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Sammanfattning 
 

Genom den svenska regeringens satsning på solel, och de expansionsmöjligheter det innebär,  

är vi övertygade om att det kommer att ske en omfattande nationell expansion av solel under 

kommande år. Det finns många delprocesser i produktionsanläggningar som kan gå snett. 

Närmare var åttonde allmän allvarlig elolycka uppstår till följd av tekniska fel som funnits 

sedan första drifttagning. Genom att införa tydliga rutiner baserade på nationella föreskrifter 

och standarder kan detta motverkas och minskas. 

 

För solcellsanläggningar finns det både svenska och internationella standarder – som avser 

tillverkning, utförande, provning och skötsel. För detta projekt har en fördjupning gjorts i 

standarden IEC 62446 - Grid connection photovoltaic systems. Standarden IEC 62446 är 

speciellt framtagen för nätanslutna solcellsanläggningar. Den är en viktig del i försäkran om 

driftsäkerhet och berör drifttagning, uppföljning och dokumentation. 

 

I denna rapport har en rutinkontroll utformats för drifttagning till företaget Solect Power, samt 

ett drifttagningsprotokoll som kompletterar deras nuvarande dokumentation. Rutinkontrollen 

och dokumentationen uppfyller kraven enligt IEC 62446 Grid connected photovoltaic systems 

– Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection. 

Rapporten är ämnad att underlätta arbetet för Solect Power så att en smidigare arbetsgång kan 

uppnås och eventuella misstag undvikas. Framtagna dokument presenteras i rapportens 

appendix. 
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Abstract 
 

In line with the Swedish government's initiative and the national potential for expansion of 

solar electricity, many things will happen over the forthcoming years. Like all operations 

related to the energy sector, there are many sub-processes that can go wrong. One in every 

eighth major electrical accident in general occurs due to technical failures that emerged during 

commissioning. 

 

For photovoltaic systems there are both Swedish and international standards related to 

manufacture, testing and maintenance. For this project we have chosen to immerse ourselves 

in the IEC 62446 - Grid connection photovoltaic system. IEC 62446-1 is specially designed 

for grid-connected photovoltaic systems. The standard is an important part in the assurance of 

reliability and includes commissioning, monitoring and documentation. 

 

This report has been completed together with Solect Power with the purpose of designing a 

routine check for commissioning, as well as to compliment Solect Power’s current 

documentation. The composed documents meets the requirements of IEC 62446 Grid 

connected photovoltaic systems - Minimum Requirement, regarding system documentation, 

commissioning tests and inspection. The report will hopefully facilitate the work of Solect 

Power so that a smoother workflow can be achieved and mistakes avoided. Compiled 

documents are presented in the report's appendix. 
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Ordlista  

 

AC-brytare - brytare på växelströmssidan av växelriktaren 

Anodiserad - en ytbehandling som förstärker materialets korrosionsskydd 

Bypass-diod - erbjuder en alternativ strömbana i händelse av att en cell eller panel blir 

felaktig. Möjliggör strömleverans med en reducerad spänning, istället för ingen ström alls . 

DC-brytare - brytare på likströmssidan av växelriktaren 

Digital multimeter - kompakt allround-instrument som klarar att mäta olika elektriska 

storheter.  

Elcertifikat - certifikat som energiproducenten erhåller för varje producerad MWh från en 

förnybar källa. 

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - förmågan att fungera i sin elektromagnetiska 

omgivning utan att medföra oacceptabla störningar i sin omgivning 

EPDM - ethylene propylene diene monomer 

Frekvensskydd - skydd mot frekvensavvikelser 

Grid connection photovoltaic - nätansluten solcellsanläggning 

Inducerad - syftar till induktion, alstring av elektrisk ström i magnetfält 

IPCC - intergovernmental panel on climate change 

Isolationsresistans - mått på motståndet i isoleringen kring ledare och material, ju högre 

desto bättre. 

I-V-kurvan - beroendet mellan ström och spänning 

Kopplingsbox - sammankoppling av seriekopplade slingor till parallellkopplade 

Korrosion - frätning, innebär att ett material, vanligtvis en metall, löses upp genom en 

kemisk reaktion med omgivningen. 

Momentnyckel - dra åt muttrar eller skruvar med ett bestämt vridmoment för noggranna 

monteringsarbeten. 

N-skena - neutralledare 

Nötning - vilket syftar till materialförluster till följd av friktionskrafter 

Ohms lag - U = R x I, dvs sambandet mellan spänning, resistans och ström.  

Okulärbesiktning - att undersöka något enbart genom att titta på det. 

PV - photovoltaic (fotovoltaisk) 

PEN-ledare - en elektrisk ledare som har gemensam funktion som skyddsjord och 

neutralledare 

PE-skena - jordningsledare, PE = Protective earth 

Polaritet - skillnad på elektrisk laddning eller spänning (+ eller -) 

Resistiva förluster - belastningsförluster kopplade till ledningslängd och ledararea 

Spärrdiod - förhindrar backströmmar i elsystemet. 

Tångamperemätare - mätinstrument i form av en tång som sätts över ledaren för att mäta 

ström. 

Voltmeter - instrument som används för mätning av elektrisk potentialskillnad mellan två 

punkter i en elektrisk krets. 

Ö-drift - växelriktaren matar med ström trots bortfall på nätet 
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1. Introduktion 

1.1   Bakgrund 

I arbetet för en hållbar framtid spelar omställningen till grön energi en avgörande roll. Som 

grön energikälla är solenergi den form som fortfarande har störst utvecklingspotential i 

Sverige. För ett hållbart samhälle måste den globala temperaturökning som nu pågår 

motarbetas. Frågan är inte om, utan hur stora konsekvenser denna klimatkris kommer att få, 

vart de kommer slå hårdast, och hur snabbt detta kommer att hända. IPCC visar i sin rapport 

att riskerna är hanterbara om världen stannar under 2-graders global uppvärmning. Att 

undvika en eskalerad global uppvärmning är omöjligt. Att minimera skadan är nu upp till oss 

[1]. 

 

All energianvändning påverkar miljön mer eller mindre. Den svenska energi- och 

klimatpolitiken syftar till en effektiv och hållbar energianvändning med låg negativ inverkan 

på klimatet, miljön och människors hälsa [2]. Utöver att minska vår energianvändning så kan 

en omställning till förnybara energikällor minimera klimatpåverkan. Satsning på förnybar 

energi är ett måste om världen ska klara av 2-gradersmålet.  

 

I det nyligen avslutade klimatmötet i Paris 2015 fastslogs ett enigt mål om en maximal gräns 

för global temperaturökning till två grader. För att i slutändan nå detta gemensamma mål 

gäller det att länderna tar sitt ansvar och satsar på omställning från fossila bränslen till 

förnyelsebara energikällor [3]. Sverige har gynnsamma förhållanden i form av naturtillgångar 

och välstånd för att omställa till förnybar energi, men alla länder har inte samma tur.  

 

Den svenska regeringen gick i framkant vad gäller EUs 2020 mål, och höjde andelen förnybar 

energi till 50 % av landets totala slutanvändning av energi. Det målet klarades redan 2014 då 

Sveriges andel av förnyelsebar energiproduktion var 53 % [4]. Av detta stod solenergi 

fortfarande för under enprocentgränsen [5]. 

 

Sveriges regering har ökat budgeten för investeringsbidrag till 225 miljoner kronor för 2016. 

Samma budget ska därefter ökas till 390 miljoner kronor per år för perioden 2017-2019 [6]. I 

takt med denna satsning och Sveriges till synes låga marknadsandel av solel kommer det att 

hända mycket under de nästkommande åren vad gäller expansion av solcellsanläggningar. 

För solcellsanläggningar finns det både svenska och internationella standarder, som avser 

tillverkning, utförande, provning och skötsel. Säkerhetskraven är harmoniserade inom EU 

gällande både svenska och europeiska standarder. För elektroteknisk standardisering finns 

CENELEC, som är framtagen av den europeiska kommittén. IEC är en internationell 

elektroteknisk standard, som också säkerställer gällande säkerhetskrav. SEK - Svensk 

Elstandard är en svensk nationalkommitté av CENELEC, som är utsedd som svensk 

standardiseringsorganisation av regeringen. SEK – Svensk Elstandard är organiserade och 

framtagna så att de överensstämmer med komittèerna inom CENELEC och IEC [7]. 

IEC - International Electrotechnical Commission, är en världsledande organisation som 

förbereder och publicerar internationella standarder för alla områden inom elektroteknik. För 

att försäkra sig om kvalité och hållbarhet på sin solcellsmodul, bör en som kund välja en 

kvalitetssäkrad produkt. Många tillverkare av solcellsmoduler ger garantier för driftstid på 20 

till 25 år, vilket gör det viktigt att grundliga kvalitetstester utförs efter tillverkning. 
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Solcellsmoduler som säljs på världsmarknaden måste klara IEC tester för att erhålla 

kvalitetscertifikation. Ett av de vanligaste systemfelen på solcellsanläggningar, utöver 

modulfel relaterade till klimatfaktorer, är fel till följd av felaktig installation [8]. 

Avsikten med standardisering inom energisektorn är oftast för att säkerställa säkerhet, 

prestanda och en långvarig och god funktion. I detta fall är syftet att säkerställa en säker 

installation, effektivisera drifttagningen, driftsäkerhet, livslängd samt att leverantören får en 

god marknadsföring gentemot kund.  

Som återförsäljare av solcellsmoduler kan det vara till stor nytta att införa IEC’s 

rekommenderade rutiner enligt IEC 62446-1. Denna standard är en viktig del i arbetet för 

drifttagning, uppföljning och dokumentation av en solcellsanläggning, både gällande 

försäkran om driftsäkerhet samt konkurrenskraftig marknadsföring.  

För detta projekt har vi valt att fördjupa oss i standarden IEC 62446 - Grid connection 

photovoltaic systems. IEC - International Electrotechnical comission är en kommission vars 

huvudsyfte är att arbeta fram och fastställa internationella standarder inom elektroteknik och 

elektronik. Standarden IEC 62446-1 är speciellt framtagen för nätanslutna 

solcellsanläggningar och inkluderar; krav gällande tester vid drifttagning och inspektion, 

uppföljning samt dokumentation [9]. 

1.2   Syfte & Mål 

Syftet med detta projekt är en fördjupning i arbetsgången med utformning och drifttagandet, 

uppföljning och dokumentation av en solcellsanläggning. Därtill ska en rutinkontroll för 

drifttagning utformas, samt komplettering av företagets nuvarande dokumentation. 

Rutinkontrollen och dokumentationen ska uppfylla kraven enligt IEC 62446 - Grid connected 

photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning 

tests and inspection. Rutinkontrollen och dokumentationen ska, utöver att uppfylla 

standardens krav, förhoppningsvis underlätta arbetet för Solect Power så att en smidigare 

arbetsgång kan uppnås och eventuella misstag undvikas. 

 

Projektets huvudmål är att utforma praktiskt tillämpbara rutiner med utgångspunkt i IEC 

62446-1 som Solect Power ska kunna använda i sitt arbete. Vid slutfört arbete ska dessa 

rutiner kunna användas vid drifttagning av Solect Powers samtliga anläggningar. 

1.3    Problemfrågeställning 

Likt alla verksamheter kopplade till energisektorn finns det många delprocesser som kan gå 

snett. Närmare var åttonde allvarlig elolycka har uppstått till följd av tekniska fel som funnits 

sedan första driftstart [10]. En grundläggande del i arbetet är att göra rätt från början. Utöver 

det gäller det att säkerställa kontroll och korrekt utfört underhåll av anläggningen. Fel som 

bristfällig utformning av systemet, kontroll och underhåll kan i många fall förebyggas med 

hjälp av tydliga rutiner. 

 

 Vilken roll kan en rutin ha i förebyggande av olyckor och skador på anläggning? 

 Hur kan en rutin utformas för att lättare genomföra kontroll och test vid drifttagning av 

en solcellsanläggning som samtidigt uppfyller kraven för IEC 62446-1? 
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1.4    Avgränsningar  

 

 Rapporten tillämpar enbart att undersöka nätanslutna solcellsanläggningar, i enighet 

med IEC standarden. Vi har i linje med standarden förhållit oss till drifttagning, 

uppföljning och dokumentation.  

 Rapporten avgränsar sig mot kontroll och test av växelströmskretsar. 

 Vi har även avgränsat oss mot de ekonomiska aspekterna i projektering och drift av en 

solcellsanläggning – såsom bidrag, elcertifikat och kostnadskalkyler.  

 IEC 62446-1 refererar till andra IEC standarder. Även rapporten refererar till dessa 

dokument men avgränsar sig till att gå in mer ingripande på innehållet i dessa 

standarder. 

1.5    Metod 

För att förvärva kunskap och förståelse för systemets uppbyggnad och utformning har vi 

deltagit och observerat vid några av Solect Powers pågående installationer av solceller. Detta 

har kompletterats med litteraturstudier för en fördjupande kunskapsnivå inom ämnet. Genom 

möten och samtal med projektörer och montörer  har en rutinkontroll kunnat tas fram som 

både följer IEC 62446 och är lätt att tillämpa i praktiken. 

Då detta projekt i många avseenden inte liknar ett konventionellt examensarbete så har 

utformningen av rapporten blivit därefter. Bredden på textmöjligheter i resultatdelen har 

begränsats av arbetets syfte. Huvudkärnan av examensarbetet, det vill säga det som har 

utformats tillsammans med Solect Power, har placerats i appendix och resultatdelen har 

skrivits med materialet i appendix som utgångspunkt.  

Under arbetets gång har en uppdaterad version av standarden IEC 62446 getts ut, vilket 

nämns som IEC 62246-1 i rapporten. Arbetet har kompletterats efter den nya versionen för att 

vara tillämpbar med gällande uppdateringen. 
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2. Teori 

 

2.1    Solcellsanläggningars omfattning 

En nätansluten solcellsanläggning består huvudsakligen utav solcellsmoduler, växelriktare, 

kablage och dataövervakning. Solcellerna absorberar solljuset och omvandlar solens energi till 

likström. Då de flesta apparaterna inom vårt elnät använder växelström så används en 

växelriktare för att omvandla likströmmen till växelström, för att sedan kunna användas i 

byggnaden. All outnyttjad el levereras ut på elnätet [11].  

En solcellsanläggning omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till 

elektricitet. Elproduktionen är ljudlös, kräver minimalt underhåll och tar inte stor plats. 

Solcellerna kan monteras på fastighetens tak, på fasad eller på marken [12]. 

2.2    Utformning av anläggning 

2.2.1  Systemdesign  

Lasten hos en solcellsanläggning är oftast känd och anläggningen kan därav lätt utformas. 

Andra faktorer som påverkar utformningen är den årliga lastfördelningen och variation av 

solinstrålning. Kombination av statistiska och tekniska aspekter är viktigt för att erhålla en 

god systemdesign. Modulernas utgående effekt bestäms huvudsakligen av solinstrålningen 

och den omgivande luftens temperatur. Utöver klimatet så påverkas utgående effekt till stor 

del av modulernas lutning. För att nå en maximal effekt behövs beräkning av optimal lutning 

på modulerna för platsen i fråga. Elproduktionen varierar med säsongen, när dagarna är längre 

och solen står högre på sommaren blir mängden solinstrålning högre. När energibehovet är 

som störst under vinterhalvåret producerar således solcellspanelerna som minst. Dessa 

faktorer är viktiga att balansera och optimera i designen av ett solcellssystem, för att nå 

önskvärd prestanda med hållbar kostnad. Effektförluster i systemet, lastvariationer och 

degradering av tekniska komponenter med tiden är också viktigt att ha i åtanke vid design av 

solcellsanläggning. Ovan nämnda faktorer utgör grunden för de iterativa beräkningar som 

leder till en optimerad design av systemet [13]. 

 

Resistiva förluster per kabellängd till följd av hög ström inom solcellsystemet är vanligt för 

solcellsanläggningar. Det är därför viktigt att avståndet mellan växelriktaren och modulerna är 

så kort som möjligt. Storleken på kablarna dimensioneras för en maximal förlust på 1% vid 

standardbelastning. Kablarna är även känsliga för väta, vilket gör det viktigt att undvika 

kablar liggandes direkt mot tak [14]. 

 

2.2.2  Orientering av moduler 

 

Det idealiska läget för en panel, gällande optimal solinstrålning, är när solinstrålningen träffar 

panelens yta vinkelrätt. På det viset kan en maximering av infallande solinstrålning göras med 

hjälp av en tvåaxlad spårningsmekanism som följer solens rörelse. Den konventionella 

metoden är dock en fast montering i söderläge (för norra halvklotet), orienterad i en vinkel 

som är lika med latituden på platsen. För att beräkna optimal lutning och orientering kan 
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diverse beräkningsprogram tillämpas. En förutsättning för god solinstrålning är undvikning av 

skuggning [13].  

 

För att påvisa effektförlusten till följd av partiell skuggning, visar ett experiment från Solarlab 

en effektförlust på 56 % vid endast 10% skuggning. Effektkurvan nedan visar hur effekten 

faller från 40W till cirka 17.4 W, när endast 7 av 36 solceller delvis skuggas (Se figur A). 

 

 
Figur A: Figuren visar den stora inverkan som partiell skuggning av en panel har på effekten 

[15].  

 

Rådande temperaturförhållanden är avgörande för solcellernas effektivitet. Solcellsmodulen är 

känslig för temperaturer över 40 grader, vilket leder till sämre prestanda och vid ännu högre 

temperaturer minskad livslängd. En förutsättning för god funktion är därför att solcellerna 

behålls kylda av uteluften, vilket kan göras genom montage med god luftcirkulation bakom 

modulerna. Modulerna kan monteras ovanliggande på taket eller som byggnadsintegrerade. 

Byggnadsintegrerade solcellsmoduler kan installeras så att de får effektiv kylning från båda 

sidor genom ett inbördes avstånd mellan modulerna [16]. 

 

2.3 Komponenter 

 

Figur B: Bild över typisk solcellsanläggning [17]   
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Solcellsmodulen 
 

Solcellsmodulen genererar likspänning vid belysning. likspänningen som modulen ger 

varierar beroende på vilket val av modul och tillverkare. Solinstrålningen, modulens storlek 

och eventuell belastning bestämmer strömmen som levereras från modulen. Solcellsmodulen 

producerar likström även när den inte är direkt belyst av solen, vilket är viktigt att ha i åtanke 

ur elsäkerhetsperspektiv [17].  

 

Strängar 

Solcellspaneler kopplas ihop seriellt och/eller parallellt till strängar för att uppnå den önskade 

spänning eller ström som anläggningen är beräknad för. Strängarna kopplas sedan vidare till 

växelriktaren antingen direkt eller via en kopplingsbox. Hur många paneler som maximalt kan 

kopplas i strängen bestäms i huvudsak av växelriktarens märkspänning eller märkström [17]. 

 

Kopplingsbox 

Består systemet av flera strängar kan dessa kopplas samman i en kopplingsbox, för att sedan 

ledas vidare till växelriktaren. Kopplingsboxen innehåller säkerhetsutrustning i form av 

överspänningsskydd, spärrdioder och säkringar [17]. I dagens läge kopplas i princip alla 

strängar direkt till växelriktaren och kopplingsboxar är inte så vanligt förekommande.  

 

DC-brytare 

DC-brytarens funktion är att kunna koppla bort likströmsdelen vid behov, till exempel vid 

service på växelriktaren. Brytaren kan sitta frånskilt eller finnas inbyggd i växelriktaren [17]. 

 

Växelriktare 
 

Växelriktarens funktion är att omvandla likspänning till växelspänning och sedan mata ut den 

på nätet med rätt frekvens. Växelriktaren synkroniserar växelspänningen mot elnätet. Ur 

säkerhetsskäl är det viktigt att anläggningen inte matar ut energi på elnätet vid bortfall av 

nätet, så kallad ö-drift. Vid behov av att göra elnätet spänningslöst, för ombyggnation eller 

reperation, innehar de flesta växelriktare skyddskretsar som automatiskt kopplar bort 

växelriktaren vid bortfall av elnätet. Är inte växelriktaren bortkopplad, blir det en 

säkerhetsrisk när anläggningen matar elnätet okontrollerat [17]. 

 

AC-brytare 

Likt DC-brytarens funktion, så finns en brytare på AC-sidan för att frånkoppla växelriktaren 

från elnätet. Vid frånkoppling slås AC-brytaren ifrån efter DC brytaren, och omvänd ordning 

vid idrifttagande, det vill säga AC-brytaren slås på före DC-brytaren [17]. 

 

Elmätare 

Det svenska regelverket kräver en mätning för inmatning eller utmatning av el till/från 

fastigheten, detta sker med en elmätare som placeras innan matningen på nätet. Önskar 

innehavaren av anläggningen att erhålla elcertifikat för sin hela sin produktion kan elmätare, 

eller en annan mätning närmare produktionskällan, direkt efter AC-brytaren, tillämpas [17]. 
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Gruppcentral 

Fastighetens inmatningspunkt, gruppcentralen, levererar energi från anläggningen till elnätet 

och vice versa till fastigheten. Detta sker via en huvudledning till avsäkrade inmatningar. Elen 

till fastigheten kommer från elnätet via en servisledning som är ansluten till elmätarskåpet. 

Slutligen går en huvudledning från mätarskåpet till gruppcentralen [17]. 

 

Sammankoppling 

För att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis ska de olika delarna i anläggningen kopplas och 

monteras i enlighet med tillverkarnas anvisningar och svensk standard. Detta är ett krav enligt 

gällande regelverk [17].  

 

Fästen 

Infästning av solcellsmodulerna är mycket viktig för att uppnå önskad livslängd. Fästningen 

måste tåla laster som vind och snö, samt förebygga läckage genom tak och fasadskikt. För 

kostnadseffektivitet ska fästena vara konstruerade för snabbt och säkert montage till en låg 

kostnad. Då ett solcellsystem tar upp en förhållandevis stor yta finns det risk för höga 

materialkostnader. Väl utvalda stativ och god installationskunskap är viktigt i detta avseende 

[16]. 

 

2.4    Säkerhet 

Då solcellsanläggningar räknas till gruppen starkströmsanläggning så är säkerhet av största 

vikt. Likspänningen från en belyst sträng kan vara uppemot 1000V och strömmen kan stiga 

uppemot 10A vid seriekoppling. Den spänningen kan innebära livsfara samtidigt som den kan 

medföra brandfara [14]. Kombinationen av modulernas dimensioner, arbete på tak samt höga 

elektriska strömmar kan göra installationen av ett solcellssystem till ett komplicerat arbete. 

Försiktighet är av största vikt under installation av solcellsmoduler. För att inte missa en 

säkerhetsaspekt i arbetet kan standardiserade manualer vara till stor hjälp. 

 

Enligt krav från Elsäkerhetsverket, med komplement av Svensk Standard, ska en 

produktionsanläggning förses med reläskydd - för att skydda elnätet och anläggningen. De 

skyddsfunktioner och inställda värden som ska användas finns i Elsäkerhetsverkets förskrifter 

(ELSÄK FS 2008:1) och i SS-EN 50438 – SEK TK8 [18]. 

 

Vilka inställda värden och vilka skyddsfunktioner reläskydden ska ha skiljer sig beroende på i 

vilket land produktionsanläggningen är installerad (Se tabell C). Skydden som ska finnas är 

över- och underfrekvensskydd. Skyddet ska se till att produktionsanläggningen skyddas mot 

onormal frekvens i elnätet och koppla från anläggningen om en del av nätet blir bortkopplat 

från övriga elnätet. Över- och underspänningsskydd skyddar anläggningen mot över- och 

underspänning på nätet [18]. 
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Tabell C: Gällande värden för reläskyddsinställningar för anläggningar i  

Sverige enligt SS-EN 50438 kompletterat med ändringar beslutade av  

SEK TK8 [18]. 

Parameter Funktionstid [s] Funktionsnivå 

Överspänning (steg 2) 60 230 V + 11 % 

Överspänning (steg 1) 0,2 230 V + 15 % 

Underspänning 0,2 230 V – 15 % 

Överfrekvens 0,5 51 Hz 

Underfrekvens 0,5 47 Hz 

Oönskad ö-drift 0,15  

 

2.4.1  Nationella föreskrifter 

 

En solcellsanläggning går in både på föreskrifterna om elektrisk materiel samt för elektrisk 

anläggning. Anläggningar för elproduktion föreskrivs bland annat i ellagen (1997:857). I 

ellagen föreligger bestämmelser angående elektriska anläggningar och elsäkerhet. Elektriska 

anläggningar delas in i två olika sorters anläggningar beroende på farlighetsgraden – 

starkström- och svagströmsanläggningar [17]. 

 

Elsäkerhetsverket ansvarar för föreskrifter gällande utförande och skötsel av elektriska 

anläggningar samt allmänna råd. Elsäkerhetsverkets regler bygger på flera lagar, bland annat 

ellagen och lagen om elektromagnetisk kompabilitet. Dessa förordningar gäller regler för 

elinstallatörer, elektrisk materiel, elektromagnetisk kompabilitet och anläggningar i allmänhet 

[19]. 

 

Kapitel 9 i ellagen utgör basen för hela elsäkerhetsregelverket, vilket omfattar skyddsåtgärder 

som är relevanta för solcellsanläggningar. Föreskrifter gällande elsäkerhet vid installation och 

drift av solcellsanläggningar finns i förordningar och myndighetsföreskrifter, med stöd av 

kapitel 9 i ellagen. Regeringen har med stöd i ellagen utfärdat tre förordningar och vidare 

tekniska föreskrifter som omfattar solcellsanläggningar.  

 

 Starkströmsförordningen (2009:22) 

 Elinstallatörsförordningen (1990:806) 

 Förordningen om elektrisk materiel (1993:1068) 

 

Samtliga ovanstående föreskrifter innehåller ett bemyndigande till elsäkerhetsverket, som 

utfärdar föreskrifter inom respektive regelområde. [17] 

 

Enligt elinstallatörsförordningen i elsäkerhetsverkets föreskrifter är det krav på behörighet för 

de personer som utför starkströmsinstallationer. Arbetet med elinstallation får endast utföras 

av en elinstallatör eller yrkesman under överinseende av elinstallatör. Elinstallatören ska ha 

beviljats behörighet av elsäkerhetsverket och ha god kännedom kring dess föreskrifter för en 

korrekt utförd installation och drift [17]. 
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2.5    Montering 

     

Vid montering av en anläggning kan i vissa fall bygglov behövas, beroende på systemets 

utformning och monteringssätt. Vid montering på byggnader är det viktigt att hänsyn tas till 

den extra belastning på tak och fasader, till följd av ökad vikt och vindlaster som modulerna 

kan medföra. De håltagningar som görs i byggnadens klimatskal för genomföringar av kablar 

och fästen måste tätas för att undvika läckage [14]. 

 

2.5.1  Montering på tegeltak 

 

Vid montage på tegeltak monteras vanligtvis rälsen med tre tegelpannors mellanrum. För 

bästa funktion eftersträvas en maximal, praktiskt möjlig, höjdskillnad mellan takpannor och 

räls. En annan viktig aspekt är att tillhandahålla ett tillräckligt utrymme mellan panelerna för 

att tillgodose luftcirkulation och kylning, vilket erhålls genom ett litet utrymme mellan 

panelraderna. För att undvika vindfång ska solcellsmodulerna placeras ett par dm från 

taksidor och taknock [20].  

 

2.5.2  Montering på plåttak 

 

Vid montage på plåttak ska takfästen med medföljande skruv monteras i underliggande regel 

eller takstol. Ett gummimellanlägg rekommenderas att monteras mellan plåttaket och takfästet 

för att minska risken för galvanisk korrosion. Takstolarna har normalt ett inbördes avstånd på 

1200 cc efter Boverkets normer, det vill säga 1,2 meter. Takfästena bör inte monteras glesare 

än detta avstånd. För montage av yttre fästen kan en lina spännas upp för att erhålla en jämnt 

monterad rad med takfästen [20]. 

 

2.5.3 Material 

 

Nedan visas en figur på material som oftast tillämpas vid montage av solcellsmoduler på tak. 

Dessa material är av anodiserat aluminium, vilket ger en högre tolerans mot slitage och bättre 

smutsavgivande [21]. 

 

 
Figur D: Komponenter vid montage av fästen och räls samt klämmor för solcellsmodulerna 

[20]. 
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2.5.4  Montage av takfästen 

 

Åtminstone en av takfästets tre skruvar bör monteras i en regel/takstol medan de övriga två 

kan monteras i råsponten. Takfästet ska placeras så att det hamnar i takpannans vågdal (Se 

bild nedan). För att få rätt höjd till underliggande tegelpannas vågdal ska ett trämellanlägg 

monteras mellan innertak och takfästet, då takfästet inte får ligga i spänn mot underliggande 

takpanna [20].  

 
Figur D: Korrekt montage av takfästen, med åtminstone en skruv i regel/takstol och två i 

råsponten [20].  

 

2.5.5  Montage av räls  

 

Efter färdigställande av montage av takfästen så ska rälsen monteras. Nedan visas hur rälsens 

fästen bör monteras i spåren. Rälsen fastskruvas på takfästen enligt bild nedan. För att uppnå 

optimal ventilation bör rälsen placeras i ovankant på takfästens spår. Med hjälp av en 

rälsadaptrar kan en fixering mellan rälsen utföras. Rälsen kan sedan kapas i änden så att 

endast 6-7 cm sticker ut från solcellspanelen, tillräckligt utrymme för infästning av 

ändklämman [20].  

 

 
Figur E: Hur rälsen fastskruvas på takfästen [23]. 

 

 
Figur F: Rälsen placeras i ovankant på takfästens spår [20]. 

 



11 

 

2.5.6 Montage av solcellsmoduler 

 

Efter att slutförd infästning av räls så monteras solcellsmodulerna centrerade på rälsen. För 

fixering av solpanelerna används mellanklämmor som fästs mellan modulerna. För bättre 

ventilation och kylning bör solpanelernas rader lämna en avståndsspalt på ett par centimeter. 

Solcellskablarna tål UV-bestrålning och temperaturvariationer men är känsliga för väta, vilket 

gör att kablarna kan fästas under modulerna för att undvika liggandes kablar på takpannor/plåt 

med risken för väta [20].  

 

 
Figur G: Två mellanklämmor placeras  

mellan varje solcellsmodul [20]. 

 

2.5.7 Fästning av moduler 

 

Fästning av modulerna på rälsen görs med skruvdragare och momentnyckel. Vid fästning av 

moduler är det viktigt att kontrollera inbördes avstånd till närliggande rad och ett vinkelrätt 

förhållande mellan modulerna i både sid- och höjdled. 
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2.5.8 Viktigt att tänka på 

 

Vid monteringsarbetet är det flera faktorer som påverkar din anläggnings effektivitet, vilket 

gör en noggrann design och ett korrekt utförande av montaget viktigt. 

 

1. God ventilation leder till ökad effektivitet. Montera solpanelerna och räls, så att ett 

utrymme på ett par decimeter erhålls mellan solpanelsraderna. Detta är för att uppnå 

en god självventilation mellan solcellspanelerna. Utöver syftet att uppnå god 

ventilation så blir det mer lättåtkomligt vid framtida underhåll och eventuella 

felsökningar. Även ventilation underifrån är av största vikt. Därav ska det finnas ett 

största möjliga utrymme under, vilket uppnås genom att rälsen placeras i ovankant på 

takfästens spår [20]. 

2. För att undvika galvanisk korrosion vid montage på plåttak, som uppstår när metaller 

av olika material kommer i kontakt, så bör därför en EPDM-gummitätning användas 

vid takfästen tillverkade av aluminium. Denna EPDM gummitätning motverkar även 

nötning [20].  

3. För att undvika vindfång på solcellsmodulerna bör ett avstånd på ett par decimeter ges 

mellan taknocken och solcellsmodulerna. Detta gäller även vid taksidor.  

4. Utöver anläggningens funktion så är åtkomligheten för service, kontroll och rengöring 

viktigt att ha i åtanke [20]. 

5. Vid monteringsarbete på tak är det viktigt att följa boverkets regler samt 

arbetsmiljöregler. Arbete på tak innebär risker för personskador, vilket bör undvikas 

med hjälp av fallskydd. Fallskyddet kan utgöras av takställning med skyddsräcke eller 

personlig fallskyddsutrustning, såsom sele, fallskyddsblock, falldämpare etc. Dessa 

ska förankras i godkända förankringsanordningar. Med ovanstående säkerhetsåtgärder 

kan risk för fall och tillkommande konsekvenser minimeras [22]. 
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2.6 Behovet av kontroll före drifttagning 

 

Bland elolyckor i allmänt så har närmare var åttonde allvarliga elolycka uppstått till följd av 

tekniska fel som funnits sedan första drifttagning. Tekniska fel som uppkommer under 

användning står för 30 % av alla elolyckor medan fel i säkerhet- eller skyddsåtgärder vid 

arbete står för hela 57 % [10]. Detta kan även kan tänkas sig avspegla sig vid 

solcellsinstallationer. 

 

 
Figur H: Orsaker till elolyckor [10].  

 

En stor andel av de skador som uppkommer på grund av tekniskt fel som funnits sedan första 

idrifttagning, kan relateras till skyddsjordningen. Det är tyvärr vanligt förekommande att 

utsatta delar saknar koppling till skyddsjord. Även fel som att skyddsjordsledaren förväxlats 

med en annan ledare, t.ex. fasledaren, är vanligt förekommande. Tre allvarliga fel som kan 

leda till brand- och personskada: 

1. PEN-ledaren saknar blå tilläggsmärkning 

2. Förbindelse mellan PE- och N-skena 

3. PEN-ledaren är ansluten till N-skena [10] 

 

För att förebygga riskerna som följer en felaktigt utförd elinstallation så ska allt 

installationsarbete kontrolleras innan anläggningen och dess anslutningar spänningssätts. I 

elinstallatörsförordningen finns bestämmelser om kontroll före drifttagning av 

starkströmsanläggningar [10].  

 

För att minimera tekniska fel som funnits sedan första drifttagning så kan företag följa 

elektrotekniska standarder, likt IEC 62446. 

 

  

30 % 

57 % 

13 % 

Orsaker till elolyckor 

Tekniskt fel som tillkommit under
användning

Fel i skydds- eller
säkerhetsåtgärder vid arbete

Tekniskt fel som fanns vid första
driftstart
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3. Resultat 

 

Examensarbetet har resulterat i en framtagen rutinkontroll samt ett drifttagningsprotokoll som 

ska tillämpas vid driftstart respektive dokumentation av installation. I följande kapitel 3.1–3.5 

beskrivs innehållet i dokumenten med hänvisning till IEC 62446-1. Därtill ges en mer 

djupgående inblick i de olika momenten, detta för att läsaren lättare ska kunna förstå 

innebörden i de framtagna dokumenten som återfinns i appendix. 

3.1   Framtagen rutin för Solect Power AB 

I linje med ett av rapportens huvudsyfte har en rutin tagits fram, som följer kraven ställda i 

IEC 62446-1. Vi har kompletterat Solect Powers tidigare rutinkontroll med delar från 

standarden som tidigare har saknats. En förbättrad rutinkontroll har tagits fram för att göra det 

lättare att få en överblick över vad som behöver kontrolleras och testas. Kontrollen är 

utformad som en checklista där ansvarig för vardera punkt kan bocka av och lägga en 

kommentar. Kontrollen är indelad i olika steg för att kunna förebygga fel innan 

installationsprocessen har slutförts helt. Kontrollen är utformad för att möta kraven ställda i 

standarden IEC 62446 och kompletterad med punkter som kan vara av stor betydelse för 

Solect Power att kontrollera, se appendix. 

 

3.2   Drifttagningsprocessen i korthet 

Före drifttagning av anläggningen ska en färdiganmälan utföras av behörig installatör. 

Anläggningen kan tas i drift först när nätägaren lämnat ett medgivande. Driftsättningen bör 

ske när tillräckligt solljus finns för att kunna driva växelriktaren [14]. 

 

Drifttagningsproceduren kan börjas med en okulärbesiktning av systemets komponenter. 

 Kontroll att monteringssystemet och modulerna är kompletta, fastsatta och korrekt 

monterade. 

 Detsamma görs sedan för brytare, elmätare och eventuella kopplingsboxar.  

 Kontrollera så att alla kablar är anslutna till rätt polaritet och anslutna på ett säkert sätt.  

 Se till så att växelriktaren är placerad utefter uppgifterna från tillverkare. 

Växelriktaren ska även vara ordentligt fastsatt och ges tillräckligt utrymme för 

ventilation och kylning [14].  

 

Efter en tillfredställande okulärbesiktning kan nästa steg utföras: mätning och testning av 

strängarnas tomgångsspänning så att det ligger i det förväntade området. Är spänningen 

godkänd så kan systemet driftsättas enligt nedan. 

 

1. Slå på DC-brytaren för växelriktaren 

2. Slå därefter på AC-brytaren 

3. Kontrollera att växelriktaren ansluts till nätet. Detta indikeras ofta med ett grönt ljus 

och uppkommande data på displayen. 

4. Slutligen kontrolleras växelriktarens tids-, språk- och datuminställningar [14].  
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3.3 Drifttagningskrav enligt IEC 62446-1  

3.3.1 Inspektion av anläggning 

 

Varje installation av delsystem och dess komponenter ska kontrolleras, så långt som det är 

praktiskt möjligt. En stor del av kontrollen bör göras med hänvisning till IEC 60364-6, som 

ger kraven för inledande och uppföljande kontroll av elektrisk installation. Inledande kontroll 

ska omfatta jämförelser av uppmätta resultat med relevanta kriterier, för att bekräfta att 

kraven i IEC 60364 är uppfyllda. Vid ändringar av en befintlig installation ska det 

kontrolleras att tillägg eller ändringar överensstämmer med IEC 60364 och inte påverkar 

säkerheten för befintlig anläggning [9]. 

 

Det finns ställda krav både för initial- och periodisk inspektion. Den initiala inspektionen sker 

efter slutfört montage, eller efter slutförda ändringar av befintlig anläggning. Periodisk 

kontroll ska fastställa om anläggningen och alla dess komponenter är bibehållna i 

tillfredställande skick. Enligt svensk ellagstiftning är innehavaren av en 

starkströmsanläggning skyldig att se till att anläggningen kontrolleras tillräckligt ofta för att 

upprätthålla en god säkerhet. Tillsyn av elanläggningen är således en kontroll som 

innehavaren ska svara för enligt lag [23].  

 

Inspektionen ska föregå testning och göras före aktivering av installationen. Om kablarna 

förväntas bli svåråtkomliga, ska dessa inspekteras före eller under monteringsarbetet.  

Inspektion av en solcellsanläggning är en okulärbesiktning. Denna besiktning ska gå igenom 

väsentliga delar såsom rätt materialval, korrekt dimensionering, utseendet, korrekt infästning, 

etc [9]. Alla inspektionsmoment ställda i IEC 62446-1, är sammanfattade i framtagen 

rutinkontroll för Solect Power (se appendix). 

 

3.3.2 Märkning 

 

Generella krav på varselskyltning finns i ELSÄK-FS 2008:2, men några speciella kvar på 

skyltning av solcellsanläggningar finns inte angivet. Solcellsanläggningar kan i vissa fall 

medföra risker. Exempel på detta är under räddningsarbeten där räddningstjänst behöver 

agera. Det bör då finnas tydliga och lättillgängliga instruktioner om anläggningen [24]. 

Märkning underlättar även vid service och kontroll på byggnadens elsystem. Det främjar även 

säkerheten [14]. 

 

IEC 62446-1 kräver ett antal märkningar som behöver finnas för att uppfylla standardens 

krav. Märkningarna ska uppfylla kraven enligt standarderna IEC 60364 och IEC TS 

62548:2013. För att informera ska en märkning om dubbelmatning finnas tillgänglig vid 

sammankopplingar, detta då anläggning matas från två håll och för att påvisa att det 

fortfarande kan vara spänningssatt även om AC-sidan är frånkopplad (Se figur I) [9]. 
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Figur I: Bild på märkning av dubbelmatning [25] 

 

Andra märkningar som krävs är tydlig märkning av AC-brytare och kopplingsboxar. 

Kopplingsboxar ska vara märkta med varningstext om att de kan vara spänningssatta även då 

anläggningen är bortkopplad från växelriktaren och elnätet. I övrigt ska alla brytare, kretsar 

och skyddskomponenter vara uppmärkta (Se figur J) [9]. 

 

 
Figur J: Märkning av DC-brytare, AC-brytare och kretsar [25] 

 

I anslutning till växelriktare ska ett enlinjeschema finnas tillgängligt för att kunna få en 

översikt av solcellsanläggningen och dess komponenter. Dokumentationen ska även 

kompletteras med nödstoppsanvisningar (Se figur K) [9]. 
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Figur K: Figuren visar ett exempel på nödvändig dokumentation i anknytning till 

växelriktaren, enligt IEC 62446-1 [25].  

 

 
Figur L: Bild på enlinjeschema som ska finnas tillgänglig vid växelriktaren, enligt IEC 

62446-1 [25]. 
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3.3.3 Test och mätning 

 

IEC 62446-1 ställer ett krav på ett antal mätningar som behöver göras innan drifttagning. 

Mätinstrument som ska användas vid mätutförande ska väljas utifrån kraven i standarden IEC 

61557 och IEC 61010-1. Nedan följer punkter på delmoment som ska kontrolleras, täckande 

okulär besiktning samt testning av elektrisk utrustning.  

 

Ett exempel på lämpligt mätinstrument som t.ex. Solect Power använder för mätningar är 

Benning PV1-1 som är utformat för test av solcellsanläggningar. Instrumentet kan mäta bland 

annat kortslutningsström, tomgångsspänning och isolationsresistans, samt göra ett 

polaritetstest [26]. 

 

Vid ett test som indikerar ett fel, ska samtliga tidigare tester upprepas efter åtgärdande av 

felet. Detta då det identifierade felet kan ha påverkat resultatet av föregående tester. Följande 

tester är minimumkrav och ska tillämpas på alla system oavsett anläggningens omfattning, 

typ, plats eller komplexitet. Standarden rekommenderar att testen görs i ordningen enligt 

nedan [9].  

 

1) Kontrollera växelströmskretsar  

 

Åligger elektrikers ansvar.  

 

2) Provning av skyddsledarens kontinuitet 

 

Provning av kontinuitet ska göras på: 

 

 Skyddsledare, inklusive skyddsutjämningsledare 

 Om gruppledningar har utförts som ringledare, vilket den anses om gruppledningen är 

monterat som en ringmatning - ansluten till en matningspunkt. 

 Spänningsförande ledare [27]. 

 

3) Test av kopplingsbox 

 

Vid tillämpning av kopplingsbox är det av största vikt att kontrollera att ingen ansluten sträng 

har omvänd polaritet. Kontroll av korrekt anslutna slingor kan göras genom att se 

kabelmärkning eller med en digital multimeter, vilket är fördelaktigt vid ett stort antal kretsar. 

Ett tredje alternativ är genom spänningsavläsning, där eventuell omvänd polaritet indikeras 

genom inbördes mätning av slingornas tomgångsspänning med en voltmeter [9]. 

  

4) Polaritetstest 

 

För att säkerställa rätt polaritet på kablarna ska ett polaritetstest utföras med ett mätinstrument 

som är avsatt för detta ändamål. Kablarna ska sedan märkas upp och ses till att anslutas 

korrekt till växelriktaren. För att skydda komponenter är det mycket viktigt att polatitetstest 

görs innan brytare slås till och överströmsskydd kopplas in. Vid system där kablar med fel 

polaritet har kopplats in ska systemet kontrolleras för skador på moduler och bypass-dioder 

som uppstått av misstaget [9]. 
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5) Test av tomgångsspänning (Voc) 

 

Ett vanligt fel vid hopkoppling av paneler är att en eller flera paneler i en sträng av misstag 

kan kopplas förbi, vilket kan innebära förluster i spänning. Misstaget kan lätt upptäckas med 

test av tomgångsspänningen. 

 

Innan systemet tas i drift ska tomgångsspänningen kontrolleras så att den stämmer överens 

med förväntade värden. Mätningen ska utföras med lämpligt mätinstrument och görs för att 

verifiera korrekt installation och ska inte ses som ett test för att mäta solcellernas prestanda 

[9]. 

 

För anläggningar där flera identiska slingor finns ska slingornas värden jämföras. Värdena bör 

vara lika och inte avvika från varandra med mer än en felmaginal på 5% om solinstrålningen 

är stabil under testets gång. Avvikande låga värden kan indikera att paneler kan ha kopplats 

med fel polaritet, dålig isolation finns eller skador på kablar och/eller kopplingsboxar [9]. 

 

6) Strömmätning (Isc) 

 

Kortslutningsströmmen ska mätas för att kontrollera att inga fel uppstått i anläggningen och 

ska inte ses som ett test för att mäta solcellernas prestanda. Mätvärdena ska jämföras med det 

förväntade värdet. Vid anläggningar där flera identiska slingor finns, ska slingornas värden 

jämföras. Värdena bör vara lika och inte avvika från varandra med mer än en felmarginal på 5 

% om solinstrålningen är stabil under testets genomförande [9]. 

 

Med systemet i drift ska strömmen från varje sträng testas med en tångampere-mätare. 

Mätvärdena ska jämföras med det förväntade värdet. Vid flertalet identiska slingor ska de 

uppmätta värdena jämföras. Värdena bör vara lika och inte avvika från varandra med mer än 

en felmarginal på 5 % om solinstrålningen är stabil under testets genomförande [9]. 

 

Ett acceptabelt alternativ för att härleda strängen öppna kretsspänningen (Voc) och 

kortslutningsström (Isc) är att mäta och testa I-V-kurvan [9].  

 

7) Funktionsprovning 

 

För att säkerställa att kringutrustning fungerar ska följande testas: 

 Brytare och övrig utrustning ska provas och kontrolleras för att säkerställa 

dess funktioner. 

 Växelriktarens delar ska testas enligt tillverkarens testprocedur. 

 Ett test för ö-drift ska utföras genom att under drift slå av AC-brytaren för att 

kontrollera att matning till elnätet upphör samt att systemet återgår till normal drift vid 

slutning av AC-brytare [9]. 

 

8) Mätning av isolationsresistans (Riso) 

 

Mätning av isolationsresistansen görs för att upptäcka felkopplingar, kortslutningar och svaga 

eller skadade isoleringar. Mätningen görs genom att låta ett mätinstrument skicka ut en 

likspänning på 250V, 500V eller 1000V beroende på anläggningens märkspänning. Från 

mätningen fås ett resistansvärde (Riso) som mätinstrumentet får fram med hjälp av kretsens 

ström och Ohms lag. Värdet ska vara så högt som möjligt och uppfylla kravet enligt IEC 

62446 minimum isolationsresistans beroende på anläggningens märkspänning. Varje sträng 
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testas var för sig. Vid för låg isolationsresistans kan i vissa fall växelriktare detektera detta 

och till följd inte starta upp [28]. Eftersom att testet utgör en stor fara för elchock är det viktigt 

att ingen har kontakt med någon strömförande yta av anläggningen medan testet utförs [14]. 

 

Systemspänning (V) Testspänning (V) Minimum isolationsresistans (MΩ) 

<120 250 0,5 

120-500 500 1 

>500 1000 1 

Figur M: Värden för kontroll av isolationsresistans [9] 

 

3.3.4 Alternativa testmetoder 

 

För större eller mer komplexa system rekommenderas ytterligare tester. Alla ytterligare tester 

ska genomföras efter att minimumkraven 1-8 har utförts. Utöver minimumkraven kan 

ytterligare tester utföras, såsom mätning och test av I-V-kurvan samt inspektion med 

värmekamera. Mätning och test av I-V-kurvan är ett godtagbart alternativ för att härleda en 

enskild strängs öppna kretsspänning (Voc) och kortslutningsström (Isc). Efter avslutat test bör 

det uppmätta maximala effektvärdet jämföras med det nominella värdet, och bör inte 

överstiga angivna toleransnivåer. För system med flera identiska slingor så kan kurvor från 

enskilda slingor jämföras. Kurvorna bör då vara samma, åtminstone inom 5 % felmarginal 

[9]. 

 

 
Figur N: Nummer 1-6 indikerar variationer i kurvan till följd av obalans [9]. IEC 62446-1 

ed.1.0  “Copyright © 2016 IEC Geneva, Switzerland. www.iec.ch  
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Ett antal faktorer kan påverka formen av en I-V-kurvan. Utöver de normala osäkerheter som 

är förknippade med mätning av strålningen, temperatur och spänning, så påverkas kurvan 

även utav variationer mellan solcellsmoduler, skuggning och nedsmutsning [9]. Figurens sex 

olika fall av driftspåverkan beskrivs nedan.  

 

1. Avvikande steg neråt i I-V-kurvan kan indikera obalans mellan olika areor hos sträng eller 

enskild modul. Avvikelsen i kurvan indikerar att bypass dioden är aktiverad och att en viss 

ström förbikopplas runt den inre cellen. Obalansen kan uppstå till följd av: 

 Partiell skuggning 

 Delvis nedsmutsning eller på annat sätt skyms (t.ex. snö). 

 Skadad cell/modul 

 Kortsluten bypass diod 

 

2. En sänkt utgångspunkt på Y-axeln indikerar en för låg ström. Ett antal faktorer kan vara 

bidragande orsaker för variationer mellan förväntad ström- och uppmätt strömstyrka.  

 Nedsmutsning 

 Skuggning av modul 

 Förstörd modul 

 Felaktigt angiven data för moduler och antal slingor. 

 Felaktig mätning, ofta till följd av felmontering av värmekamera.  

 

3. Variation av tomgångspänning på X-axeln till följd av: 

 Ledande eller kortsluten bypass diod 

 Fel antal moduler i PV-sträng 

 PID - Potentiell inducerad nedbrytning, orsakas av så kallade vagabonderande 

strömmar. Dessa läckströmmar kan uppstå till följd av höga systemspänningar, 

höga temperaturer och hög luftfuktighet [29]. 

 Skuggning 

 Felaktig mätning för moduler och antal slingor. 

 Avvikelse mellan uppmätt modultemperatur och den verkliga temperaturen hos 

solcellerna. Det är viktigt att kontrollera korrekt mätning, genom att fastställa att 

temperatursensoren fortfarande är fäst vid modulen. En grupp av slingor mätta i tät 

följd kommer att uppvisa en viss avvikelse jämfört med förväntad kurva. Men om 

en enskild sträng visar betydligt mer avvikelse än de andra, är detta ett problem. 

 

4. Avrundning av knäet av I-V-kurvan kan vara ett tecken på åldrande. 

 

5. Lutningen av den senare delen av I-V-kurvan, mellan den maximala effektpunkten (Vmpp) 

och tomgångsspänningen (Voc), påverkas av serieresistansen till kretsen som testas. Ett 

ökat motstånd kommer att minska brantheten av lutningen i denna del av kurvan. Möjliga 

orsaker till ökad serieresistans inkluderar: 

 Skador eller fel på ledningar/kablar 

 Fel på moduler eller bristfälliga anslutningar 

 Om detta fel upptäcks på en kurva, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt kvaliteten 

på ledningar och sammankopplingar inom solkretsen. Det här felet kan indikera en 

betydande ledningsfel eller efterföljande skador eller korrosion som påverkar 

kretsen. 
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6. En variation av lutningen i den övre delen av I- V -kurvan är sannolikt på grund av: 

 Shuntvägar i solceller. Shuntström leder till effektförluster i solceller genom att 

tillhandahålla en alternativ strömbana för ljusgenererade strömmen. Skillnader i Isc 

mellan moduler i en sträng är oftast på grund av tillverkningsfel, snarare än dålig 

systemdesign [30]. Shuntströmmar kan leda till lokala hot spots som även kan 

identifieras med hjälp av värmekamera. 

 Obalans mellan modulers Isc 

 Skuggning eller nedsmutsning [9]. 

 

Genom att undersöka den uppmätta kurvan och den förväntade, kan den orsakande faktorn tas 

fram utifrån avvikelsen på den uppmätta kurvan [9].  

 

Inspektion med värmekamera kan användas för att upptäcka onormala temperaturförändringar 

som kan tyda på fel i anläggningens komponenter. Exempel på komponenter i anläggningen 

som skulle kunna utveckla varierande temperaturer ut över det normala är felaktiga bypass-

dioder eller dålig kontakt i anslutningspunkter. Standarden ger förslag på hur inspektionen 

med värmekameran kan utföras och vad som kan vara felkällan [9].  
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3.4 Dokumentation 

3.4.1 Dokumentationskrav enligt IEC 62446-1 

 

Dokumentationen är till stor hjälp, både för installatören och kunden. Väsentlig systemdata 

ska vara lättåtkomlig för kunden, inspektör eller underhållningstekniker. Dokumentationen 

inkluderar grundläggande systemdata och informationen ska finnas i gällande drift- och 

underhållsmanual. Rapport över testresultat och uppföljning underlättar arbetet för 

installatören som sedan kan redogöra för kunden [9].  

 

Dokumentation är en stor del i IEC 62446. I avsnitten “Verification reports” och “system 

documentation requirements” förklaras vilka delar som bör dokumenteras till kunden.  

 

 Avsnitt 4. System documentation requirements 

 

Grundläggande dokumentation ska tillhandahållas vid installation av 

nätansluten solcellsanläggning. Denna information ska säkerställa att väsentlig systemdata är 

lättåtkomlig för kunden, inspektör eller underhållningstekniker. Dokumentationen inkluderar 

grundläggande systemdata och informationen ska finnas i gällande drift- och 

underhållsmanual [9].  

 

 Avsnitt 5.5 Verification reports 

 

Efter färdigställande av verifieringsprocessen, ska en rapport tillhandahållas. Denna rapport 

ska inkludera delar som systeminformation (namn, adress etc.), lista över kretsar som blivit 

inspekterade och testade osv. Utöver rapporten så finns det krav på initial- och periodisk 

verifiering [9]. För mer information gällande ställda krav för dokumentation, se appendix. 

 

3.5 Övervakning, uppföljning och kontroll 

3.5.1 Övervakning 

 

Genom att samla in mätdata från berörd energiproduktion så erhålls en god kontroll på 

anläggningens funktion. Mätinstrumentet kan vara en elmätare som läser av växelströmmen 

som går ut från anläggningen, och placeras således efter växelriktaren. Datan kan sedan 

presenteras på en display i anslutning till anläggningen. Displayen kan visa anläggningens 

momentana effekt samt ackumulerad energi och kommunicera med allmänheten. Utöver 

informativt syfte så kan mätdatan även fylla en legal funktion [31].  

 

Genom att använda nätbaserade tjänster så kan installatörer ha systemöversikt för alla sina 

solcellssystem. Där kan information gällande verkningsgrad, effekt och förtjänst fås genom 

hemsidan, e-mail och mobilanpassad applikation. Ett exempel på denna tjänst är Sunny Portal, 

som erbjuder tjänsterna nämnda ovan och informerar installatören när brister uppstår [32]. 

 

  



24 

 

3.5.2 Kontinuerlig uppföljning och kontroll  

 

Underhållskraven på en solcellsanläggning är väldigt låga, mycket till följd av att det inte 

finns några rörliga delar. För att säkerställa en kontinuerlig god drift så är det ändå av stor vikt 

att installatörer följer upp sina anläggningar och utför regelbundna kontroller. Installatören 

kan i och med en uppföljning kontrollera om anläggningens produktion stämmer med 

kalkylen, se över eventuella brister och säkerställa en fortsatt fungerande anläggning [33].  

 

Genom att följa upp installationen med en efterkalkyl kan det således se om anläggningen 

fungerar enligt planen och vidta åtgärder vid eventuellt missnöje. Återigen är det av stor vikt 

att anläggningens komponenter är lättåtkomliga för rengöring, kontroll och service. Det bör 

räcka med årsvisa uppföljningar, där test med instrålningsgivare och elmätare ger installatören 

information gällande anläggningens funktion [33].  

 

3.5.3 Hänvisning till IEC 62446-1 

 

I enighet med IEC 62446-1 ska en periodisk verifiering genomföras enligt framtaget 

drifttagningsprotokoll. Verifieringsrapporten ska tillhandahållas till fastighetsägare och 

inkludera en lista över eventuella fel och rekommendationer gällande reperation eller 

förbättring [9].  
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4. Slutsats och diskussion 
 

 

Genom en iterativ process tillsammans med Solect Power AB så har ett drifttagningsprotokoll 

och en rutinkontroll utformats som stämmer överens med ställda krav i IEC 62446-1. 

Rutinkontrollen är tänkt att ersätta företagets nuvarande rutinkontroll medan 

drifttagningsprotokollet kompletterar deras befintliga dokumentation.  

 

Deras befintliga rutinkontroll och dokumentation har använts som grund, för att sedan bygga 

vidare och förtydliga viktiga delar. Genom litteraturstudier har en fördjupning gjorts i vilken 

roll en rutin kan ha i förebyggandet av olyckor och skador på anläggningar. I första hand är 

rutiner viktiga gällande personsäkerhet vid montering, installation och drifttagning. Efter 

säkerställande av personsäkerhet gäller det att tillgodose en kontinuerlig drift som uppfyller 

ställda produktionskrav.  

 

Rutinerna som har tagits fram bidrar till båda ovan nämnda syften. Genom att studera svensk 

ellagstiftning och arbetsmiljökrav så har IEC standarden kunnat överensstämmas med de 

nationella föreskrifterna, och säkerställt en god hänsyn till personsäkerhet. För driftsäkerheten 

så har en djupdykning gjorts i SolELprogrammets installationsguide, Elsäkerhetsverkets 

informationsbrev gällande starkströmsanläggningar etc. 

 
Det finns i dagsläget inga svenska standarder som berör solcellsanläggningar. Att standarden i 

fråga varit på engelska har inte varit något problem, då de flesta tekniska termer är de samma 

och skriften i övrigt relativt trivial. Det kan ändå diskuteras om behovet av en svensk standard 

inom området, framtagen specifikt för svenska förhållanden. En sådan standard kan 

specificeras ytterligare, både i skrift och till innehåll. Det går att motsäga sig detta och hänvisa 

till de svenska lagar som finns och efterföljs, men vi anser ändå att fler nationellt anpassade 

standarder behövs. 

 

Arbetet har resulterat i två framtagna rutiner som kan tillämpas vid Solect Powers samtliga 

anläggningar. Vi anser att dessa två rutiner kommer att underlätta arbetsgången för företaget – 

vad gäller kvalitet, säkerhet och effektivitet. Företaget kan nu försäkra sig om att deras 

arbetsgång följer kraven ställda i IEC 62446-1, vilket kan ge en fördelaktig marknadsföring.  
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5. Reflektion över arbetets gång 

 

Då både de teoretiska och praktiska momenten inom området, sett till våra avgränsningar, inte 

inkluderar några beräkningsdelar så har den biten uteblivit i arbetet. De beräkningsdelar som 

väl finns i arbetet utförs av test- och mätinstrument. I efterhand hade vi gärna haft lite mer 

beräkning i vårt examensarbete. I övrigt är vi nöjda med kombinationen av litteratur- och 

fältstudier.  

 

Rapportens svårighet har varit dess utformning. Syftet att utforma rutiner för Solect Power var 

tydligt, men att skriva en rapport utefter de dokumenten var problematiskt. Huvudkärnan i 

arbetet, det vill säga de framtagna dokumenten för drifttagning och dokumentation, hamnade i 

appendix. Med satta förutsättningar var det svårt att få till en konventionell utformning, med 

tydliga problemformuleringar och resultatdel. Rapporten kan således anses en aning spretig i 

dess form. Vi är ändå nöjda med slutresultatet och tycker att vi har fått till en, sett till satta 

avgränsningar, heltäckande rapport som berör det viktigaste med montering, drifttagning, 

säkerhet och dokumentation. 

 

Vi har under arbetets gång lärt oss mycket om solcellsanläggningar i helhet – både montering, 

drifttagning, dokumentation och efterföljande kontroll. Utöver detta så har vi erhållit kunskap 

gällande olika standarder, deras behov och nyttan att införa dem.  
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Rutinkontroll vid installation & drifttagning av 

solcellsanläggning - enligt IEC 62446 
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Kontroll före installation av paneler  

                      Datum    Ansvarig          Kommentar 

Rätt antal paneler    

Rätt effekt på paneler    

Inga skador på paneler    

Placering på tak, ok enligt överenskommelse    

Rätt dimensionerade kablar, dubbel eller förstärkt isolering    

Rätt material     

Montage enligt tillverkaranvisning, rätt antal fästpunkter    

Tätt tak    

I linje med taket    

Kontrollera att skruvarna sitter i takstolarna    
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Kontroll efter installation av paneler 

 

Solpaneler       Datum    Ansvarig  Kommentar 

Inga lösa kablar eller kontakter under panelerna     

Inga kontakter med risk för väta    

Optimerad minimerad yta av kabeldragning    

Rätt åtdragna kontakter med verktyg    

UV-slang ute och fastspänd    

Panelfältet jordat med skyddsledare    

Skyddsledare fäst i båda ändar    

Skyddsjordning och /eller skyddsutjämning löper längs 

DC- kablar 

 

   

Momentnyckel använd    
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Växelriktare       Datum     Ansvarig       Kommentar 

Växelriktare monterad enligt tillverkarens anvisningar    

Rätt storlek på växelriktaren    

Skyddsinställningar i växelriktaren enligt SS-EN 50438 

(TK 8) 

   

NetID:    

Fabrikat växelriktare:    

Serienummer växelriktare:    

Cos φ 1 samt off     

Eventuellt överspänningsskydd monterat på DC-sidan    
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AC-sidan       Datum  Ansvarig  Kommentar 

Rätt säkringsstorlek    

Rätt brytare    

Kontrollera att alla brytare uppfyller sin funktion    

Rätt och snygg förläggning (kabelskydd, klamrad mm)    

Märkning       Datum  Ansvarig  Kommentar 

Märkning av kablar i båda ändar    

Märkning vid växelriktare - dubbelmatning    

Märkning dubbel matning vid central/-er    

Märkning Kraftproduktion i byggnad i central/-er     

Kabelmärkning i central    

Märkning på säkring/säkringförteckning    

Märkning på brytare    

Översiktsschema & Start stopp anslaget    

Brandtätning utförd vid behov    
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Testmätning                           Datum          Ansvarig          Kommentar 

Drifttagningsprotokoll klart    

 

Färdigställande av installation    Datum      Ansvarig          Kommentar 

Drifttagning    

Förväntad output    

Kontroller att displayinställningarna är en 4 i första 

raden,5 i andra raden,7 i tredje raden 

   

Avstädad arbetsplats    

Färdiganmälan    

Överlämning/utbildning av kund, spara user manual    

Dokumentation till kund enligt överenskommelse, 

fotografera 
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SOLECT POWER AB Projekt XXX-XXX 0454-75 31 80 
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SE-290 62 Vilshult  www.solectpower.se 

Växelriktare:    Serienr: 
Datum:     Väder: 
Ansvarig: 
 
Testinstrument(VOC & ISC): Benning PV 1-1 Serienummer:39E-0724 
Testinstrument(Idrift):Kyoritsu AC/DC Clamp meter KEW SNAP 2003A Serienummer:VV8166650 
 
Slinga: Antal paneler VOC ISC IMomentan Riso(1000 V) 

(MΩ) 
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Test av växelriktare vid förlust av nätkontakt/bristfällig matning på nätet: 
 
Test av DC-brytarens funktion: 
 
Förväntad produktion: 
 
Provning av ledarens kontinuitet: 
 
Polaritetstest utfört: 
 
 
 
Tester och kontroller är gjorda och säkerställda av: 
 
 
____________________________ 
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