens.  

  

● Chargestorm - som gett oss värdefull kunskap kring laddning och laddstationer.  

 

● Hylte kommun - som varit en viktig del i hur rapporten har utformats samt bidragit 

med bakgrundsinformation om projektet.  

 

● Vela Solaris - som bidragit med kostnadsfri användning av programmet Polysun för 

flertalet beräkningar och simuleringar.  
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1 Inledning 
Hylte kommun uppförde under vintern 2016/2017 en carport med solceller som enda 

taktäckningsmaterial på parkeringen utanför kommunhuset i Hyltebruk. Carporten har plats 

för åtta elbilar och har försetts med laddstationer för dessa. Att bygga carport med endast 

solceller som tak för att ladda elbilar är ett relativt nytt byggnadssätt, och författarna vill med 

denna rapport analysera utfallet av systemet.  

 
Figur 1: Den studerade anläggningen i Hyltebruk. (Foto: Sarner 2017) 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hylte kommuns miljöarbete inom transportsektorn 
Carporten är en del i Hylte kommuns strategi för energieffektivisering som antogs av 

samhällsbyggnadsnämnden under 2011. 2010, innan strategin infördes, var tre till fem 

procent av använt bränsle förnybart vilket berodde på den vanliga inblandningen förnybart 

bränsle i bensin. När strategin sedan antogs bestämdes att Hylte kommun ska verka för att:  

 

-“Öka användningen av förnyelsebara bränslen eller el i kommunens tjänstebilar och 

leasingbilar” (Hylte kommun, 2011).  

 

Strategin bestod bland annat av delmål fram till 2012 och 2014. Fram till 2012 skulle 

tjänstebilar och leasingbilar köra på minst 30 % förnybara bränslen eller el och målet för 

2014 var att köra på minst 60 % förnybar energi (se figur 2) samt att 75 % av alla 

leasingbilar skulle kunna köras på förnybart bränsle.  
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Figur 2: Fördelning av fossila och förnybara bränslen som används av Hylte kommun samt plan fram till 2020. 

(Hylte kommun, 2011) Används med tillstånd. 

 

Som ett steg i målets riktning att ytterligare minska beroendet av fossila bränslen 

uppgraderar Hylte kommun bilparken 2017 med fem nya elbilar samt tre nya plug-in 

hybridbilar.  

 

1.1.2 Carporten från idé till färdig byggnad 
Idén till carporten har funnits sedan 2015, men det var inte förrän första halvan av 2016 som 

planeringen tog fart efter beslut av kommunen. I oktober 2016 påbörjades byggnationen av 

carporten med markarbeten för ledningsdragning och gjutning av plintar vilket efterföljdes av 

resning av limträ-konstruktionen. Byggnationen avslutades med montage av solcellspaneler 

samt installation av växelriktare, elutrustning och laddstationer. Placeringen av carporten vid 

kommunhuset i närheten av en trafikerad väg ansågs viktig då man vill att byggnaden ska 

synas för kommuninvånarna och ge en signal om att kommunen arbetar för en bättre miljö 

och satsar på hållbara transporter. 

 

1.2 Syfte 
Arbetet syftar till att utvärdera byggnaden ur både ett energi- och systemperspektiv samt se 

om det finns lärdomar att ta med sig för liknande projekt i framtiden.  

Förhoppningen är även att Hylte kommun ska kunna använda rapporten som underlag för 

att genomföra kostnadsbesparande åtgärder kopplade till carporten.  

 

1.3 Frågeställningar 
● Hur väl överensstämmer elproduktionen med framräknad modell? 

● Hur stor är egenanvändningen av producerad el, och hur kan denna maximeras? 

● Vad har implementering av laststyrning för påverkan på anläggningen? 

● Hur påverkar anläggningen elkvaliteten på nätet? 

● Vilka eventuella förbättringar/förändringar kan göras? 



3 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten avgränsas till carporten som byggnad. Litteraturstudien behandlar de 

komponenter som används i produktionsanläggningen, laddstationer samt batterier som kan 

tänkas ingå i liknande projekt samt ger en översiktlig analys av anläggningens möjliga 

påverkan på elnätet. Litteraturstudien kring solceller fokuserar enbart på tekniken kring 

kristallint kisel då det är denna typ som används i projektet. Litteraturstudien kring batterier 

behandlar enbart  batterier av typen litiumjon, då dessa i dagsläget visar stor potential för 

storskalig utbyggnad och är tekniskt lämpliga för mindre anläggningar (Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademien, 2015). Vid beräkningar kring laddning utgår författarna från 

att bilarnas batterikapacitet kan utnyttjas till 100 %.  

 

1.5 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel är tänkt att ge läsaren en grundläggande förståelse kring komponenter som 

berör den studerade anläggningen. Aspekter kring hur dessa påverkar elnätet, ekonomiska 

aspekter, laststyrning samt egenanvändning av el tas upp. Läsare som har grundläggande 

förståelse för berörd teknik kan fortsätta direkt till kapitel 1.6.  

 

1.5.1 Solen som energikälla 
Den energi som i form av solens strålar träffar jordens yta under två timmar motsvarar all 

energi som mänskligheten använder under ett år (Energimyndigheten, 2015a). Trots detta 

står solenergi idag för en liten del i människans energimix (IEA, 2016). Detta på grund av 

svårigheten att hitta en teknik som kan omvandla solenergi till användbar energi till en rimlig 

kostnad.  

I solen pågår ständigt en fusionsprocess där atomer av väte slås ihop till helium. Denna 

process ger ifrån sig stora mängder energi som skickas ut från solens yta i form av 

elektromagnetisk strålning varav en liten del träffar jorden. En effekt på cirka 1360 W per 

kvadratmeter (vinkelrätt mot solen) träffar den yttre atmosfären, denna effekt kallas 

solarkonstanten. Genomsnittet för denna effekt nere på jordens yta är ca 800 W per 

kvadratmeter, resten absorberas och reflekteras av atmosfären. Energin i ljuset är uppbyggd 

av mängder av små energikvanta, så kallade fotoner och kan beskrivas som både en 

partikel och en våg då de visar på egenskaper som är typiska för båda. Det är fotonerna och 

deras energikvanta som ger upphov till elektricitet i solcellen. (Isabella, Jäger, Smets, Swaaij 

& Zeman, 2016; Sidén, 2009)  

 

1.5.2 Solceller 
1.5.2.1 Solcellens uppbyggnad & funktion 

Den vanligaste typen av solcell är uppbyggd av kristallint kisel. Även modulerna i den 

studerade anläggningen är av typen kristallint kisel. Studien kommer därför enbart att 

behandla denna typ av solcell. Utgångspunkten för att skapa en solcell är en skiva av 

kristallint kisel. För att få kisel att bättre leda elektroner dopas det. Dopning innebär att man 

tillför ett annat grundämne i kislets kristallstruktur, och på så vis ändras dess ledande 

egenskaper. Vanligast är dopning med bor och fosfor i två olika skikt. Skiktet med fosfor får 

extra elektroner som inte är lika hårt bundna i kristallen som övriga, vilket gör att elektroner 

lättare kan vandra i kristallen. Detta skikt kallas n-skikt på grund av elektronens negativa 

laddning. Tillsätts däremot bor till kiselkristallen uppstår en brist på elektroner vilket ger 

upphov till något som kallas för ett hål, detta skikt kallas p-skikt på grund av den positiva 

laddning som avsaknaden av elektroner skapar. Dessa hål kan likt elektronerna förflytta sig i 
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kristallen och vandra. Mellan p- och n-skiktet uppstår en barriär med neutral laddning där fria 

elektroner fyller upp hålen. Denna barriär separerar de olika skikten och gör att det uppstår 

ett elektriskt fält mellan n- och p-skiktet. För att få en elektrisk ström så krävs fria elektroner 

som leds från n- till p-skiktet via en last. De elektroner som ligger i atomens yttersta 

elektronskal kallas valenselektroner. Om en valenselektron träffas av en foton från solljus 

kan den absorbera fotonens energi och lyftas till ledningsbandet vilket innebär att den kan 

lämna sin tidigare atom och röra sig fritt i kristallen. För att elektronen ska kunna stötas ut 

och röra sig fritt krävs att fotonen som absorberas innehåller rätt mängd energi. Är energin 

för låg studsar elektronen tillbaka och avger energin som värme. Är energin för hög används 

endast de 1,1 eV1 som behövs för att flytta en elektron från valensband till ledningsband i 

kisel och resten avges som värme. Fler elektroner frigörs alltså vid starkare solinstrålning 

och skapar därmed en högre laddning mellan p- och n-skiktet. 

 
Figur 3: Bilderna illustrerar solcellens uppbyggnad och funktion. T.v. visas hur p- och n-kisel är placerat i 

solcellen. T.h. visas hur energin i solljuset kan lyfta valenselektronens energi och föra den till ledningsbandet. 

(Sidén, 2009) Används med tillstånd. 

 

Genom att lägga ut ett nätverk med ledande material på de båda skikten kan laddningen 

samlas upp, ledas genom en elektrisk krets och driva en last (exempelvis en motor). Då 

spänningen som levereras av varje enskild solcell är förhållandevis låg kopplas många celler 

i serie och sätts samman till en solpanel. För att ytterligare öka spänningen och hålla nere 

strömmen så kopplas många paneler i serie. Skälet till att hålla nere strömmen i systemet är 

att höga strömmar leder till ökade systemförluster enligt Ohms lag (Bergström & Nordlund, 

2002). Solpaneler utsätts ständigt för yttre påfrestningar såsom hagel, vind, snö, UV-

strålning och temperaturskillnader. För att se till att panelerna klarar alla påfrestningar som 

en uppskattad livslängd på 25 år eller mer kan innebära, testas de enligt gällande standard 

IEC 61215. (Isabella et al., 2016) 

 

1.5.2.2 Optimerad användning 

En investering i solceller grundas många gånger på dess förmåga att betala tillbaka samt ge 

en acceptabel avkastning på investeringen. Därför är optimering av produktionen en viktig 

del av projekteringen. Det finns en rad olika saker att tänka på för optimering. För optimal 

orientering ska panelen ges en optimal vinkel mot solen i förhållande till horisontalplanet 

samt panelens Azimut2 ska bestämmas. Placeringen av panelerna bör tänkas igenom så att 

inte skuggning från exempelvis byggnad eller träd blockerar solinstrålningen. Vid skuggning 

                                                 
1 eV= Elektronvolt. “Är den ändring av rörelseenergin som en partikel med laddningen e får 
när den accelereras eller bromsas av spänningen 1 V” (Alphonce et al., 2011).  
2 Azimut anger en solpanels vinkel till nord alternativt syd beroende av vilket räknesätt man 
använder (Isabella et al., 2016). 
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av enskilda celler i en panel används bypassdioder för att säkerställa elproduktionen. Låt 

säga att ett löv landar på en cell och täcker denna helt. Strömmen och därmed produktionen 

på hela slingan som cellen är inkopplad på kommer då sjunka markant. Detta förhindras 

med hjälp av bypassdioder som känner av skuggningen och kopplar förbi den grupp av 

celler som utsätts för skuggning. Bypassdioden är en viktig komponent eftersom det är den 

enskilda cellen som avger lägst ström som styr strömmen i hela den seriekopplade slingan.  

En hög temperatur kan minska solcellens produktion samt riskerar att minska dess livslängd. 

För att uppnå optimal produktion är det därför viktigt att tänka på att luft ska kunna strömma 

fritt under panelerna för att kyla av dessa. Den avgivna effekten är en produkt av cellens 

spänning och ström och för att maximera effekten är det viktigt att de hålls på en viss nivå i 

förhållande till varandra. Detta sker med hjälp av en Maximum Power Point Tracker (MPPT) 

som hela tiden läser av spänning och ström och anpassar dessa så att effekten maximeras. 

MPPT förklaras närmare i avsnitt 1.5.3.2. (Isabella et al., 2016) 

 

1.5.2.3 Marknad och prisutveckling 

Marknaden för solceller i Sverige har på senare år vuxit kraftigt. Det fallande priset på 

solceller som en följd av ökade produktionsvolymer samt bidrag för solceller för både 

privatpersoner och företag är faktorer som bidragit till den kraftiga ökningen i Sverige. Trots 

detta producerade solceller enbart ca 0,08 % av Sveriges elanvändning 2015 (IEA, 2015). 

Jämförelsevis var motsvarande siffra för Tyskland, Grekland och Italien mellan sju och åtta 

procent. Priset för ett villasystem låg 2015 på ca 15 kr/Wp3 ex moms. (Energimyndigheten, 

2016a) Priserna väntas fortsätta sjunka och gå förbi både kärnkraft och kolkraft vad gäller 

lönsamhet i framtiden (Farmer & Lafond, 2016). 

 

1.5.3 Växelriktare 
För att kunna använda likströmmen som produceras av solpanelerna behöver den vanligtvis 

omvandlas till växelström innan den förs in i det konventionella elnätet. Detta sker med hjälp 

av en växelriktare, som kan delas upp i tre olika kategorier med avseende på anläggningens 

storlek samt funktion. 

● Centrala växelriktare - Används i storskaliga anläggningar då deras upplägg gör dem 

jämförelsevis billiga. Vid användande av centrala växelriktare så kopplas många 

solpaneler ihop i strängar(serie) och flera strängar sedan parallellt till en gemensam 

central växelriktare. En nackdel är att de använder sig av en MPPT per växelriktare, 

men i stora anläggningar utan skuggningar behöver detta inte vara ett problem. 

● Mikroväxelriktare - Används ibland i mindre anläggningar och bygger på att en eller 

ett par solpaneler har en egen växelriktare med låg spänning. I och med att en 

anläggning i detta fall består av många små växelriktare så blir det enkelt att utöka 

anläggningen utan större investeringskostnad. En nackdel är att det krävs en 

spänningshöjning av likströmmen innan den konverteras till växelström vilket leder till 

förluster. 

● Strängväxelriktare - Dessa kombinerar fördelarna från centrala växelriktare med 

fördelarna från mikroväxelriktare. De har en hög spänning då solpanelerna är 

kopplade i strängar. Varje växelriktare har även en eller flera MPPT som höjer 

effektiviteten för anläggningen. En nackdel är deras höga spänning som gör att de 

                                                 
3 Wp är den maximala effekten som en solpanel kan avge (Isabella et al., 2016).  
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kräver större säkerhetsåtgärder såsom tjockare isolering på kablar. (Isabella et al., 

2016; Blaabjerg & Yang, 2015) 

 

1.5.3.1 Växelriktarens uppbyggnad & funktion 

För att anslutningen till elnätet ska fungera behöver växelriktaren vara nätstyrd, dvs att den 

anpassar spänningens sinusvåg till den som råder i det anslutna nätet. Används 

växelriktaren i ett litet nät som är isolerat från omgivningen exempelvis vid strömavbrott, 

finns självkommuterade växelriktare vars styrning inte beror av nätet. Omriktningen görs 

med elektronik i form av transistorer eller släckbara tyristorer. Det som sker i växelriktaren är 

enkelt uttryckt att likspänningen delas upp i mindre bitar vars genomsnitt liknar en sinusvåg. 

Denna våg är ojämn och innehåller störningar, så kallade övertoner som förklaras mer 

detaljerat i kapitel 1.5.5.3. Ju fler bitar likspänningen delas upp i desto mer lik en ren 

sinusvåg kan man få resultatet. (Alfredsson, Jacobsson, Rejminger & Sinner, 1996) 

 

1.5.3.2 Optimerad användning 

På grund av att den avgivna effekten från solcellerna beror av hur strömmen förhåller sig till 

spänningen är det en viktig uppgift för växelriktaren att anpassa dessa för optimal 

produktion. Detta sker med hjälp av en Maximum Power Point Tracker (MPPT) som ständigt 

arbetar för att hitta den optimala punkten på I-V kurvan, (se figur 4). Den optimala punkten är 

den punkt som ger den högsta produkten vid multiplicering av spänning och ström. Denna 

punkt ändras av att bland annat molnighet och solens rörelse påverkar ljusets intensitet. 

Växelriktaren måste därför hela tiden justera efter punkten för att optimera produktionen. 

Med flera inbyggda MPPT kan växelriktare optimera paneler i flera olika väderstreck 

samtidigt. Ett annat fall där flera MPPT kan vara användbart är om en slinga på ett fält är 

delvis skuggad vilket innebär att bypassdioderna aktiverats vilket resulterar i en lägre 

spänning. En separat MPPT till denna slinga kan då optimera produktionen utifrån ett lägre 

volttal jämfört med övriga oskuggade slingor. (Isabella et al., 2016; Statens provningsanstalt, 

2015) 

 

 
Figur 4: Visar hur ström och spänning vanligtvis förhåller sig i en solcell. Bilden visar även den optimala 

produktionspunkten MPP, på bilden kallad Ropt. (Sidén, 2009) Används med tillstånd.  

 

Vid projektering av en solelanläggning kan det vara lockande att dimensionera växelriktaren 

så att denna kan ta hand om hela den installerade effekten. Viktigt att tänka på är att 

maximal produktion enbart uppträder mitt på dagen under sommarhalvåret och att 
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växelriktaren under resten av tiden kan anses vara överdimensionerad. Denna aspekt är 

individuell för varje anläggning och bör tänkas igenom vid dimensionering då en mindre 

växelriktare innebär en lägre investering samt ett produktionsbortfall, (se figur 5). En mindre 

växelriktare kan vara positivt då vissa fabrikat fungerar effektivare vid lägre instrålning vilket 

kan ge en viss produktionsökning. Detta sker eftersom MPP-Trackern startar vid ett lägre 

volttal för mindre modeller (Fronius, 2011a).  

 
Figur 5: Tre exempel med olika färgkod som visar produktionsbortfallet som uppstår mitt på dagen vid val av tre 

olika storlekar på växelriktare vid samma installerad solcellseffekt. Bortfallet är den del av solelen som hamnar 

ovanför respektive linje. Data för exemplet är taget från anläggningen i Hyltebruk den 19e april 2017. (Bild av 

Sarner, 2017) 

 

En annan aspekt som är tänkvärd vid planering av en solelanläggning är om panelerna ska 

vara riktade i söderläge eller i öst- och västläge. En anläggning i söderläge med en 

växelriktare dimensionerad att ta hand om hela produktionen kommer mitt på dagen att 

uppleva en peak då solen står som högst på himlen. Både före och efter denna peak 

kommer växelriktaren inte att nyttjas fullt ut. Är däremot samma paneler monterade i öst- och 

västläge och kopplade till samma växelriktare kommer produktionskurvan att se annorlunda 

ut med två skilda peakar och en jämnare produktionskurva som håller i sig under fler timmar. 

Växelriktaren utsätts i detta fallet inte för så stora effektvariationer och kan därmed i detta fall 

dimensioneras ned och användas effektivare. Ett viktigt förtydligande är att detta enbart 

optimerar användandet av växelriktaren och inte anläggningen i stort då en panel i söderläge 

vanligtvis producerar mer el än paneler i öst- och västläge. Vill man förutom paneler i öst- 

och västläge även ha paneler i söderläge till samma växelriktare krävs en växelriktare med 

minst två individuella MPPT då öst- och västpanelerna kan dela på en MPPT.(Fronius, 

2011a) En spridning i flera väderstreck kan i många fall vara positivt för ökning av 

egenanvändning av el då det kan vara svårt att styra större delen av elanvändningen till 

några få timmar mitt på dagen. 

 

1.5.3.3 Marknad och prisutveckling 

I takt med att marknaden för solceller växer, växer även marknaden för växelriktare då de är 

en viktig komponent i alla nätanslutna solelanläggningar. Priset på växelriktare har precis 

som priset på solpaneler fallit kraftigt de senaste åren och en del modeller kostade 2014 till 

exempel endast ca 10% av vad de gjorde 1990, priserna väntas även falla ännu mer 

framöver. (Fraunhofer ISE, 2015; National Renewable Energy Laboratory, 2016)  
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Växelriktare omfattas av det svenska investeringsstödet för solenergianläggningar, vilket kan 

tänkas ha en positiv påverkan på försäljningen lokalt i Sverige (Energimyndigheten, 2015b).  

 

1.5.4 Laddstationer 
Elbilar kan laddas via vanliga eluttag, men bör på grund av förhöjd brandrisk samt avsaknad 

av kommunikation mellan strömkälla och bilens batteri laddas med någon typ av laddstation. 

Dessa finns i flera olika utföranden med avseende på både effekt och 

anslutningsmöjligheter. (Elsäkerhetsverket, 2014) 

 

1.5.4.1 Laddstationens uppbyggnad & funktion 

De flesta elbilar har idag en inbyggd likriktare för att kunna använda växelström vid laddning. 

Vid höga laddeffekter blir dock den inbyggda likriktaren för liten och då likriktas istället 

strömmen i laddstationen och förs över till bilen som likström. Stationen kan vara monterad 

på en stolpe eller på en vägg. Anslutningarna mellan laddstation och bil finns i många olika 

utförande och kan vara av typerna Schuko-kontakt, CEE-don, Typ 1-kontakt, Typ 2-kontakt, 

CHAdeMo samt Combo 2. 2014 fastslog Europaparlamentet att Typ 2 ska användas för 

laddning av växelström och Combo 2 för laddning av likström inom EU. Laddstationerna i 

den studerade anläggningen använder Typ 2 kontakter. För att kunna jämföra säkerheten för 

olika stationer delas de även in efter olika säkerhetsnivåer som kategoriseras från Mode 1 till 

Mode 4, där en högre nivå innebär en säkrare laddning. Säkerheten beror främst på 

systemets förmåga till kommunikation mellan bilens batteri och laddstationen, där den lägsta 

nivån helt saknar kommunikation. (Elsäkerhetsverket, 2014)  

 

Laddstationer delas in i kategorier där den maximala effekten för laddstationens uttag avgör 

vilken kategori den tillhör. Definitionerna skiljer sig något, men författarna har valt att utgå 

från energimyndighetens definitioner nedan.  

● Normalladdning (3,7 - 22 kW)  

● Snabbladdning: högre än 22 kW vilket även inkluderar den definition som ibland 

kallas Semisnabbladdning. (Energimyndigheten, 2016b) 

 

I dagsläget finns en mängd olika system för betalning av elbilsladdning, exempelvis appar 

för smartphone, start via sms, RFID-bricka kopplad till abonnemang och betalkort, eller att 

kostnaden för laddningen tas ut via en högre parkeringsavgift. Viktigt att tänka på är att 

redan i projekteringsfasen ta ställning till huruvida man kommer ta betalt för laddning, samt 

om taxan ska utgå från laddad energimängd eller från den tid bilen använder stationen. 

(Fortum, 2016; Chargestorm u.å.a) Det finns även exempel på butiker och företag som vill 

hålla en hög miljöprofil med laddstationer tillgängliga för kunderna och då erbjuder 

kostnadsfri laddning som ett mervärde för de som väljer elbil (Vattenfall, 2015; Laddaelbilen, 

2015). 

 

1.5.4.2 Optimerad användning 

Byggs en anläggning för att ladda flera elfordon samtidigt bör laddtider tänkas över vid 

dimensioneringen av det totala effektuttaget. Beroende på laddtider så kan man 

dimensionera efter att alla elfordon ska kunna ladda med maximal effekt samtidigt eller sätta 

en högsta effekt och därmed låta laddningarna styras efter denna. Som exempel tas en 

företagsparkering där de anställdas bilar är tänkta att laddas under hela arbetsdagen. 

Dimensioneras anläggningens mätarsäkring efter total maxeffekt och de anställda kopplar in 



9 

sina bilar på morgonen så kommer bilarna vara fulladdade innan arbetsdagen är över. Efter 

att laddningen avslutats kan denna mätarsäkring anses vara överdimensionerad fram till 

nästkommande morgon. Ett alternativ till detta kan vara att förse anläggningen med 

laststyrning där alla fordon delar lika på den maximala effekten vilket medför att 

anläggningen kan förses med en mindre mätarsäkring för att minska kostnaden för 

nätanslutningen. Se figur 6 för fast årskostnad för mätarsäkring i Hylte kommun. 

  
Figur 6: Fasta årskostnader för mätarsäkringar 0–63 A där kostnad för använd el tillkommer. För säkringar större 

än 63 A beräknas kostnaden utefter högsta timmedelvärde för effekt per månad samt en kostnad för använd el. 

(Eon, 2017) (Bild av Larsson, 2017) 

 

Efterhand som fordon blir färdigladdade kan effekten på övriga ökas och mätarsäkringen 

utnyttjas effektivare under en längre tid utan att överbelastas.  

Andra exempel på laststyrning kan vara att vissa fordonsom används mitt på dagen 

prioriteras och får en högre laddeffekt, eller att laddningen styrs för att matcha produktionen 

från exempelvis en solelanläggning för att nyttja denna mer optimalt. Det finns i dagsläget 

färdiga lösningar för att utrusta laddstationer med laststyrning. (Lindergren, 2015) 

Laststyrningen kan även implementeras så att den interagerar med övriga laster i 

anläggningen såsom belysning och övriga eluttag (Gabrielsson, 2017).  

 
Figur 7: Bilden visar hur mätarsäkringens storlek kan anpassas vid olika laststyrningsscenarier samt hur 

laddningstiden förlängs när den tillgängliga effekten minskas. (Bild av Larsson, 2017) 
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1.5.5 Solelens påverkan på elnätet 
Den studerade anläggningen kommer att vara nätansluten vilket innebär att el kan 

transporteras ut på nätet när produktionen överskrider behovet i byggnaden samt tvärtom 

när behovet överskrider produktionen. Detta samspel där nätet används som en typ av 

energilager påverkar nätet och regleringen av detta. Enligt Energimyndigheten kan ca 30% 

av årsförbrukningen täckas av solel inom ett lokalnät utan att elkvaliteten påverkas. De 

pekar dock på behovet av att utreda vad som behöver göras med elnäten inför framtiden om 

mer solel än så skulle införas. Några av de svårigheter som behöver utredas är hur man ska 

hantera soliga dagar om effekt matas baklänges från lokalnäten till regionnäten, samt 

svårigheten med att hålla rätt spänningsnivå. (Energimyndigheten, 2016c) 

 

1.5.5.1 Intermittent elproduktion 

Sol och vind är exempel på intermittenta energikällor. Dessa varierar beroende på solstyrka 

och vindstyrka vilket medför att intermittent elproduktion inte håller en jämn nivå. I Sverige 

produceras mer och mer intermittent el vilket gör att det krävs reglerkraft som kan aktiveras 

då solen inte skiner eller när vinden mojnar. I Sverige används vattenkraft samt import av el 

genom förbindelser med grannländer som reglerkraft och efterfrågan av el vid varje tidpunkt 

kan därmed mötas. Det talas även om baskraft som är den elkälla som är minst 

väderberoende och därför stabil och planerbar vilket i Sveriges fall främst är kärnkraft. Det 

förutspås att andelen kärnkraft kommer att minska i framtiden (Strålsäkerhetsmyndigheten, 

2017), vilket kommer medföra en större del intermittent el i den Svenska elmixen. Med detta 

befaras att risken för störningar i elnätet kommer öka då de stora roterande generatorerna i 

kärnkraftsanläggningar lagrar en stor mängd rörelseenergi vilket har en stabiliserande effekt 

på elnätet. Det kommer alltså ställas nya krav på framtidens elnät. (Svenska kraftnät, 2015) 

 

 
Figur 8: Visar hur vattenkraften används för att kompensera för intermittent elproduktion, främst i form av 

vindkraft. (Svenska kraftnät, 2017) Används med tillstånd. 
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Lösningar för att hantera en ökad intermittent elproduktion kan vara:  

 

- Att det installeras en stor mängd batterilager i anslutning till intermittent elproduktion 

(Energimyndigheten, 2016d). 

 

- Att öka överföringskapaciteten till och från utlandet och därmed använda sig av 

sammanlagringen som exempelvis innebär att när Sverige har låg solinstrålning så 

kan andra sammankopplade länder ha hög solinstrålning. (Energimyndigheten, 

2016d). 

 

- Att använda sig av syntetisk svängmassa vilket innebär att omriktaren i exempelvis 

ett vindkraftverk kan öka effektuttaget från rotorn så snabbt att systemet upplever det 

som en fysisk svängmassa. Samma sak gäller för utlandsanslutningar med 

högspänd likström där omriktare med tillräckligt snabb respons kan ge syntetisk 

svängmassa givet att det finns en del outnyttjad kapacitet kvar i kabeln för att 

undvika överbelastning. Tekniken för syntetisk svängmassa är fortfarande under 

utveckling. (Svenska kraftnät, 2015) 

 

- Att ha en högre installerad maximal effekt än vad som kan användas, där man 

använder överskottseffekt i stora värmepumpar. Energin som tas tillvara av 

värmepumparna kan sedan lagras som varmt vatten i groplager för att sedan 

användas i fjärrvärmenätet vid behov. (Conolly et al., 2015) 

 

- Att använda den el som inte behövs för stunden till att producera vätgas via 

elektrolys. Vätgasen kan sedan lagras och omvandlas till el, värme eller flytande 

bränsle och fungerar på så vis som ett energilager. (Conolly et al., 2015) 

 

1.5.5.2 Nätbalans 

Eftersom både produktion och konsumtion av el hela tiden förändras krävs ständig justering 

för att hålla elnätet i balans. Balansen kan avläsas genom att titta på nätets frekvens. 

Sjunker frekvensen är det ett tecken på att det tillförs för lite effekt, och ökar frekvensen så 

tillförs för mycket effekt. (Svenska kraftnät, 2017) Frekvensen måste hållas mycket nära 

idealet på 50 Hz, annars finns risk för skador på turbinblad och generatorer (Amelin & Söder, 

2011). Det är Svenska kraftnät som har det övergripande ansvaret för att hålla balans mellan 

konsumtion och produktion av el i Sverige.  

 

 
Figur 9: Visar ett exempel på hur frekvensen på det svenska elnätet hela tiden justeras för att hållas inom givna 

gränser. (Svenska kraftnät, 2017) Används med tillstånd. 
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Det finns olika regler för vilka frekvenser man får mata in på elnätet samt hur länge man får 

mata in vid olika frekvenser. Till exempel så fastslår gällande standard att för mindre 

generatoranläggningar som producerar solel så måste växelriktaren koppla bort sig från 

nätet om nätfrekvensen understiger 47 Hz mer än 0,5 sekunder, eller överstiger 51 Hz mer 

än 0,5 sekunder. (Svensk elstandard, 2014) 

 

1.5.5.3 Övertoner 

Övertoner är avvikelser i spänning och ström från den sinusform som är ideal. De är oftast 

heltal multiplicerade med grundtonen på 50 Hz, dvs 2*50 Hz, 3*50 Hz osv. (Almgren et al., 

1997)  

 
Figur 10: Figuren visar den ideala spänningsformen för 50 Hz växelström över en fas, alltså utan övertoner. 

(Bild: Larsson 2017) 

 

Övertoner uppkommer främst på grund av den omriktning som sker mellan växelström och 

likström vid frekvensstyrning av motorer, laddning av elbilar samt i nästan all modern 

elektronik. Även elproduktion med solceller kan ge upphov till övertoner då likström 

omvandlas till växelström som inte är perfekt sinusformad (Energimyndigheten, 2016d). 

Övertoner kan leda till ökade förluster i transformatorer (Alfredsson et al., 1996), sämre 

utnyttjandegrad för motorer samt innebära problem för annan utrustning som är ansluten till 

nätet, till exempel parallellresonans mellan kondensatorbatterier som kan leda till haveri. 

Andra risker med övertoner är att de kan ge upphov till mycket höga strömmar i 

neutralledaren i fyr- och femledarsystem, det så kallade tredjetonsfenomenet. Det 

uppkommer när en olinjär4 last kopplas symmetriskt på tre faser vilket leder till att de 

övertonsfrekvenser som är multiplar av tre summeras i neutralledaren och riskerar att 

överbelasta denna. Detta kan i värsta fall leda till att neutralledaren brinner av och utsätter 

hela anläggningen för brandrisk. (Almgren et al., 1997) 

 

För att undvika problemen med övertoner kan utrustning för strömriktning förses med filter i 

form av spolar och kondensatorer som minskar mängden övertoner (Alfredsson et al.,1996; 

Almgren et al., 1997). Vid produktion av solel är problemen idag marginella då utvecklingen 

av växelriktare gjort att de utrustats med effektiva filter som säkrar elkvaliteten 

(Energimyndigheten, 2016d). Vid bedömning av elkvalitet används ett THD5-värde som 

anger procentuellt hur övertonernas effektivvärde förhåller sig till grundtonens6 effektivvärde 

                                                 
4 En olinjär last alstrar inte en sinusformad ström (Almgren et al.,1997).  
5 THD = Total Harmonic Distortion. Mått på halt av övertoner (Almgren et al.,1997). 
6 Grundtonen i det svenska elnätet är på 50 Hz (Almgren et al.,1997).  



13 

(Almgren et al., 1997). Det bedöms att värden under 20 % ger en godtagbar kvalitet. I ett 

test utfört av Energimyndigheten testades 9 växelriktare på mellan 3 till 10 kW. Av dessa 

hade 7 störningar i strömmen som låg under 10 %, medan övriga hamnade på 17 % 

respektive 28 %. (Statens provningsanstalt, 2015; Energimyndigheten, 2015c) 

 

1.5.5.4 Spänningsnivå 

Produkten av spänning och ström ger den effekt som krävs för att driva de olika apparater 

som används i vårt samhälle. Det är därför viktigt att spänningen hålls på rätt nivå. Svensk 

standard för spänningsnivå i lokalnät är ca 230 V fasspänning (mellan fasledare och 

neutralledare) och ca 400 V huvudspänning (mellan två fasledare). Den största källan till 

förändringar i spänningsnivå är spänningsfall på grund av att ledningarna har en viss 

resistans vilket leder till att spänningen längst ut på ledningen sjunker vid högre strömmar 

enligt Ohms lag. (Bergström & Nordlund, 2002) 

Enligt svensk standard fastslås att över och underspänningar större än 15 % inte får pågå 

längre än 0,2 sekunder innan bortkoppling av växelriktare ska ske, och för överspänningar 

mellan 11 % och 15 % är motsvarande siffra 60 sekunder (Svensk elstandard, 2014). 

 

1.5.5.5 Effektfaktor och reaktiv effekt 

Den aktiva effekt som används för att driva elektriska laster är begränsad till den del där 

ström och spänning följs parallellt med samma sinusform och frekvens. I de fall där 

strömmen och spänningen avviker från varandra uppstår istället något som kallas reaktiv 

effekt. Den reaktiva effekten uppstår när kretsen består av induktiva eller kapacitiva 

komponenter. Trots att den reaktiva effekten inte alltid kan nyttjas ger den upphov till 

strömmar som måste tas hänsyn till vid dimensionering av ledare. Reaktiv effekt leder till 

sämre utnyttjandegrad och högre förluster. Dessa förluster kan dock begränsas genom 

utrustning som kompenserar bort den reaktiva effekten. Den reaktiva effektens andel 

beskrivs med uttrycket effektfaktor och om övertonerna bortses från kan denna beräknas 

som kvoten mellan den aktiva och den skenbara effekten, där den skenbara effekten innebär 

högsta möjliga aktiva effekt. En effektfaktor på 1.0 innebär att det inte finns någon reaktiv 

effekt närvarande. Värt att notera är att vissa typer av motorer har ett behov av en viss andel 

reaktiv effekt för att fungera optimalt. 

(Alfredsson et al.,1996; Almgren et al., 1997; Bergström & Nordlund, 2002) 

 

1.5.6 Batterilagring  
Att kunna lagra intermittent elenergi i batterilager ger goda förutsättningar att öka 

egenanvändningen av el. Det finns i dagsläget många sätt att lagra energi, men med 

projektets utformning är ingen av dessa i dagsläget konkurrenskraftiga gentemot batterier. 

Batterilager för solceller säljs oftast i moduler som kan kopplas samman vilket gör att man 

kan anpassa sitt batterilager efter behov och även bygga på med fler moduler efterhand. 

(Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 2015)  

Att välja batterityp är inte självklart och görs med tanke på vilka egenskaper som behövs i 

den applikation som energilagret ska användas, samt med tanke på livscykelkostnad och 

miljöpåverkan. En egenskap som är viktig för detta projekt är effektivitet, även kallad Round-

trip Efficiency (RTE). Det är en viktig egenskap för de flesta energilager som visar på hur 

mycket av den energi som lagrats som sedan kan tas ut och användas från lagret. RTE är 

kvoten energi ut ur batteriet delat med energi in. Litiumjonbatterier har valts för jämförelse i 

detta projekt då de i nuläget ligger bra till med en RTE på 85–95 %. (Larsson & Ståhl, 2012)  
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Värt att tänka på vid investering i energilager kopplat till förnybar elproduktion är att stöd kan 

sökas av svenska staten. Exempelvis så kan privatpersoner från och med 2016 få 60 

procent i investeringsstöd för energilager (Energimyndigheten, 2016e). 

 

1.5.7 Solel och ekonomi 
1.5.7.1 Egenanvändning 

Egenanvändning är den del av den producerade elen som används direkt i den egna 

konsumtionen, (se figur 11 för en visualisering av egenanvändning). För mindre 

anläggningar där syftet är att fylla ett konsumtionsbehov av el är egenanvändning en viktig 

aspekt, till skillnad från stora anläggningar vars syfte är att sälja el ut på nätet efter 

marknadsvillkor. Kostnaden för elen som köps in består av olika rörliga delar utöver elpriset, 

till exempel energiskatt, moms och överföringsavgift vars storlek kan variera mellan olika 

elleverantörer och nätbolag. En hög egenanvändning bidrar till att minska dessa rörliga 

kostnader. (Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2017a; Konsumenternas 

energimarknadsbyrå, 2017b) 

Åtgärder för att öka egenanvändningen kan vara att installera ett batterilager eller styra 

elförbrukningen så att användningen stämmer bättre överens med när elen produceras. 

  
Figur 11: Bilden visar hur produktion av solel kan förhålla sig till laddning av elbilar. Det gröna fältet illustrerar 

egenanvändning. (Bild av Larsson, 2017) 

 

1.5.7.2 Skattereduktion för mikroproducenter 

Vid småskalig produktion av förnybar el i Sverige kan en skattereduktion för 

mikroproducenter erhållas. För att räknas som mikroproducent enligt skattelagen och ha 

tillgång till skattereduktionen ställs en rad krav. Bland annat gäller det att anläggningen totalt 

under året inte matar ut mer el på nätet än vad som köps tillbaka under samma år. Även en 

maxgräns på 100 A mätarsäkring gäller. Då kraven för mikroproduktion uppfylls kan en 

skattereduktion erhållas för all förnybar el som matas ut på nätet och sedan köps tillbaka. 

Denna skattereduktion trädde i kraft i januari 2015. Reduktionen är 60 öre/kWh, har en 

maxgräns på 18 000 kr/år och hanteras genom inkomstdeklarationen. (Skatteverket, u.å.) 

 

1.5.7.3 Elcertifikat 

För att ge ekonomiskt stöd till producenter av förnybar el i Sverige har staten infört ett 

system med elcertifikat. Ett elcertifikat per MWh producerad el delas ut till nya producenter 

av förnybar el i 15 år från det att de fått en godkänd ansökan. Producenterna kan sedan 
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sälja sina elcertifikat till företag, elhandlare eller elanvändare som enligt lag har kvotplikt, 

vilket innebär att dessa är skyldiga att köpa in en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin 

elanvändning eller elförsäljning. Kvoten styrs av lagen om elcertifikat. Elcertifikat ger en 

extra inkomstkälla för producenter av förnybar energi. I dagsläget är systemet tänkt att 

avskaffas 2035 vilket innebär att de sista anläggningarna som får full ersättningsperiod är de 

som byggs 2020. (Energimyndigheten, 2016f) 

 

1.5.7.4 Ursprungsgarantier 

För att ytterligare öka värdet på sin förnybara el kan man ansöka om ursprungsgarantier från 

energimyndigheten. Ursprungsgarantin är ett bevis för miljövärdet av den producerade elen 

och dessa bevis handlas på en öppen marknad. Alla elproducenter har enligt lag rätt till 

utfärdande av ursprungsgarantier. Ursprungsgarantin annulleras direkt när denna förbrukats 

av användaren, eller om den inte använts senast 12 månader efter utfärdande. Priset på 

ursprungsgarantier varierar och styrs av tillgång och efterfrågan. (Energimyndigheten, 2010) 

 

1.5.7.5 Investeringsstöd för solceller 

Svenska staten ger ut ett investeringsstöd som kan sökas vid uppförande av 

solcellsanläggningar. Stödet baseras på solcellsanläggningens totalkostnad vid konstruktion. 

Från och med januari 2015 ligger investeringsstödet för företag på 30 % och för 

privatpersoner på 20 %, med en maxgräns på 1,2 miljoner kr i stöd per anläggning. 

Regeringen tillför varje år en summa pengar till potten som ligger till grund för bidraget. 

Stödet är rambegränsat vilket innebär att det enbart utgår så länge det finns pengar kvar. 

2016 låg tillförseln på 225 miljoner kr, den ökar sedan till 390 miljoner kr/år mellan 2017–

2019. Figur 12 visar hur statistiken för utbetalt samt beviljat investeringsstöd sett ut från 

2009 till 2016. (Energimyndigheten, 2016g; Energimyndigheten, 2016h) Figur 12 visar även 

att beviljat stöd och utbetalt stöd inte stämmer överens helt, detta beror bland annat på att 

handläggningsprocessen består av flera steg innan utbetalning vilket ger en fördröjning samt 

att företag måste ansöka innan påbörjad byggstart och får utbetalning först efter 

färdigställande (Länsstyrelsen västra Götalands län, u.å.). 

 
Figur 12: Beviljat och utbetalt belopp i investeringsstöd för solcellsanläggningar mellan 2009–2016. 

(Energimyndigheten, 2016i) (Bild av Larsson, 2017) 
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1.5.7.6 Klimatklivet 

Svenska staten har sedan 2015 avsatt en summa pengar varje år som ska gå till 

klimatinvesteringar på lokal nivå. Denna satsning kallas klimatklivet och ger möjlighet för alla 

utom privatpersoner och enkla bolag att söka ett statligt investeringsstöd vid 

klimatinvesteringar. Satsningen omfattar ca 700 miljoner kronor årligen och fördelas till 

projekt vars huvudsyfte är att minska utsläpp av växthusgaser. Krav som ställs för att få ta 

del av stödet är att projektet är mer ambitiöst än vad som krävs av lagen samt att lönsamhet 

för investeringen saknas. De investeringar som beräknas göra störst klimatnytta per 

investerad krona får ta del av stödet. Klimatklivet anses vara ett komplement till andra 

styrmedel. (Naturvårdsverket, 2016a)  

Stödnivån för laddstationer är fastställd till högst 50 % av investeringskostnaden och ett 

maxbelopp på 20 000 kr per laddpunkt (Naturvårdsverket, 2016b).  

 

1.6 Systembeskrivning - Hylte carport 
Anläggningen är belägen på parkeringen utanför kommunhuset i centrala Hyltebruk. Taket 

är 12,1 m brett, 11,8 m långt och ligger i en nordvästlig riktning med azimut 140 grader och 

en takvinkel på 3.5 grader mot horisontalplanet. Anläggningens mätarsäkring är på 80 A och 

debiteras som effektabonnemang (För övriga säkringar se bilaga 2). Debiteringen av 

abonnemanget består av tre delar: en fast månadskostnad på 600 kronor, en 

elöverföringsavgift på 6,43 öre/kWh samt 84,6 kronor per kW för den högsta tim-

medeleffekten varje månad. Investeringsstöd motsvarande halva investeringskostnaden har 

beviljats via klimatklivet. Hylte kommun bekräftar att man kommer utnyttja skattereduktionen 

för mikroproduktion av förnybar el på maximalt 18 000 kr/år.  

 

1.6.1 Systemöversikt 

 
Figur 13: Systemöversikt för anläggningen i Hylte som visar energiflödet från solen, genom anläggningen och 

vidare till bilarnas batterier. (Bild av Sarner, 2017) 
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1.6.2 Specifikationer av komponenter 
1.6.2.1 Solpaneler 

Carportens tak består av 84 stycken 280W 

solpaneler från den amerikanska tillverkaren Solar 

world. Panelerna är monokristallina av typen 

glas/glas och släpper därför igenom en viss mängd 

solljus. De levereras med tio års produktgaranti och 

en garanti om att panelen ska producera ca 87% av 

nominell effekt efter 30 år. (Solarworld, u.å.)    
             Figur 14: Taket på carporten sett underifrån.   
              (Foto av Larsson, 2017) 

 1.6.2.2 Växelriktare 

Växelriktaren är av märket Fronius och tillverkad i Österrike. 

Modellen är Symo 20.0–3-M med effekten 20 kW och två 

MPPT som arbetar mellan 430 och 800 V. Det finns plats för 

sex separata strängar som delas i två grupper om tre 

strängar per grupp. Maximal ström ut på växelströmssidan  

är 28,9 A. Halten av övertoner (THD) anges till 1,3 procent  

av tillverkaren. (Fronius, 2011b) 
                    

  

 

 

Figur 15: Växelriktaren som används i             

anläggningen. (Foto av Sarner, 2017) 

 

1.6.2.3 Laddstationer 

Laddstationerna är fyra stycken CSR-100 med två 

uttag per stolpe från det svenska företaget 

Chargestorm. Sex uttag är kopplade med enfas 

och har effekten 3,7 kW och två är kopplade med 

trefas och har effekten 11 kW. Kapslingsklass är 

IP447. (Chargestorm, u.å.b) Laddstationerna är för 

närvarande inte utrustade med laststyrning men 

kan utrustas med detta för cirka 1900 kronor 

(exklusive moms) per station, dvs 950 kronor per 

uttag och 7600 kronor för hela anläggningen 

(Follin, 2017). Kontakterna är av typ 2 enligt 

Svensk Elstandard. Laddstationerna avger enligt 

tillverkaren inga övertoner i sig eftersom 

likriktningen sker i fordonet och inte i själva 

laddstationen (Lindström, 2017).  
                         Figur 16: Laddstationerna till elbilarna.  

                                   (Foto av Sarner, 2016) 

                                                 
7 IP44 klassningen anger att ett objekt med en diameter på 1mm som trycks med 1 Newton 
mot höljet inte ska kunna tränga igenom samt att det ska klara ett sköljningstest utan att 
vatten tränger in som kan äventyra säkerheten (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
u.å.). 
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1.6.2.4 Konstruktion 

Stommen är tillverkad av limträ och montagesystemet 

till solpanelerna av aluminium. Några av 

aluminiumprofilerna har integrerade LED slingor vilket 

är den enda ljuskällan i carporten. Solpanelerna utgör 

tillsammans med aluminiumskenorna ett vattentätt 

skydd med integrerad avrinning.  

 
 Figur 17: Konstruktionen under pågående           

solpanelsmontage. (Foto av Larsson, 2016) 

 

2 Metod 
2.1 Litteraturstudie 
I inledningen beskrivs teorin för de olika komponenterna inom avgränsningen detaljerat. 

Detta utfördes genom en litteraturstudie som grundats på tryckt litteratur, forskningsartiklar, 

webbsidor, myndighetsrapporter samt mailkontakt med sakkunniga. Litteraturstudien är 

utformad så att personer som inte är insatta i tekniken ska få grundläggande kunskaper för 

att kunna tillgodogöra sig rapportens innehåll.  

 

2.2 Analys av körmönster för berörda fordon 
För att ge en bild av fordonens användarmönster behandlades bokningslistor i 

pappersformat och sammanfördes digitalt i Excel. Bokningslistorna är upprättade med en 

spalt för varje enskilt fordon där personen som bokat skrivit sitt namn och gjort markering så 

länge som fordonet bedöms användas. Alla dagar kan fordonen bokas från 8.00 fram till 

18:00. Excel-filen upprättades på samma sätt med spalter, men beskrevs istället med en etta 

om fordonet befann sig i carporten och en nolla om det var ute, (se figur 18). För att få en 

pålitlig bild över körmönster användes bokningslistor från 102 dagar. Den sammanförda 

datan användes sedan för att: 

● Beräkna antal timmar som varje fordon är parkerat respektive används per dygn.  

● Kartlägga hur ofta det inträffar att ett visst antal bilar (1–8 stycken) kommer in under 

samma timme.  

● Kartlägga hur de inkommande bilarna som krävt laddning fördelat sig över dygnets 

timmar.  
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Figur 18: Exempel på hur bokningslistor sammanfördes i Excel. En etta innebär att bilen står parkerad i carporten 

och en nolla innebär att bilen är ute. Det blå fältet är antal parkerade bilar och det gula är antalet inkommande 

bilar under den specifika timmen. (Bild av Sarner, 2017) 

 

2.3 Anslutning till trådlöst nätverk 
För att underlätta inhämtandet av mätdata från växelriktare samt framtida information från 

laddstationerna upprättades en anslutning till trådlöst nätverk på plats. Författarna 

införskaffade trådlös nätverksutrustning samt ett 4G-modem för att kunna ansluta de fyra 

laddstationerna samt växelriktaren.  

 

2.4 Uppkoppling mot växelriktare 
Inhämtning av data från växelriktaren skedde både via ett flashminne samt trådlös 

anslutning. För att kommunicera med växelriktaren behövde programvaran Fronius solarweb 

installeras. Fronius solarweb ger uppgifter om produktion och andra parametrar i realtid.  

 

2.5 Uppkoppling mot laddstationer 
För att kunna ansluta fysiskt till laddstationerna installerades drivrutiner för usb-ethernet på 

de datorer som skulle kopplas. Därefter öppnades varje station och konfigurering med mini-

usb kunde göras. För att underlätta framtida anslutningar och datahantering anslöts 

laddstationerna därefter till det upprättade nätverket. 

 

2.6 Mätning av solelproduktion 
Produktionen av el registrerades kontinuerligt av växelriktarens loggningssystem. 

Loggningen skedde med tätast möjliga intervall på fem minuter. Data inhämtades både via 

Solarweb samt via flashminne i form av en Excel-fil innehållandes både aktiv och reaktiv 

energi under varje loggningsintervall. Inhämtade data kunde sedan användas för att: 

● Beräkna den totala elproduktionen för anläggningen under april månad.  

● Beräkna anläggningens effektfaktor.  
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2.7 Mätning av spänningsnivå 
Spänningsnivån registrerades kontinuerligt av växelriktarens loggningssystem. Loggningen 

skedde med tätast möjliga intervall på fem minuter. Den loggade datan hämtades som en 

Excel-fil innehållandes spänningsnivå för alla tre faser. Den inhämtade datan kunde sedan 

användas för att: 

● Se högst förekommande spänningsnivå 

● Se lägst förekommande spänningsnivå 

● Beräkna den genomsnittliga spänningsnivån 

 

2.8 Beräkningsmodeller i Polysun  
Data som inhämtats från växelriktare, bokningslistor, ritningar samt personlig kommunikation 

sammanfördes till ett flertal modeller i Polysun. Polysun kan förutom att göra beräkningar av 

förväntad produktion även använda sig av simulerade modeller över elektriska laster - 

exempelvis elbilar som laddar - samt utföra beräkningar med olika typer av batterilager. 

Modellerna använder batterier från företaget Tesla dels för att dessa finns förinställda i 

programmet och dels för att de representerar storlekar som är relevanta för anläggningen.  

Under arbetets gång gjordes flertalet modeller i programmet med syfte att: 

● Få data om elproduktion för jämförelse med uppmätt produktionsdata. 

● Påvisa effekterna av en optimal placering och riktning av anläggningen.  

● Beräkna användningsgraden av egenproducerad el inom anläggningen.  

● Påvisa effekterna av att införa ett batterilager i anläggningen.  

 

2.9 Uppbyggnad av modell kring elektrisk last 
För att kunna beräkna användningsgraden av egenproducerad el inom anläggningen i 

programmet Polysun behövdes en modell. Denna behövde visa när på dygnet och när under 

året bilarna laddas samt hur effekt- och energiprofilen för en genomsnittlig laddning i den 

studerade anläggningen ser ut. En modell skapades som en Excel-fil med hjälp av 

beräkningar samt analys av bokningslistor och uppladdningskurvor för elbilsbatterier. Denna 

importerades sedan till Polysun efter rådfrågning av expert på programmet. En noggrannare 

beskrivning av modellen presenteras under resultat. 

 

2.10 Beräkning av egenanvändning för april månad 
För att grafiskt visa egenanvändningen under ett dygn sammanställdes produktion från alla 

dagar under april 2017 och medelvärden med en upplösning på fem minuter konstruerades. 

Medelvärden över dygnet jämfördes sedan med den genomsnittliga laddkurvan under en 

veckodag.  

 

2.11 Beräkningar kring laststyrning och minskning av mätarsäkring 
För att beräkna förutsättningarna för implementering av laststyrning och därmed minskad 

mätarsäkring behövdes kunskap om spridningen av inkommande bilar per timme eftersom 

detta styr laddningens effekt. Med hjälp utav analys av bokningslistor, maximalt 

förekommande effekt samt årlig energianvändning kunde detta göras. Alternativa 

mätarsäkringar med beräknad maximal effekt, samt ny årskostnad presenteras för samtliga 

alternativ. Beräkningar gjordes även för bedömning av laddtid för lämpliga mätarsäkringar.  

 



21 

3 Resultat 
3.1 Presentation av mätresultat 

3.1.1 Analys av körmönster för berörda fordon 
Nedan presenteras den sammanställning som gjorts av bokningslistor som berör de åtta 

fordonen i bilpoolen. Totalt analyserades bokningslistor från 102 dygn.  

 
Tabell 1: Fördelning av tillfällen med olika antal inkommande fordon under samma timme. Tabellen anger totala 

summan för varje scenario.  

Antal inkommande fordon.  1 2 3 4 5 6 7 8 

Fördelning av antal tillfällen 208 70 19 10 20 9 9 4 

 
Tabell 2: Fördelning av antal inkommande fordon under dygnets timmar.  

Klockslag 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Inkommande fordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12 11 

Klockslag 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Inkommande fordon 33 32 56 41 37 58 389 4 0 1 0 0 

 

 
Figur 19: Inkommande fordons procentuella fördelning över dygnet baserat på studerade bokningslistor.  

(Bild av Sarner, 2017) 
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Tabell 3: Fördelning av tillfällen med olika antal inkommande fordon fördelade över dygnets timmar.  

 Antal inkommande fordon 

Timme 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 15 2 0 0 0 0 0 0 

10 9 0 1 0 0 0 0 0 

11 7 2 0 0 0 0 0 0 

12 21 6 0 0 0 0 0 0 

13 26 3 0 0 0 0 0 0 

14 34 11 0 0 0 0 0 0 

15 25 8 0 0 0 0 0 0 

16 26 4 1 0 0 0 0 0 

17 29 8 3 1 0 0 0 0 

18 12 25 14 9 20 9 9 4 

19 2 1 0 0 0 0 0 0 

20 1 0 0 0 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.1.2 Solelsproduktion 
Nedan presenteras den sammanställning som gjorts av inhämtad elproduktion från 

växelriktaren under perioden 2017-04-01 till 2017-04-30. Den totala produktionen under 

perioden uppgick till 1922 kWh.  

 
Figur 20: Uppmätt solelsproduktion under april 2017. (Bild av Larsson, 2017) 

 

3.1.3 Effektfaktor 
Nedan presenteras den sammanställning som gjorts av effektfaktorn från växelriktaren under 

perioden 2017-03-29 till 2017-04-06. Totalt registrerades 1217 uppmätta värden där varje 

värde består av ett 300 sekunder långt loggningsintervall.  
 

Tabell 4: Sammanställning av uppmätta effektfaktorer under perioden 2017-03-29 till 2017-04-06. 

Högst förekommande effektfaktor 1,0000000 

Lägst förekommande effektfaktor 0,9999864 

Genomsnittlig effektfaktor 0,9999942 

 

3.1.4 Spänningsnivå 
Nedan presenteras den sammanställning som gjorts av inhämtade spänningsnivåer från 

växelriktaren under perioden 2017-03-29 till 2017-04-06. Totalt registrerades 1217 uppmätta 

värden. Värdena redovisas separat för de tre faserna L1, L2 och L3. De uppmätta värdena 

registrerades med en decimals noggrannhet var femte minut och är medelvärden av de 300 

sekunder som bygger upp intervallet. 
 

Tabell 5: Sammanställning av uppmätta spänningsnivåer under perioden 2017-03-29 till 2017-04-06. 

Fas L1 L2 L3 

Högst förekommande spänningsnivå 239,8 V 239,8 V 239,5 V 

Lägst förekommande spänningsnivå 234,8 V 234,2 V 234,3 V 

Genomsnittlig spänningsnivå 237,3 V 237,1 V 237,1 V 
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3.2 Beräkningar och modellering 

3.2.1 Uppbyggnad av modell kring elektrisk last 
Modellen för elektrisk last består av följande huvuddelar:  

● Beräkning av när på dygnet samt när under året fordonen laddas, vilket erhålles från 

analys av bokningslistor. 

● Beräkning av hur effektkurvan sjunker efterhand som varje laddning pågår. 

● Beräkning av årligt energibehov.  

● Sammanställning för användning i Polysun. 

 

3.2.1.1 Beräkning av effektkurva för laddning 

Eftersom den studerade anläggningen innehåller laddstationer med olika effekt samt 

batterier med olika kapacitet och laddtider modelleras effektkurvan utifrån en laddstation 

som har den genomsnittliga effekten av alla laddstationer i den studerade anläggningen 

samt ett batteri som har den genomsnittliga storleken och laddtiden av alla batterier som 

används i Hylte. Kurvans lutning baseras även på grafisk avläsning av tre batterikurvor, 

varav två behandlar elbilsbatterier och den tredje behandlar litiumjonbatterier i allmänhet 

(Johnsavesenergy, 2016; Battery University, 2017). Eftersom modellen över den elektriska 

lasten arbetar med en upplösning på en timme per ruta behöver laddkurvan inte hålla högre 

upplösning än detta. Detta gör dock att den skiljer sig något från de studerade kurvorna.  

 
Beräkning 1: Genomsnittlig laddeffekt. 

(11+11+3,7+3,7+3,7+3,7+3,7+3,7) / 8 = 5,525 kW 

 
Beräkning 2: Genomsnittlig batteristorlek. (Laddaelbilen.se, u.å.; Nissan, 2017b) 

(8,8+8,8+8,8+30+30+30+30+30) / 8 = 22,05 kWh  

 
Beräkning 3:  Genomsnittlig längsta laddtid. (Pod point, 2017a; Pod point, 2017b) 

 (3+3+3+8+8+8+8+8) / 8 = 6,125 timmar  

 

Effektkurvan anpassades även så att cirka 80 procent av batteriet laddas med full effekt 

(5,525 kW) och resterande 20 procent med konstant spänning, (se figur 21), (Volkswagen, 

2017b). Tiden för en full laddning av det genomsnittliga batteriet (6,125 timmar) gav en 

laddningsgrad på 98,3 procent vilket anses vara fulladdat på grund av modellens låga 

upplösning på 1 timme.  
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Figur 21: Visar den modell som tagits fram för hur laddningens effekt avtar som funktion av tiden för laddning. 

Batteriet laddas från 0 till 22,05 kWh. (Bild av Larsson, 2017) 

 

3.2.1.2 Beräkning av årligt energibehov 

Den studerade anläggningens årliga energianvändning beräknas med en genomsnittlig 

energianvändning per mil, vilken multipliceras med det totala antalet körda mil för de åtta 

poolbilarna. Fordonen som leasas är fem Nissan Leaf som har batterier på 30 kWh samt tre 

Volkswagen Golf GTE med batterier på 8,8 kWh (Nissan, 2017b; Laddaelbilen.se, u.å.).  

Energianvändningen för Nissan Leaf baseras på EPA:s beräkningar som anger att modellen 

med 30 kWh batteri klarar upp till 17,2 mils körning (Nissan, 2017a). Motsvarande siffra för 

Volkswagen Golf GTE är 5 mils räckvidd med 8,8 kWh batteri (Volkswagen, 2017a).  

 
Beräkning 4: Energianvändning per mil för Nissan Leaf. (Nissan, 2017b; Nissan, 2017a) 

30 kWh / 17,2 mil = 1,74 kWh/mil 

 
Beräkning 5: Energianvändning per mil för Golf GTE. (Laddaelbilen.se, u.å.; Volkswagen, 2017a) 

8,8 kWh / 5 mil = 1,76 kWh/mil 

 
Beräkning 6: Genomsnittlig energianvändning per mil. 

((5*1,74) +(3*1,76)) /8 = 1,75 kWh/mil 

 

Data över körsträcka för 7 av 8 studerade fordon hittades från 2013. Denna användes för att 

beräkna en total körsträcka för alla 8 fordon.  

 
Beräkning 7: Total körsträcka 2013. (Hylte kommun, 2015) 

(3599+2600+2900+2700+3200+2700+2035) / 7 * 8 = 22 553 mil 

 



26 

Beräkning 8: Årlig energianvändning. 

 (22 553 mil/år) * (1,75 kWh/mil) = 39 468 kWh/år 

 

3.2.1.3 Sammanställning för användning i Polysun 

Data från bokningslistorna användes för att beräkna hur mönstret för inkommande bilar såg 

ut för genomsnittliga veckodagar och helgdagar. Kalenderåret 2017 användes som grund 

och de modellerade veckodagarna samt helgdagarna användes för att konstruera en modell 

över ett helt år. I modellen tas hänsyn till sex veckors semester under sommaren samt 

högtidsdagar då normalt ingen arbetar. Med hjälp av Excel sammanfördes mönstret för 

inkommande bilar med modellen för hur effekten avtar som funktion av laddtid. En formel 

som tar hänsyn till antal inkommande bilar, laddeffektens avtagande samt genomsnittligt 

energibehov per laddtillfälle skapades och användes för att producera en modell som täcker 

ett år. För att modellen skulle kunna läsas i Polysun fick den sparas i CSV-format. I filen 

motsvarar varje rad hur mycket som laddas under en timme och täcker ett år, vilket ger 8760 

rader. Polysun är i första hand gjort för att enbart använda sig av fördefinierade lastprofiler 

så experthjälp fick rådfrågas för att kunna importera modellen. 

 

3.2.2 Förväntad produktion 
För att ge en överblick av förväntad elproduktion från den studerade anläggningen visas 

nedan en modell gjord i programmet Polysun. Modellen beräknar enbart elproduktion och tar 

således ingen hänsyn till laddstationernas elanvändning. Parametrar från anläggningen som 

tas med i beräkningsmodellen är:  

● Position: Hyltebruk, Longitud: 13,239°, Latitud: 57°. 

● Höjd över havet: 147 m. 

● Takvinkel: 3,5 grader från horisontalplanet. 

● Azimut: 140 grader (Nordväst). 

● Yttermått: 11,8 * 12,1 meter. 

● Antal Paneler: 84 st. 

● Paneltyp: SolarWorld, SW 280 mono black. 

● Växelriktare: Fronius, Symo 20.0–3-M. 

● Kabelförluster: Baserade på bilaga 1. 

● Elektriska konsumtionsprofiler: Inga. 

 

 
Figur 22: Förväntad produktion per månad för den studerade anläggningen. (Bild av Larsson, 2017)  
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Figur 23: Förväntat årligt energiflöde för den studerade anläggningen. (Bild av Sarner, 2017) 

 

För att se hur den reella modellen förhåller sig till den verkliga produktionen jämförs 

modellerad produktion med uppmätt produktion för april 2017. Den totala 

månadsproduktionen uppgick till 1922 kWh (se figur 20) och beräknad månadsproduktion 

från Polysun till 2108 kWh (Se figur 22). 

 
Beräkning 9: Förhållande mellan uppmätt och beräknad elproduktion under april 2017.  

1922 kWh / 2108 kWh = 0,91  (-9 %) 

 

För att verifiera resultatet och se hur instrålningen för april 2017 förhåller sig till 

normalinstrålningen under april, inhämtades mätdata över globalsolinstrålning från SMHI. 

Data fanns inte specifikt för Hyltebruk så beräkningarna baseras på mätdata från Göteborg, 

Växjö och Lund då dessa städer ligger närmast. Den procentuella avvikelsen från normal 

instrålning beräknades för varje ort och sedan beräknades en genomsnittlig avvikelse.  

 
Beräkning 10: Beräkning av avvikelse från normalinstrålning för Göteborg, april 2017. (SMHI, 2017) 

123,3 / 105,9 = 1,16 (+16 %) 

 
Beräkning 11: Beräkning av avvikelse från normalinstrålning för Växjö, april 2017. (SMHI, 2017) 

112,3 / 104,9 = 1,07 (+7 %) 

 

Beräkning 12: Beräkning av avvikelse från normalinstrålning för Lund, april 2017. (SMHI, 2017) 

108,8 / 109,4 = 0,99 (-1 %) 

 
Beräkning 13: Beräkning av genomsnittlig avvikelse från normalinstrålning för Göteborg, Växjö och Lund, april 

2017.  

(1,16 + 1,07 + 0,99) / 3 = 1,07 (+7 %) 
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3.2.3 Optimerad modell gällande azimut och lutning 
Modellen visar den studerade anläggningens potential vid optimerad azimut och taklutning. 

Observera att den befintliga anläggningens placering styrdes av parkeringens utformning 

och därför inte kunnat optimeras. Modellen beräknar enbart elproduktion och tar således 

ingen hänsyn till laddstationernas elanvändning. Parametrar från anläggningen som tas med 

i den optimerade beräkningsmodellen är:  

● Position: Hyltebruk, Longitud: 13,239°, Latitud: 57°. 

● Höjd över havet: 147 m. 

● Takvinkel: 39 grader från horisontalplanet (PVGIS, u.å.). 

● Azimut: 0 grader (Syd). 

● Yttermått: 11,8 * 12,1 meter. 

● Antal paneler: 84 st. 

● Paneltyp: SolarWorld, SW 280 mono black. 

● Växelriktare: Fronius, Symo 20.0–3-M. 

● Kabelförluster: Baserade på bilaga 1. 

● Elektriska konsumtionsprofiler: Inga. 

 

 
Figur 24: Förväntad produktion per månad vid optimering av den studerade anläggningen. (Bild av Larsson, 

2017) 

 
Figur 25: Förväntat årligt energiflöde vid optimering av den studerade anläggningen. (Bild av Sarner, 2017) 
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3.2.4 Egenanvändning 
3.2.4.1 Beräkning i Polysun 

För att ge en överblick av förväntad egenanvändning från den studerade anläggningen visas 

nedan en modell gjord i programmet Polysun. Parametrar från anläggningen som tas med i 

beräkningsmodellen är:  

● Position: Hyltebruk, Longitud: 13,239°, Latitud: 57°. 

● Höjd över havet: 147 m. 

● Takvinkel: 3,5 grader från horisontalplanet. 

● Azimut: 140 grader (Nordväst). 

● Yttermått: 11,8 * 12,1 meter. 

● Antal Paneler: 84 st. 

● Paneltyp: SolarWorld, SW 280 mono black. 

● Växelriktare: Fronius, Symo 20.0–3-M. 

● Kabelförluster: Baserade på bilaga 1. 

● Elektriska konsumtionsprofiler: Konstruerad modell baserad på analys av 

bokningslistor samt laddkurvor.  

 
Figur 26: Årligt energiflöde för anläggningen vid användande av modell för elektrisk last. (Bild av Sarner, 2017) 

 

Anläggningen får därmed en procentuell egenanvändning över året som beräknas genom att 

dela energimängden för egenanvändningen med produktionen på växelströmssidan.  

 
Beräkning 14: Procentuell egenanvändning 

5 259 / 18 075 = 29,1 %. 

 

 

 



30 

 
Figur 27: Visar egenanvändning för anläggningen fördelat över årets månader vid användande av modell för 

elektrisk last. (Bild av Sarner, 2017) 

 

3.2.4.2 Egenanvändning under april 2017 

För att visa hur egenanvändningen ändras över ett dygn presenteras egenanvändningen för 

en genomsnittlig veckodag i april 2017. Produktionsdata är taget från växelriktare för 

samtliga dygn under april 2017 med fem minuters intervall och ett medeldygn har 

konstruerats. Laddata är taget från konstruerad modell för laddning en vanlig veckodag.  

 
Figur 28: Visar egenanvändningen för en genomsnittlig veckodag i april 2017. Där graferna överlappar sker 

egenanvändningen (grönt fält). (Bild av Sarner, 2017) 

 

3.2.5 Räkneexempel för Installation av batterilager 
För att ge en överblick av hur energiflöden ändras vid installation av olika typer av 

batterilager i den studerade anläggningen visas nedan två modeller gjorda i programmet 

Polysun.  

Parametrar från anläggningen som tas med i beräkningsmodellerna är:  

● Position: Hyltebruk, Longitud: 13,239°, Latitud: 57°. 

● Höjd över havet: 147 m. 
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● Takvinkel: 3,5 grader från horisontalplanet. 

● Azimut: 140 grader (Nordväst). 

● Yttermått: 11,8 * 12,1 meter. 

● Antal Paneler: 84 st. 

● Paneltyp: SolarWorld, SW 280 mono black. 

● Växelriktare: Fronius, Symo 20.0–3-M. 

● Kabelförluster: Baserade på bilaga 1. 

● Elektriska konsumtionsprofiler: Konstruerad modell baserad på analys av 

bokningslistor samt laddkurvor.  

● Batterityp - modell 1: Tesla Powerwall 10 kWh 

● Batterityp - modell 2: Tesla Powerpack 100 kWh 

 

 
Figur 29: Simulerat årligt energiflöde för den studerade anläggningen vid installation av Tesla powerwall 10 kWh 

(Modell 1). (Bild av Sarner, 2017) 

 

 
Figur 30: Simulerat årligt energiflöde för den studerade anläggningen vid installation av Tesla powerpack 100 

kWh (Modell 2). (Bild av Sarner, 2017) 
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Anläggningens procentuella egenanvändning över året kan därmed beräknas för de olika 

batteristorlekarna genom att dela energimängden för egenanvändning med produktion på 

växelströmssidan.  

 
Beräkning 15: Egenanvändning med Tesla powerwall 10 kWh. 

6 528 kWh / 18 075 kWh = 36,1 %  

 
Beräkning 16: Egenanvändning med Tesla powerpack 100 kWh. 

10 382 kWh / 18 075 kWh = 57,4 %  

 

För att sätta batterilagrens kapacitet i relation till det högsta möjliga energibehov som kan 

uppstå beräknas energimängden för det fall att alla bilar kommer in helt urladdade samtidigt.  

 
Beräkning 17: Högsta möjliga energibehov vid en tidpunkt. (Laddaelbilen.se, u.å.; Nissan, 2017b) 

8,8+8,8+8,8+30+30+30+30+30 = 176,4 kWh 

 

3.2.6 Installation av laststyrning och minskning av mätarsäkring 
För att beräkna hur laststyrning påverkar laddningstiden vid minskad mätarsäkring används 

spridningen av inkommande bilar per timme eftersom detta styr effektbehovet för laddning. 

Det maximala effektbehovet för laddning av ett fordon i den berörda bilpoolen är 11 kW i två 

av åtta uttag samt 3,7 kW i resterande sex. Då antalet bilar som parkerar för laddning ökar, 

ökar även effektbehovet på följande vis: 11+11+3,7+3,7+3,7+3,7+3,7+3,7 kW. Detta 

presenteras som “Effektbehov” i tabell 6. För att utesluta risken för underdimensionerande 

beräkningar utgår författarna från att de två laddstationerna med högst effekt alltid används 

först samt att fordonen använder sig av laddstationernas maximala effekt.  

 
Tabell 6: Fördelning av scenarion som berör effektbehov. Tabellen visar fördelningen av tillfällen som ett visst 

antal bilar anländer under samma timme och kopplar upp sig för laddning samt det effektbehov som då uppstår. 

Tabellen baseras på bokningslistor från 102 dagar.  

Inkommande bilar per timme (st) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Effektbehov (kW) 11 22 25,7 29,4 33,1 36,8 40,5 44,2 

Fördelning av antal tillfällen 208 70 19 10 20 9 9 4 

 

För att kunna bedöma lämpliga alternativ till den aktuella mätarsäkringen presenteras i tabell 

7 tillgängliga säkringsstorlekar och beräknade maximala effektuttag förenat med dessa 

avrundat nedåt med en decimal för att minska risken för underdimensionering.  

 
Beräkning 18: Formel för beräkning av maximal effekt i tabell 7.  

√3*maximal ström (A)*huvudspänning (V)/1000 = maximal effekt (kW) 

 

Syftet med en mindre mätarsäkring är primärt ekonomiskt och därför bör den ekonomiska 

besparingspotentialen beräknas. För den ekonomiska beräkningen behövs kunskap om årlig 

energianvändning samt högsta timmedeleffekt per månad. Den årliga energianvändningen 
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har tidigare beräknats till 39 468 kWh baserat på statistik från 2013, (se beräkning 8). 

Anläggningen beräknas ha en maximal månadseffekt på 44,2 kW (se tabell 6). Då det 

förekommer med jämna mellanrum att åtta bilar anländer under samma timme och för att 

inte underdimensionera den ekonomiska beräkningen gjordes förenklingen att detta inträffar 

minst en gång per månad under alla årets månader.  

 
Beräkning 19: Formel för beräkning av total årskostnad i tabell 7.  

Fast kostnad + ((kWh/år) *(kr/kWh)) + (kW*(kr/kW)) = Total årskostnad 

 
Tabell 7: Beräkning av maximal effekt, delkostnader samt total årskostnad för olika storlek av mätarsäkring för 

den studerade anläggningen. Baserat på en total årsanvändning på 39 468 kWh samt en högsta effekt på 44,2 

kW.  

Storlek 
(A) 

Maximal 
effekt (kW) 

Fast 
kostnad 

Överföringsavgift 
(kr/kWh) 

Effektavgift 
(kr/kW) 

Total 
årsskostnad 

16 11,0 3 624 0,1584 0 9 876 

20 13,8 4 800 0,1584 0 11 052 

25 17,3 6 216 0,1584 0 12 468 

35 24,2 9 120 0,1584 0 15 372 

50 34,6 13 656 0,1584 0 19 908 

63 43,6 17 760 0,1584 0 24 012 

80 55,4 7200 0,0643 1015,2 54 610 

 

För att beräkna den faktiska laddtiden för samtliga säkringsstorlekar användes samma 

modell som använts för att simulera laddtid vid uppbyggnad av den elektriska lasten. 

Laddtiden presenteras nedan i figur 31. Säkringarna på 16 samt 20 A uteslöts efter 

beräkningen då de bedömdes orimligt små för denna anläggning och överskred längsta 

tillåtna laddtid på 14 timmar (Kl: 18:00-08:00).  
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Figur 31: Laddkurvans utseende vid mätarsäkringar mellan 25A och 80A. Grafen utgår från maximalt 

energibehov från samtliga bilar samtidigt. Längsta tillåtna laddtid för den studerade anläggningen är 14 timmar 

(Kl: 18:00-08:00). (Bild av Larsson, 2017) 

 

4 Diskussion och analys 
4.1 Analys av resultat 

4.1.1 Körmönster för berörda fordon 
Analysen av körmönster kan ha påverkats av det faktum att fordonen bokas längre tid än 

vad de faktiskt används. Som exempel kan ett fordon vara bokat men stå parkerat med 

laddning en kortare period då personen som bokat har ett ärende i kommunhuset. Detta kan 

anses öka mängden egenanvändning om det sker mitt på dagen. Påverkan är dock svår att 

kvantifiera och därför användes bokningslistorna utan korrigering för detta. Bokningslista 

saknades för den andra december.  

 

4.1.2 Solelsproduktion 
Jämförelse av den reella och den optimala modellen för produktion visar en 

produktionsökning på årsbasis om ca 19 % för den optimerade modellen. Då förlusterna inte 

ökar med mer än ca 15 % visar detta på en högre effektivitet. 

 
Tabell 8: Jämförelse av årliga energiflöden från anläggningen i Hyltebruk med optimerad modell. 

Energiflöde Befintlig anläggning Optimerad anläggning 

Produktion från paneler 18 540 kWh/år 22 946 kWh/år 

Utmatning till elnät 18 075 kWh/år 22 399 kWh/år 

Förlust växelriktare 346 kWh/år  350 kWh/år 

Förlust kablar 119 kWh/år 196 kWh/år 

 

Nämnvärt är även att den optimerade modellen ger en mer utjämnad produktionsprofil över 

året med en högre andel elproduktion på vintern jämfört med den reella anläggningen där en 
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låg takvinkel och avvikelse från söderläge gör att den lågt stående vintersolen träffar takytan 

med en mindre fördelaktig vinkel. I figur 32 syns exempelvis att produktionen för januari 

tredubblas och produktionen för februari nästan dubblas. Denna produktionsökning fås vid 

en genomtänkt planering och placering och behöver inte medföra några ökade kostnader vid 

projektering.  

 
Figur 32: Jämförelse av månadsvis produktion (gul) från anläggningen i Hyltebruk med optimerad modell (grön). 

(Bild av Sarner, 2017) 

 

Vid jämförelse av uppmätt och beräknad produktion för april 2017 är det uppmätta värdet 9 

% mindre (se beräkning 9). Under samma period är den genomsnittliga instrålningen 7 % 

högre än normalt, (se beräkning 13). Den låga produktionen jämfört med instrålningen kan 

bero på att lokala väderförhållande i Hylte skiljer sig från de orter som använts till 

beräkningarna, då dessa ligger förhållandevis långt bort. En annan faktor som kan spela in 

är att beräkningen av produktionen i Polysun beror av många skilda parametrar och därmed 

bör ha en viss felmarginal. Denna felmarginal bör inte påverka skillnaden mellan modellerna 

för årsproduktion med och utan optimering utan enbart förändra produktionen för de båda. 

Modellerna kring batterier och egenanvändning tros också kunna påverkas. Då Hylte 

kommun har fått tillgång till mätutrustningen kan en årlig avstämning göras för att kontrollera 

hur produktionen förhåller sig till modellen under ett längre perspektiv. En sådan avstämning 

sker genom att jämföra månadsrapporterna från solarweb med de värden som beräknats i 

Polysun.  

 

4.1.3 Övertonshalt 
Inom den angivna systemgränsen kan endast växelriktaren anses avge nämnvärda mängder 

övertoner och här håller sig tillverkarens angivna värden väl inom de värden som anses ge 

en godtagbar kvalitet. Laddningen ger också upphov till övertoner i anläggningen, men 

eftersom omriktningen sker i bilens likriktare vilket är utanför projektets systemgräns tas 

detta inte upp närmare i rapporten.  
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4.1.4 Effektfaktor 
Den reaktiva effekt som produceras av växelriktaren visade sig efter mätningarna vara 

mycket låg med en effektfaktor mycket nära 1.0 under hela mätserien. De förluster samt 

extra strömmar som uppkommer till följd av reaktiv effekt anses i detta fall vara försumbara. 

Beräkningen av effektfaktor som baseras på förhållandet mellan aktiv och reaktiv energi kan 

ha påverkats av noggrannheten i mätutrustningen som inte kunnat fastställas.  

 

4.1.5 Spänningsnivå 
De spänningsnivåer som uppmättes vid växelriktaren håller sig inom gällande gränsvärden. 

En viss skillnad mellan faserna noteras både vad gäller högsta nivån där skillnaden är 0,3 V 

samt lägsta nivån där skillnaden är 0,6 V (Se tabell 5). Det bör tilläggas att intervallet på fem 

minuter för varje loggning kan ha påverkat resultatet då loggningen enbart presenterar ett 

genomsnittligt värde för den loggade perioden.  

 

4.1.6 Egenanvändning 
Som framkommit vid analys av körmönster inträffar oftast det största energibehovet klockan 

18 och elproduktionen når sin högsta punkt tidigare under dagen. Trots detta inkommer ett 

antal fordon spridda över hela arbetsdagen vilket är positivt för att öka egenanvändningen. 

Eftersom solkraftanläggningen maximalt levererar 20 kW och laddstationerna med 

nuvarande dimensionering kan leverera upp till 44,2 kW kommer det uppstå situationer när 

effekt behövs tas från nätet. Den årliga elproduktionen har beräknats till 18 075 kWh och det 

årliga energibehovet till 39 468 kWh, alltså är elproduktionen 45,9 % av det årliga 

energibehovet. Detta är inte samma sak som egenanvändning då produktion och behov inte 

alltid stämmer överens. Detta kan ses tydligt i figur 28 som visar egenanvändningen för ett 

genomsnittligt dygn i april. Vid behandlingen av data för figur 28 gjordes ett medelvärde för 

varje 5 minuters intervall för hela april månad. Detta gör att produktionskurvan kan vara 

både betydligt högre och betydligt lägre för individuella dygn. Samma sak gäller för kurvan 

för laddning då även denna är uträknad med medelvärden. Dessa skiftningar kommer att 

påverka den dagliga egenanvändningen. Ett mer korrekt estimat av egenanvändningen 

erhålles från beräkningsmodellerna från Polysun då de bygger på ett helt år. Värt att notera 

är det faktum att carporten inte kommer användas under semestern på sommaren vilket 

leder till att all produktion under en period med hög produktion kommer matas ut på nätet 

vilket kan ses tydligt i figur 27.  

 

4.1.7 Installation av batterilager 
Beräkningarna visar att installation av batterilager främst påverkar egenanvändningen och 

på så vis även den rörliga kostnaden för elanslutningen. Beräkningarna visar även att 

batterierna leder till en del förluster vilket bör vägas in om installation av batterilager 

övervägs.  

Den kraftiga produktionsvariationen över året gör det svårt att entydigt säga att den ena 

storleken av batteri skulle vara mer lämplig än en annan för den studerade anläggningen.  

Beräkningarna visar att det teoretiskt högsta möjliga energibehov som kan uppstå samtidigt 

är 176,4 kWh vilket skulle uppstå om alla bilar kommer in helt urladdade samtidigt vilket 

också bör vägas in vid val av batteristorlek.  

Batteriet på 10 kWh kommer ha den högsta utnyttjandegraden då det kommer kunna laddas 

fullt och laddas ur en eller flera gånger under samma dygn. Detta batteriet kommer även att 

matcha bäst med den låga vinterproduktionen, samtidigt som det får svårt att ta hand om en 
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hög sommarproduktion. För att förstå hur låg utnyttjandegrad batteriet på 100 kWh kommer 

ha under vintern kan man sätta det i relation med den beräknade produktionen för hela 

december månad som uppgår till 127 kWh. Detta batteri är istället bättre lämpat att ta hand 

om den högsta månadsproduktionen på 3 052 kWh som uppstår under juni månad. I detta 

fallet skulle batteriet kunna ta hand om så gott som en hel dagsproduktion och kunna lagra 

större delen av det teoretiskt högsta energibehovet. Även en del av produktionen som sker 

över helger skulle här istället kunna lagras för att användas internt under kommande 

arbetsvecka. I detta fallet bör noteras att batteriet inte kommer nyttjas under hela 

semesterperioden vilket är en del av den tekniskt mest lämpade perioden för detta batteri.  

 

4.1.8 Installation av laststyrning och minskning av mätarsäkring 
Dimensioneringen av mätarsäkring behöver i det studerade fallet med en last och en 

produktionskälla enbart ta hänsyn till den del som hanterar störst effekt. Värt att notera är att 

produktionskällan i de fall solen skiner kommer ha en avlastande effekt på mätarsäkringen 

då den egenproducerade elen kan gå internt direkt till laddstationerna. För att dimensionera 

mätarsäkringen lägre än det maximalt möjliga behovet krävs någon typ av laststyrning för att 

undvika överbelastning. En viktig punkt att tillägga är att det förutom laddstationerna även 

finns sex vägguttag säkrade till 10 A samt belysning säkrad till 10 A (Se bilaga 2). 

Vägguttagen anses överflödiga då de inte fyller någon funktion och tas därför inte med i 

bedömningarna nedan. Vad gäller LED-belysningen kommer strömstyrkan på denna att 

hamna på cirka 0,75 A vilket kan anses försumbart och denna tas därför inte med i 

bedömningarna nedan.  

 

För att göra en slutlig bedömning av hur mycket mätarsäkringen kan minskas vid 

implementering av laststyrning bör tre parametrar vägas in: 

● Maximalt effektbehov. 

● Längsta laddtid som kan accepteras.  

● Den ekonomiska besparingen 

 

Det maximala effektbehovet som presenteras i tabell 6 uppgår enligt beräkningarna till 44,2 

kW och uppträdde enbart vid fyra tillfällen under de 102 dagar som körmönstren för fordonen 

analyserades. Alla fyra tillfällen ägde rum klockan 18 och motiverar således inget behov av 

att ladda fordonen med maximal effekt eftersom arbetsdagen då är över och fordonen 

kommer stå parkerade i minst 14 timmar framöver. Tittar man istället på det högst 

förekommande effektbehovet tidigare under dagen inträffar detta klockan 17 och innefattar 

maximalt fyra inkommande fordon under samma timme vilket gör att mätarsäkringen skulle 

kunna minskas till 50 A och ändå tillfredsställa effektbehovet på 29,4 kW (se tabell 6). 

Ytterligare ett steg nedåt i storlek till en säkring på 35 A möjliggör fortfarande att de två 

uttagen med 11 kW finns tillgängliga att ladda med full effekt och täcker större delen av de 

scenarion som uppträder med antal inkommande bilar under den studerade perioden. En 

viktig detalj i den studerade anläggningen är att sex av ladduttagen har enfasanslutning 

vilket innebär en risk för snedbelastning mellan faserna. För att minska denna risk samt 

risken för överbelastning vid minskning av mätarsäkring kan en adaptiv effektutjämnare 

installeras. Detta innebär att effekt tas från den eller de faser som för tillfället belastas minst 

och flyttar över denna till den fas som belastas hårdast. Den adaptiva effektutjämnaren gör 

således anläggningen mer flexibel och tillåter att en ström som är högre än högsta tillåtna 

ström på mätarsäkringen ändå kan tas ut för en enskild fas. (Ferroamp, u.å.) 
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Utgångspunkten för laddtid är att alla fordon kopplas till en laddstation senast klockan 18:00 

varje kväll vilket ger anläggningen 14 timmar på sig att leverera den efterfrågade 

energimängden. Utifrån gjorda beräkningar räcker därmed en mätarsäkring om 25 A för att 

tillfredsställa energibehovet. Dock är en sådan minskning inte möjlig eftersom 

solkraftanläggningen kräver en mätarsäkring om minst 35 A. En mätarsäkring om 35 A 

skulle innebära en laddtid på 10–11 timmar vid maximalt energibehov. Motsvarande siffror 

för 50 A och 63 A skulle vara cirka 8–9 samt 7–8 timmar (Se figur 31). 

 

Den ekonomiska besparing som kan uppnås visar på stor potential redan vid första steget 

ned till 63 A och vid sänkning till 50 A och 35 A ökas besparingen ytterligare (se tabell 9). 

 
Tabell 9: Årlig kostnadsbesparing vid minskning av anläggningens mätarsäkring.  

Byte till Årlig kostnadsbesparing 

63A 30 598 kr 

50A 34 702 kr 

35A 39 238 kr 

 

4.2 Analys av metod 

4.2.1 Litteraturstudie 
Att inleda skrivandeprocessen med en litteraturstudie gav författarna en god repetition och 

viss ny kunskap som visade sig vara användbar under resten av arbetets gång.  

Angående miljömålen i Hylte kommun skulle författarna gärna sett en uppföljning för att få 

reda på hurvida målen uppfyllts. 

 

4.2.2 Analys av körmönster för berörda fordon 
Att förenkla bokningslistorna till ettor och nollor visade sig vara ett bra arbetssätt då det 

innebar både en enkel inmatning och en väl fungerande bas för sammanställande 

beräkningar.  

 

4.2.3 Anslutning till trådlöst nätverk 
Att ansluta anläggningen till kommunens trådlösa nätverk visade sig vara svårt då signalen 

var för svag för att räcka till. Signalstyrkan kunde ha uppmätts i ett tidigare skede och då gett 

kommunens IT-avdelning den tid de behövde för att ordna fram en stabilare signal. En 

tidigare identifiering av problemet kunde ha eliminerat behovet av att införskaffa ett 4G-

modem.  

 

4.2.4 Uppkoppling mot växelriktare 
Uppkopplingen mot växelriktaren fungerade tillfredsställande. Beslutet att koppla upp 

växelriktaren mot det trådlösa nätverket visade sigpositivt då produktionsdata kunde hämtas 

in dagligen utan att behöva vara på plats i Hylte.  
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4.2.5 Uppkoppling mot laddstationer 
Uppkopplingen mot laddstationerna visade sig vara en av de mest krävande uppgifterna i 

arbetet, som författarna inledningsvis underskattat. Problem som uppstod direkt var 

kompabilitetsproblem med Windows operativsystem. Efter upprepad kontakt med relevant 

expertis löstes problemen genom konfigurering av stationerna följt av en uppkoppling mot 

internet vilket underlättade framtida åtkomst. Uppkopplingen mot laddstationerna var från 

början tänkt som ett sätt att få tillgång till information kring laddning av bilarna i den 

studerade anläggningen. Då dessa bilar inte kunde levereras i tid och mätningarna uteblev 

kom uppkopplingen mot laddstationerna att vara av mindre betydelse för arbetet än vad som 

var tänkt från utgångsläget.  

 

4.2.6 Mätning av solelproduktion 
Mätningen av solelproduktionen bestod de första veckorna av att med jämna mellanrum 

ladda över data från ett flashminne i växelriktaren på plats i Hylte. Detta förenklades sedan 

avsevärt då anläggningen kopplades till internet och mätdata kunde hämtas dagligen. 

Mätningen av solelproduktion kunde enbart utföras under april månad vilket ledde till sämre 

noggrannhet i bedömningen av hur anläggningen förhåller sig till den beräknade modellen. 

Den korta mätperioden beror på uppgifter om att växelriktaren hade ett inbyggt minne som 

kunde lagra upp till ett års produktion vilket senare visade sig felaktigt när mätdatan skulle 

hämtas ut.  

 

4.2.7 Mätning av spänningsnivå 
Mätningen av spänningsnivån gick bra. När mätdatan skulle hanteras uppstod dock problem 

då det visade sig att beräkningarna matats in i den ursprungliga CSV-filen vilket gjorde att 

beräkningarna försvann och enbart värdena fanns sparade. Detta ledde till att beräkningarna 

fick göras om och sparas som en Excel-fil.  

 

4.2.8 Uppbyggnad av modell kring elektrisk last 
Modellen av den simulerade lasten som baseras på beräkningar, studerade laddkurvor samt 

bokningslistor fungerade väl trots stora datamängder. Modellen bedöms ge en god 

noggrannhet då den baserats på bokningslistor över 102 dygn som sammanställts till 

genomsnittliga vecko- och helgdagar som sedan användes för att sträcka sig över ett helt år. 

Hänsyn togs även till detaljer som semester och högtidsdagar vilket kan bedömas öka 

trovärdigheten i modellen, det ska dock poängteras att olika personer har olika lång 

semester och placerar den olika vilket kommer påverka det verkliga utfallet. Felkällan kring 

bokningslistorna som gäller att bilarna oftast bokas längre än vad de används bedöms vara 

den största faktorn för eventuella brister i modellen. Modellen var från början tänkt att 

baseras på mätningar av bilarna i den studerade anläggningen, men på grund av 

förseningar med leverans av bilarna fick modellen istället baseras på beräkningar samt 

analys av laddkurvor. De studerade laddkurvorna fick anpassas till olika kriterier såsom 

beräknad laddtid vilket gör att de enbart är en uppskattning av verkligheten och ingen 

verklighetsbaserad modell som var tanken från början. En annan felkälla är antagandet om 

att bilarnas batteripaket alltid kan användas till 100 % vilket gjorts för att underlätta 

beräkningarna, detta kan även ses som ett sätt att inte underdimensionera anläggningen.  
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4.2.9 Beräkningsmodeller i Polysun  
Att basera många av beräkningarna på Polysun visade sig vara ett bra val då det gav 

möjlighet att väva samman stora delar av projektet i ett enda beräkningsprogram. Det faktum 

att körmönster och laddata kunde sammanföras i Excel underlättade beräkningarna. Även 

att Polysun har möjlighet att använda batterier i beräkningarna gjorde arbetet mer enhetligt 

då resultat ur andra beräkningsprogram inte behövde inhämtas.  

 

4.2.10 Beräkning av egenanvändning för april månad 

Sammanställningen av egenanvändning för april månad gav en tydlig bild över hur 

produktion och laddning sammanfaller över ett dygn. För att räkna ut andel egenanvändning 

kan det dock anses att denna sammanställning inte är lika pålitlig som 

beräkningsmodellerna från Polysun, då de modellerna avser ett helt år. 

 

4.2.11 Beräkningar kring laststyrning och minskning av mätarsäkring 

Det faktum att författarna valt att utgå från att stationerna med högst effekt alltid används 

först vid laddning kan ha påverkat utfallet från beräkningarna. Dock kan detta anses vara en 

nödvändig åtgärd för att minska risken för underdimensioneringar. Trots önskemål kunde 

ingen statistik nyare än 2013 användas för att beräkna det årliga energibehovet för 

anläggningen vilket kan anses vara en brist för rapporten.  

 

4.3 Övriga möjligheter till förbättringar 

4.3.1 Konstruktionsmässigt  
Konstruktionsmässigt anser författarna att vissa delar kan göras annorlunda för liknande 

projekt framöver. Ett tydligt problem som syns direkt på den studerade anläggningen är att 

placeringen av takets bärande träpelare gjort dessa utsatta för påkörning av de parkerande 

bilarna. Detta orsakar problem med både skadade bilar och träpelare. Värt att notera är att 

utrymmet mellan pelarna ska breddas med ca fem cm per sida på grund av missförstånd 

med leverantör, författarna ställer sig dock skeptiska till hur stor inverkan detta kommer att 

ha. Generösare utrymme per bil kan i framtida projekt lösa problemet med bilar som kör på 

konstruktionen och leder troligtvis till en högre anläggningskostnad vilket bör vägas mot de 

kostnader som uppstår för fordonsskador. 

Det finns i dagsläget konstruktioner på marknaden där den bärande konstruktionen helt är 

förlagd till konstruktionens mitt, vilket skulle kunna vara ett alternativ för framtida projekt 

(Schletter, 2016). Skåpet som innehåller elcentral och växelriktare sitter utsatt och är inte 

skyddat från påkörning vilket utgör en säkerhetsrisk. Detta kan förebyggas med någon typ 

av påkörningsskydd.  
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Figur 33: En av de skador som uppstått på grund av att träkonstruktionens pelare placerats för nära 

parkeringsplatserna i carporten. (Bild av Sarner, 2017) 

 

4.3.2 Användarmässigt  
Problem har uppstått med privatpersoner som parkerat fordon och laddat i carporten. Detta 

kan påverka möjligheterna att ansluta poolbilarna i de fall då alla platser är upptagna. 

Carporten är enbart tänkt att användas av kommunens egna bilar och problemet bedöms 

bero på bristfällig skyltning kring detta.  

 

4.3.3 Komponenter   
Det framkommer i rapporten att sex av åtta uttag i laddstationerna i dagsläget är kopplade 

som enfas vilket kan ge en ojämn belastning mellan faserna. En lösning för detta kan vara 

en ombyggnad till trefas som även skulle innebära möjligheter till en högre effekt per 

laddstation. Detta skulle kunna täcka ett framtida effektbehov när nuvarande bilar byts ut.  

 

4.3.4 Estetiskt  
Då den studerade anläggningen delvis byggts för att signalera miljöengagemang till 

kommuninvånarna anser författarna att estetiken spelar en viktig roll i hur anläggningen och 

dess budskap uppfattas. Något som i det avseendet kan uppfattas som negativt är att 

kommunen valt att enbart lägga om asfalten i de punkter som grävts ut för kablar, 

laddstolpar samt för plintarna till träkonstruktionen istället för att enhetligt asfaltera om hela 

carportens yta.  

Även skåpet för elcentral och växelriktare förstör en del av helhetsintrycket då det med sin 

nuvarande placering blir väldigt framträdande. En lösning kan vara att laddstationer och 

växelriktare placeras mer integrerat med den bärande konstruktionen (Solelia, u.å.).  
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4.3.5 Ekonomiskt 
Enligt de produktionsberäkningar som gjorts skulle anläggningen i dagsläget vara berättigat 

till 18 elcertifikat per år då elproduktionen beräknats uppgå till strax över 18 000 kWh/år. 

Anläggningen är berättigad tilldelning av ursprungsgarantier, men eftersom avsikten är att all 

den producerade strömmen ska användas som solel inom den egna anläggningen kommer 

dessa inte generera någon ekonomisk vinst.  

 

5 Slutsats 
Hur väl överensstämmer elproduktionen med framräknad modell? 

Den reella elproduktionen är 9% lägre än den framräknade modellen. Då den reella 

produktionen enbart uppmätts under en månads tid är det svårt att dra några definitiva 

slutsatser utifrån den lägre produktion som registrerats under april månad jämfört med den 

beräknade produktionen. Då Hylte kommun har fått tillgång till mätutrustningen föreslås 

istället en årlig avstämning för att kontrollera hur produktionen förhåller sig till modellen 

under ett längre perspektiv. En sådan avstämning sker enkelt genom att ladda ned 

månadsrapporterna som finns tillgängliga via solarweb och jämföra med de värden som 

beräknats i denna rapport.  

 

Hur stor är egenanvändningen av producerad el och hur kan denna maximeras? 

Den beräknade nuvarande egenanvändningen är 29,1 % och rapporten visar att denna kan 

höjas genom installation av batterilager. Vilken storlek av batterilager som kommunen bör 

välja vid intresse är inget författarna spekulerar kring i denna rapport då det är en avvägning 

som kommunen själva bör göra. 

 

Vad har implementering av laststyrning för påverkan på anläggningen? 

Laststyrningens främsta påverkan på anläggningen bedöms vara ökad flexibilitet samt 

möjlighet till sänkt abbonnemangskostnad. Författarna anser att en minskning av 

mätarsäkring samt installation av laststyrning bör genomföras med denna rapport som 

grund. Hur stor denna minskning bör vara beror på hur långa laddtider Hylte kommun är 

villiga att acceptera. En sänkning ned till 35A anses vara fullt realistisk och skulle innebära 

en kostnadsbesparing på upp till 39 238 kr per år med en investeringskostnad i ny utrustning 

på enbart 7600 kr. Vid sänkning av mätarsäkringen bör även bedömas om utrustning för att 

jämna ut belastningen mellan faser ska installeras. Man bör även överväga att koppla ur de 

vägguttag som sitter i carporten alternativt koppla dessa tillsammans med belysningen till 

samma laststyrning som laddstationerna då dessa är säkrade till 10A. Vid en sådan koppling 

skulle laddningen sänkas om belysningen tänds eller något ansluts till vägguttagen.  

 

Hur påverkar anläggningen elkvaliteten på nätet? 

Angående elkvaliteten hittas inga anmärkningar gällande övertoner, effektfaktor eller 

spänningsnivå. Anläggningen påverkar alltså inte elkvaliteten på nätet nämnvärt. 
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Vilka eventuella förbättringar/förändringar kan göras? 

● Vid liknande projekt i framtiden bör riktning och taklutning optimeras i högsta möjliga 

mån för att få en högre produktion samt en jämnare produktionsprofil med ökad 

produktion under vinterhalvåret.  

● Generösare utrymme per bil kan lösa problemet med bilar som kör in i de bärande 

träpelarna. En breddning av utrymmet kommer genomföras, men författarna anser att 

det skulle kunna tilltagas ännu mer. Ett större utrymme per bil och eventuella 

kostnadsökningar kopplat till detta bör vägas mot extra kostnader som uppstår för 

fordonsskador med dagens konstruktion. Det framkommer även att det finns andra 

konstruktionstyper där pelarna enbart placerats mitt i konstruktionen vilket gör att 

parkeringsytan blir helt fri från hinder.  

● Skåpet med växelriktare och elcentral bör i den studerade anläggningen skyddas 

från påkörning i säkerhetssyfte.  

● I framtida projekt anser författarna att placeringen av elskåpet med växelriktare bör 

planeras så att det blir mer integrerat i konstruktionen, detta på grund av estetiska 

skäl.  

● Kommunen bör tydligt skylta att parkering och laddning enbart gäller kommunens 

egna bilar för att undvika ovälkommen laddning. 

● Vid byte av bilar bör kommunen utreda de nya bilarnas effektbehov och ta ställning 

till om de laddstationer som idag är kopplade som enfas borde kopplas om till trefas 

för möjlighet till högre effekt och mindre obalans mellan faserna.  

● Författarna anser att en nyläggning av asfalt på hela ytan där carporten står hade 

höjt anläggningens estetiska värde. 

● Kommunen bör se över möjligheterna till försäljning av elcertifikat då detta kan 

generera en extra inkomst för anläggningen. Försäljning av ursprungsgarantier 

behöver inte utredas närmare då tanken är att hela produktionen ska användas som 

laddström med ett högt miljövärde.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Strängdragning 
Illustration över strängdragning på Hylte carport.

 
Sträng 1 = 43,7 meter DC-kabel mellan sträng och växelriktare + 24 meter sträng 

Sträng 2 = 23,5 meter DC-kabel mellan sträng och växelriktare + 48 meter sträng 

Sträng 3 = 16,5 meter DC- kabel mellan sträng och växelriktare + 48 meter sträng 

Sträng 4 = 9,7 meter DC-kabel mellan sträng och växelriktare + 48 meter sträng 
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Bilaga 2 – Gruppförteckningsschema 
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