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Projektets
Mål och Syfte

q Höja kunskapsnivå gällande
system för uppföljning av
solel

q Ge bättre förutsättningar för
att säkerställa att uppföljning
finns med i upphandling

q Bidra till att
uppföljningssystem
motsvarar de behov som
fastighetsägarna har

q Ge bättre förutsättningar för
kvalitetssäkrad uppföljning
av genererad solel, inför den
uppskalning av solenergi
som vi står inför
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Arbetspaket 1

• Utvärdering av
uppföljnings-
system

• Kartläggning av
befintliga
möjligheter
jämfört med
projektgruppens
behov

Arbetspaket 2

• Utvärdering av
uppföljningen av
prestanda och
egenanvändning

• Fallstudier

Arbetspaket 3

• Utveckling av
upphandlingsstöd

• Baserat på
resultat från AP1
och AP2

Övergripande Projektupplägg Solmätt

Samt Spridning (AP4) och Projektledning (AP5)
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Fastighetsägarnas
utmaningar med solel som

inte följs upp

• Många uppföljningssystem

• Kompetens

• Lång reaktionstid

• Varierande egenskaper

• Låg upplösning

• Bristfälliga API-lösningar

• Solintsrålning och paneltemperatur

Utmaningar för fastighetsägare
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Presentation projektresultat
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Resultat från AP1
och AP2

Sammanfattningsvis gällande
uppföljning vill fastighetsägare /
ägare till solcellsanläggningar:

• inte begränsas av att endast
kunna applicera ett specifikt
växelriktarfabrikat,

• skilja på energiuppföljnings-
respektive fastighetssystem för
drift,

• ha larmfunktioner,

• samla in en stor mängd värden
för flexibla analysmöjligheter
samt

• kunna aggregera fler
anläggningar från ett större
bestånd för analys och
jämförelse.
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Resultat AP3 -
Upphandlingsstöd

Förslag till formuleringar till
teknisk rambeskrivningar för
upphandling av solel – för
att få med
uppföljningsfrågor.

Upphandlingsstödet
förväntas hjälpa
fastighetsägare att känna
sig trygga i att kunna följa
upp att deras solceller ger
det värde de ska.
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Upphandlingsstöd

ØSamla solcellsanläggningar inom
samma struktur och
användargränssnitt som andra
fastighetssystem

Ø Inga specifika fabrikat
ØFunktioner av värde
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Kommunikationsgränssnitt

— Vilket kommunikationsgränssnitt / protokoll som ska
användas för kommunikation mellan växelriktare och
uppföljningssystem
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Energiuppföljningssystem

—Grundläggande
information

—Installerad toppeffekt
—Driftstart

—Solelproduktion
—Momentan

solelproduktion
—Ackumulerad

solelproduktion

11

12



2021-10-25

7

13

Energiuppföljningssystem

—Övriga värden
—Solinstrålning
—Solcellstemperatur
—Utomhustemperatur

—Analyser
—Performance ratio
—Egenanvändning
—Egenanvändningsgrad
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— Larmfunktioner
−Funktionalitet (av/på/trasig)
−Uppkopplingsstatus/kommunikation (av/på)
− Låg produktion (avvikelse från börvärde)

Fastighetssystem (driftuppföljning)
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Fastighetsägarnas
användning av stödet
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— Stödjande och styrande dokument för projekt
−Standardiserade rambeskrivningar
−Projekteringsstöd och checklistor
−Tekniska standarder

Vad gör Willhem med detta?
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